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Ա    846  (3333) 

  

ԱԲՐԱՀԱՄ - 1 

 որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան  (170 / 22) 

  

ԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ 

բերէ յագահութեան յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 19 98 / 20) 

  

ԱԴԱՄ            -    3 

 քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և ազատել ի նոցանէ զծնունդս 

առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 11): 

Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, (95 / 11):   

Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ:  (138 / 7) 

  

ԱԴԱՄԱՅԻՆ            - 2 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ 

էառ զադամայինն  (93 / 9,93/12) 

  

ԱԴԵՆԱՅՆ   - 1 
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  որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ 

բանական ադենայն բնակող  պահապան (89 / 8) 

  

ԱԶԱԶՈՒՆ    - 1 

  զի  ի միում  բարի ձիթենոջ պտուղք պարարտք և ազազունք (147 / 2) 

  

ԱԶԱՏ            - 3 

զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ 

կամօք ազատ  մնացեալ Տէրն  (95 / 18) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն, 

ինքն ազատ մնացեալ (131 / 10) 

  այլ առանց օգնականի և ի մեռեալս ազատ.  (144 / 4) 

  

ԱԶԱՏԵԱԼ    - 1 

  յաղագս որոյ մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք 

և ազատեալք:  (75 / 2) 

  

ԱԶԱՏԵԼ       - 2 

   այլ առ ի թափել և ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 10) 

  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն, իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ   (160 / 8) 

  

ԱԶԱՏԵՄ      - 4 

   և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն:  (67 / 14) 
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  և կամ յեղմամբ զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ 

դերանունութեանցն, շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 19) 

            զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք 

ազատ մնացեալ Տէրն  (95 / 18) 

   զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ:  (136 / 8) 

  

ԱԶԳ   - 2 

 վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և 

համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս  (20 / 3) 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և 

ծնեալ  (23 / 10) 

  

  

ԱԶԳԱԾԻՆ     - 1 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին  (154 / 5) 

  

ԱԶԳԱԿԻՑ    - 3 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ ինչ 

սորին ազգակից անուանք:  (86 / 5) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ (95 / 10) 
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            ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ,   Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք.  (40 / 21) 

  

ԱԶԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք   (127 / 2) 

  

ԱԶԳԻ ԱԶԳԻ           - 1 

  Բայց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական 

մարմին (127 / 19  ) 

  

ԱԶԴԵԼ          - 1 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, 

հանդերձեալ ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 2) 

  

ԱԶԴԵՄ         - 1 

  ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն (73 / 17) 

  

ԱԶԴԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ           - 1 
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  և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին 

Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն  (74 / 7) 

  

ԱԶԴՈՒՄՆ    - 3 

  լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ  (72 / 17) 

և ինքեան ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 6) 

  այլ ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ 

գտանին կառամարտքն:  (172 / 23) 

  

ԱԹԱՆԱՍ     - 11   

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 /          

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/գ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 9) 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց  (100 / 16) 

  զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ  (113 / 4) 

  Աթանաս ասէ. (118 / 16) 

  Եւ Աթանաս ասէ.  (121 / 6) 

  այլ որպէս Աթանաս ասէ  (132 / 17) 

        զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա այհոականս ի թղթին,  որ առ 

պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 19) 

 ասացաք սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս  (166 / 4) 

  որպէս և Աթանաս ասէ  (173 / 18) 
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  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 15) 

    

    ԱԹԱՆԱՍ ԱՆՏԻՈՔԱՑԻ  - 1  

Նախատիր բանից առ Աթանաս Անտիոքացի:  (97 / 6) 

  

ԱԹԱՆԱՍԻՈՍ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ   -1         

        այսպիսեացն ի վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի     քակտել զաղանդն՝ 

Մեծն Աթանասիոս Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն 

է:  (86 / 9) 

  

ԱԹՈՌ           -   6 

  զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, գտանիւր նոյն ինքն 

լիապէս և յարգանդի Կուսին (62 / 17) 

 թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն կիսադրեալն 

հանդիսի   զաստուածայինն ժառանգել փառաց  աթոռ:  (96 / 4) 

  եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր աթոռ   (152 / 6) 

           թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին  (152 / 7) 

      Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, հայր 

մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր 

Աթանաս պատրիա/ր/գ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 8) 

    Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ  (146 / 22) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ (124 / 7) 
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ԱԼԻՔ  - 1 

իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ  (151 / 4) 

  

ԱԽՈՅԵԱՆ   - 1       

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն,  (90 / 12) 

  

ԱԽՈՐԺԵԼ    - 1 

հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն, այլ զոր ինչ 

ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել  (151 / 3) 

  

ԱԽՈՐԺԵՄ-    3 

  <<անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ, 

յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 11) 

թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել  (37 / 9) 

որ զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն  (150 / 7) 

  

ԱԽՏ   - 3 

            որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար 

տիկնոջ ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն 

հոգին յապաշաւանաց անտի  (134 / 18) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 13) 
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       այլ վնասեսցին յաւէտ յаղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են 

վնասեալ ախտիւք 

(31 / 21) 

  

ԱԽՏԱԿԻՐ   - 1 

  զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ 

զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք  (179 / 11) 

  

ԱԽՏԱԿՐԱԿԱՆ      - 1 

  զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ 

զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք  (179 / 13) 

  

ԱԽՏԱԿՑԵԱԼ          - 1 

  բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ 

առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել (73 / 24) 

  

ԱԽՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  և միւսն, որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն 

(98 / 5) 

  

ԱԽՏԱՑԵԱԼ - 3 

  ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 20) 

           չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ 

բարութեանցն  (4 / 6) 
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           զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն 

գնել ի բերան    զհոգեկան կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք 

ընդունել (151 / 2) 

  

ԱԽՏԱՒՈՐ    - 2 

այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 7) 

Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից  (173 / 16) 

  

  

ԱԾԱՆՑՈՒՑԱՆԵԼ   - 1 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի 

գոյանալ ածանցուցանել:  (181 / 23) 

  

ԱԾԵԼ -

   6                                                                                                                                                 

  

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն  (63 / 17) 

որոգայթիւ հնարին զմահն ի վերայ ածել:  (92 / 20) 

  և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի 

վերայ ածել                                                                                                                            
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                                                                                                                  մարմնոյն նորա 

զվտանգն  (121 / 2) 

զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար  (183 / 3) 

և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք 

առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին,  (4 / 17) 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն  (6 / 14) 

  

ԱԾԵՄ           -    5 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, զի են ոմանք, որ 

յանգոյից ի գոյ ածան, յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան զհանուր 

էակացո:  (77 / 18) 

Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն.  (132 / 11) 

որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ զերրորդութիւնն 

չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 10) 

  իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 2) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին  (106 / 4) 

  

ԱԾԵՄ ԶՄՏԱՒ   - 1  այլ այսպէս ածցուք զմտաւ ( 158/4 ) 

  

ԱԿԱՄԱՅ      - 2 

և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  

(123 / 11) 
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  Բայց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական 

մարմին (127 / 16) 

  

ԱԿԱՆԱՏԵՍ            - 1 

եղև ի միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան  (60 / 8) 

  

ԱԿԱՆՋ         - 1 

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և 

բողոքեաց յականջս մեր (165 / 17) 

  

ԱԿՆ /օրգան/           - 2 

զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն  (32 / 6) 

և որ անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ  (60 / 13) 

  

ԱԿՆ /զարդ/    -1 

Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, այլ 

որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց 

(165 / 3) 
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ԱԿՆ ԱՌՆՈՒԼ -   1 

վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց  (151 / 6) 

  

ԱԿՆԱՐԿԵՄ            - 1 

  այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ 

զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 8) 

  

ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ   - 3 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան:  (81 / 11) 

    Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 19) 

  որ զփոփոխութեանն տայցեն զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ 

ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 6) 

  

ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և 

զվտանգ:  (120 / 21) 

  

ԱԿՆ ՈՒՆԵԼ - 3 

  այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի  (5 / 3) 

որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանային:  (7 / 6) 
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որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 18) 

  

ԱՀԱ    - 5 

  Այս է ահա  ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն (25 / 16) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 17) 

  Արդ՝ ահա  զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ  (31 / 11) 

  և ահա  թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն  (105 / 7) 

և ասա. «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 16) 

  

ԱՀԱԳԻՆ       - 1 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի  (14 / 11) 

  

ԱՀԱՐԿՈՒ     - 1 

և այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն 

գտանել կեանս:  (69 / 12) 

  

ԱՀԱՒԱՍԻԿ  - 1 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս  (165 / 10) 
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ԱՂԱԳԱՒ       - 9 

և սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (44 / 14) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր  (51 / 1) 

  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան  (55 / 19) 

և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին  (57 / 20) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն  (67 / 5) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն  (81 / 2) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս   (92 / 12) 

և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս 

ընկալան  (156 / 1) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից 

իջեալ  (161 / 12)                     

  

ԱՂԱԽԻՆ      - 2 

և ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ 

լինել աղախին հեշտասիրութեանն:  (90 / 2) 

որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար 

տիկնոջ ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին  (134 / 17) 

  

ԱՂԱՂԱԿԵԱԼ -   1 
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  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 9) 

  

ԱՂԱՂԱԿԵԼ  - 1 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. 

փառաւոր արարից» (106 / 20) 

  

ԱՂԱՆԴ         - 1 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 9) 

  

ԱՂԱՆԴԱՀԱՅՐ       - 1 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց  (155 / 6) 

  

  

  

ԱՂԱՆԴՈՒԹԻՒՆ     - 1 

այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք 

չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել  (11 / 8) 

  

ԱՂԲԻՈՆ      - 1 



17 
 

  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան  (55 / 21) 

  

ԱՂԲԻՒՐ        - 5 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել  զայնոսիկ  ( 97 / 8) 

Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ 

և աղբիւր կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց (36 / 5) 

Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս ջրհոր և 

զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 5) 

  ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 13) 

            որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 9) 

  

ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ - 1 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 9) 

  

ԱՂԷ /միջարկ./         - 2 

  աղէ՛, ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ 

ըստ միաւորութեան»:  (10 / 6) 

  աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս 

մարդկայնոյ (24 / 13) 
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ԱՂԷՏ - 1 

ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 10) 

  

ԱՂԷՔՍԱՆԴՐ- 1 

դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգիպտոսի   (152 / 13) 

  

ԱՂԻԿԱՌՆԷ - 1 

և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և 

Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց 

թագաւորին (152 / 10) 

  

ԱՂԽԵԱԼ       - 1 

որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով յարեաւ, և 

դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 11) 

  

ԱՂՃԱՏԱՆՔ - 1 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (16 / 2) 

  

ԱՂՏԵՂԵԱԼ  - 1 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 16) 
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ԱՂՔԱՏ          - 1 

  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան  (55 / 21) 

  

ԱՂՔԱՏԱՆԱՄ         - 1 

  աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ  (169 / 4) 

  

ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ      - 1 

Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին 

հասոյց զրկանս և աղքատութիւն (106 / 17) 

  

ԱՂՕԹԵՄ      - 1       

         Աղօթեաց  զամենեցուն աղօթս (139 / 9) 

  

ԱՂՕԹՔ         - 1 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս  (139 / 10) 

  

ԱՃԵԼ    - 4 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն 

և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, 

զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ 

մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, 

զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 19;  23 / 23) 
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   և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն 

հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն (23 / 21) 

 առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 5) 

  

ԱՃԵԼԱԿԱՆ - 2 

        Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, աճելական ծանուցանելով 

զբնութիւնս:  (95 / 5) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 18) 

  

ԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 10) 

  

ԱՃԵՄ            - 2 

  Աճեաց հասակաւ  (138 / 9) 

         «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է  (23 / 15) 

  

ԱՃԵՑԱԿԱՆ - 1 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 
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ԱՃՈՒՄՆ       - 4 

              Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ 

ի վեր տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր 

Ստեղծիչն:  (91 / 4) 

  Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, աճելական ծանուցանելով 

զբնութիւնս:  (95 / 4) 

Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն Աստուած 

մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն հասակի, 

աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, անգիտութեան, մահու, 

յարութեան:  (22 / 23) 

զեղելութիւն և զաճումն հասակի յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ 

զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար (68 / 5) 

  

  

ԱՄ      - 1 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

  

ԱՄԱՆ            - 2 

ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և 

կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 9) 

  

ԱՄԱՆԱԿ      - 4 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն  (87 / 6) 

և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով  (109 / 10) 



22 
 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում, զմին բանն պատմած 

իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն ասելով  (110 / 1) 

            Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս 

բաժանէ ամանակս զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում, զմին 

բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով (109 / 20) 

  

ԱՄԱՉԵՄ      - 1 

  ամաչեմ, Տէր իմ, զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ  (107 / 11) 

  

ԱՄԲԱՌՆԱՄ            - 2 

            Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց, 

թէ «ի հող դարձցիս» Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին 

մարմնովն և փառօք Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 5) 

  անբարձցիս մտօք յիմանալիսն (129 / 17) 

      

ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԼ       - 1 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, այսպէս 

լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 13) 

  

ԱՄԲԱՐԻՇՏ - 1 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 18) 

  

ԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ       - 1 
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  և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 19) 

  

ԱՄԲԱՐՇՏԵԱԼ        - 1 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ 

միոջէ  (101 / 22) 

  

ԱՄԲԱՐՇՏԵԼ           - 3 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 7) 

            *Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան 

զՆեստոր յամբարշտելն (114 / 11) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան 

գտանի ասացեալ, զի մի ընդ Գայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ 

աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 20) 

  

ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ          - 2 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել (37 / 8) 

    Յուլիանիա է արդարև, որ այնպէսն ամբարշտեսցէ:  (46 / 15) 

  

ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ            - 3 

  և պահեցար յետին ժամանակացս զառաջնովքն 

գերազանցեալդ ամբարշտութեամբ  (27 / 2) 
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    կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ 

զբովանդակն գտանել զնորա զամբարշտութիւն:  (104 / 18) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 2) 

  

ԱՄԲՈՂՋ      - 1 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ, մնայ արդարև 

նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով աստուածային 

բնութեամբն:  (51 / 15) 

  

ԱՄԵՆ  - 2 

Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք դրախտին 

ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել (91 / 8) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն 

զինքեանս յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 9) 

  

ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ      - 1 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես 

և յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 23) 

  

ԱՄԵՆԱԶԱՆ           - 1 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի  (91 / 7) 
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ԱՄԵՆԱԿԱԼ - 1 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին 

ազգակիցք  (40 / 20) 

  

ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ      - 1 

որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և անապական 

ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 22) 

  

ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ      - 2 

մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի 

ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն  (67 / 15) 

  որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս  (132 / 1) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ- 46 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել 

ըստ ամենայն հարկաւորութեան (10 / 15) 

  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 5) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ»  (16 / 7) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ»  (22 / 4) 
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  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, 

այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 7) 

Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ (34 / 1) 

   ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ 

տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և 

այլն ամենայն:  (36 / 3) 

              ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 1) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ 

ի նմանէ ասասցին:  (49 / 10) 

  և ամենայն լեզու խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս 

Աստուծոյ Հօր:  (75        

յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից և կարեաց 

մարդկայնոց անընդունակ  (88 / 5) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ 

անգանի ամենայն պարսաւական բան:  (105 / 13) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի (115 / 17) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն  (122 / 1) 

  զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց 

աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

 ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն 

և դժոխոց իշխանութիւն (133 / 2) 
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յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն և ի գործելն, որով 

ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց, եթէ «գուցէ ապականեցին 

միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս», և եթէ 

ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի. և եթէ 

«ապականեցան և պղծեցան յապականութեան իւրեանց»:  (133 / 6;  133 / 12) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն, «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն 

յերկինս և յերկրի», յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի 

նմանէ…և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», (137 / 5;  137/9) 

Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ 

քան զամենայն»:  (141 / 2) 

  և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն 

գրեալ ճառս, ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ 

բնութեանն բան  (159 / 5) 

իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է 

անմարմին ամենայն հարկաւորութեամբ  (166 / 13) 

այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր 

յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 17) 

Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ 

քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 15)        

 Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 10) 

  որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ կատարեալ ասեմք ի 

Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և զաստուածայինն (71 / 13) 

ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր 

ըստ ամենայնի  (72 / 19) 

այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման 

սուրբ ժողովոցն:  (14 / 7) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և եթէ ոք 

դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն 

ձայնակցեսցէ:  (46 / 10) 
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զի ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց  (94 / 15) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և 

վայելէ ամենայնիւ վերջնում  (142 / 8) 

  և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ ըստ նմանութեան առանց մեղաց  (167 / 10) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 19) 

  զի ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, 

յերկուս բաժանին  (65 / 21) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն  (74 / 16) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն  (167 / 17) 

զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն, որպէս Պօղոս իմաստասիրէ և ապա 

նորոգի անգուստ Սյանապականութիւն:  (117 / 3)Ս 

  ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր 

ժամանակ յամենայն ժամ պատրաստ է» (120 / 18) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց 

(133 / 7;  133 / 7) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, Հօր ընծայելով 

արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (139 / 12) 

  եհատ զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (144 / 7) 

  ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս (145 / 11) 

  քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս 

բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 9) 
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  ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 12) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ ԻՆՉ    -4          

սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն, և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք (11 / 11) 

«ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ (137 / 8    ) 

 և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան 

առհաւատչեայ բանից և գործոց:  (142 / 4) 

Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ  (145 / 15) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ ԻՐՕՔ   -6 

 և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 5) 

Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 12) 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն, 

արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 3) 

յաղթեսցէ ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 19) 

   զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 14) 

 և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և ամենևին  (168 / 4) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ ԻՒԻՔ  -1 
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Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ 

և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի 

Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 1) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ ՈՔ  - 1 

զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս, զի և 

առ այլս և առ ամենեսին:  (23 / 13) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ ՈՒՐԵՔ   -3 

  ամենայն ուրեք համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն.  (14 / 5) 

յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է 

ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 20) 

 Այլ ամենայն ուրեք …և ի խորհելն և ի խօսելն և ի գործելն, որով ապականեալ 

են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց (133 / 6  ) 

  

ԱՄԵՆԱՊԷՍ - 1 

այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (32 / 9) 

  

ԱՄԵՆԵՒԻՆ - 12 

և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն 

Բանի  (31 / 16 )  այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են 

խորհուրդք և միտք ( 32 / 9) 
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  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք 

և ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի միաւորութենէն 

մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի 

Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 2) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս 

զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 14) 

ամենևին հեռի ի ճշմատութենէն:  (48 / 3) 

զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին անմահաբար և 

կենդանացուցիչ  (85 / 2) 

  իսկ ապառնին թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի 

զգայութեան ամենևին ոչ  (87 / 11) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 15) 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս առ Աստուած 

խոստովանութեան (101 / 17) 

  իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև 

ցյարութիւնն  (114 / 17) 

  որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի 

հրոյն:  (128 / 7;  128 / 8) 

  և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և ամենևին  (168 / 4) 

  

ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ         - 11 

            Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն յեղանակ 

(80 / 7) 

արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն (30 / 18) 
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  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 1) 

 Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստովանեալ լինին  (36 / 14) 

Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (62 / 1) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի մեղացն 

յառաջ եկեալ երևեցան (69 / 4) 

  և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», և որ սոցին 

նմանք, ամենեքեան առհաւատչեայ բանից և գործոց(142/5) 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին, 

որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 19) բանից և 

գործոց:  (142 / 5) 

  Սոքա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 22) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն 

երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն, յաղագս առ Աստուածն Բան 

միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 20) 

  յորս ոչ մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, 

զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 1)         

  

ԱՄԵՆԵՔԻՆ            - 21 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ, զի ոչ 

յատուկ  Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն 

բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ ամենեսին:  (23 / 15) 
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և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ, զի ոչ 

յատուկ  Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն 

բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ ամենեսին:  (23 / 15) 

որպէս ամենեցուն քաջայայտ է (69 / 5)   

որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ  (81 / 3) 

 ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի և երկնային  (124 / 3) 

  «Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ, ոչ ինչ 

բնութեամբ ապականացու արար Աստուած, մեղք պատճառք 

ապականութեան ամենեցուն»:  (130 / 19) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս (139 / 10) 

Այլ բարեվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն, զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, թէ ո՞րքան և 

ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին չար կարծիք 

և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 10) 

վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ մարդկան 

Յիսուս. զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ  (20 / 4) 

եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին 

տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն Աստուած, որ մարմնացաւ 

վասն մերոյ փրկութեան  (81 / 9) 

այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց 

անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս  (84 / 13) 

վասն զի զգեցողին ճոխութենէ 

նախասացեալքն ամենեքին                                                                                               

    անուանեսցին:  (84 / 23) 

զի այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև  (88 / 6) 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիանաւն, կարելի էր 

նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն  (89 / 15) 
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ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 19) 

ամենեքին, որք միանգամ ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի, 

եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր աթոռ  (152 / 3) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք 

թէ ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և 

ոմանք ոչ:  (156 / 19) 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, ամենեքին նոքա 

աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (157 / 1) 

Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն  (19 / 14) 

քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց 

Աստուածն Բան:  (74 / 14) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 8) 

  

ԱՄԷՆ - 3 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 18) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 17) 

  Ամէն:  (197 / 6) 

  

 

 



35 
 

ԱՄԻՍ            - 1 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 19) 

  

  

ԱՄՈԻՐՀԱՑԻՔ        - 1 

  և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, 

լցեալ Ամուրհացոցն մեղք»:  (4 / 1) 

  

ԱՄՐԱԳՈՅՆ            - 1 

զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն մարդ 

պահպանեսցի (69 / 9) 

  

ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ- 1 

   և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 4) 

  

ԱՄՕԹ     - 2 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս և 

յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց, զի յամօթ արասցէ զնոս (141 / 5) 

  

ԱՅԴ   - 6 
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  «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, 

կարծեցեր թէ                                            մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ 

գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան 

աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ»:  (8 / 10;  8 / 16) 

  արդարև այդ իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (16 / 1) 

   այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած  (113 / 2) 

           զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 9) 

           ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք 

յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 5) 

  

ԱՅԴՊԻՍԻ   - 2 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 15) 

   և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել,  (27 / 6) 

  

ԱՅԺՄ - 11 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն:  (4 / 10) 

զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել  (18 / 20) այժմ փառաւորեցաւ Որդի 

մարդոյ  (106 / 18) 

այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ (107 / 3) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ  (120 / 13) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 6;  121 / 7) 



37 
 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ, որք 

յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի 

արձան թշնամութեան:  (151 / 12) 

  որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ որ 

նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի հանդերձեալ 

յաւիտենին:  (171 / 3) 

  զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 11) 

ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ 

սահմանին     Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ 

(8 / 12) 

  

ԱՅԺՄՈՒ        - 1 

  ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 21) 

  

ԱՅԼ     - 185 /շաղկապ , դերանուն, մակբայ/առանձացնել/ 

  

  ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի, զի 

արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 2;  5 / 2) 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց  (5 / 5) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար    աղանդութեամբ զմեզ արկանել  (11 / 7) 

  և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ (13 / 4) 
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  այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ 

այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 11) 

  այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման 

սուրբ ժողովոցն:  (14 / 6) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց (14 / 9) 

այլ երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս /19/19/. վասն որոյ ոչ ասի 

Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ մարմին և անուանել 

Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին /20/2/ 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 10) 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ 

զոմնն, այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի 

մարդկութենէս անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ  (21 / 15) 

այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք 

զմերոցս հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 11) 

        այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ (25 / 22)       

որ ոչ ասի մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 8;  26 / 8) 

 այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց 

իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, 

դժոխոց և ապականութեան (25 / 8) 

  այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս  (27 / 17) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային 

հոգոյն, այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ 

դիցեն:  (28 / 4) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն 

մարդկան, «այլ քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ 

Կուսին», զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 10) 
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այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ 

Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ կիսանձնակատարութեամբ, և 

կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 2;  29 / 5) 

այլ վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ 

ախտիւք, խորհուրդք. այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ 

են խորհուրդք և միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ 

և յաստուածաբանականսն:  (31 / 19  ) 

զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն 

անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 5) 

   և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս 

կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 19) 

  այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս (34 / 5) 

Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 11;  34 / 15) 

  այլ ոչ եթէ յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, 

որպէս և երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ ոչ առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա 

ըստ էութեանն Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (34 / 23) 

սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր  (35 / 19) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 4;  36 / 9) 

  այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն (36 / 11) 
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  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 18) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ 

լինէին, այլ որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 1) 

այլ որպէս որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն 

հասարակութիւն բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 16) 

այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 5) 

այլ կացեալ ի նմին ասէին որ էնն, և միացեալ անքակութեամբ և 

անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և 

զպատուական իւր մարմինն ասէին  (43 / 2) 

այլ ըստ անճառ և անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, 

զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ յառաջագոյն 

գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ, զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ 

Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ նախակազմեալն եղև 

յարգանդի:  (43 / 21;  44 / 2) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 4) 

այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ և մարդկայնոյ, և որ մանաւանդ, որ 

անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն  (44 / 11) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս 

սահմանելով, այլ ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 11) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 16) 

այլ ոչ ըստ միաւորութեան ասասցէ գոլ ի Քրիստոս  (46 / 25) 

այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ 

Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ մարդ տկար 

զՔրիստոս  (47 / 11) 
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այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 20) 

  այլ դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և 

մարմին և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 3) 

այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի  (50 / 14) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 22) 

և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի  (52 / 17) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 2) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար  (54 / 4) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի նմա և 

բնաւորականքն (55 / 1) 

այլ միջնորդելովն մարդկայնովն վարեցեալ մտօք Բանն, զբոլորսն մարմնոյն 

իւրոյ մասունս իւրում աստուածային հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 10) 

այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 2) 

այլ յաղթելով վեհագունին, ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել 

զբնաւորականսն:  (57 / 11) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 5;  58 / 7) 
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և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ սահմանել 

ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 16) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ 

կատարելով  (59 / 11) 

յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, ոչ ըստ բնութեան այլ ըստ անճառ 

միաւորութեանն  (59 / 20) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ հոգով և մարմնով (64 / 25) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն  (65 / 4) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն 

բերք, այլ պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ 

մահն  (66 / 8;  66 / 9) 

այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և 

անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ 

Ադամայ:  (67 / 7;  67 / 10) 

և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն 

այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և 

զոմանս մարդապէս կատարելով:  (67 / 16) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 21) 

այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և զաճումն 

հասակի յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն 

ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար  (68 / 4) 

  թէպէտ և ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն, այլ պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր 

զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 1) 
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այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, ընկալաւ խրատ 

զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 16) 

  այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին երկու 

գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ  (71 / 20;  71 / 22) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն 

իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 2) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 7) 

այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 11) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ 

յինէն, այլ ես կամօք իմովք դնեմ զնա  (73 / 2) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային,  (77 / 1) 

այլ որպէս ասացի, զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած 

նշանակեն:  (77 / 9) 

  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 13;  77 / 14) 

  և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն, և է որ յուրուք խառնութենէ 

յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն  (78 / 1) 

այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն  (79 / 2) 

  զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ ի 

մարդկանէ, և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ 

ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 9;  79 / 10) 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 17) 
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  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 19;  79 / 23) 

  եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն զՔրիստոսէ, ոչ առ 

մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն Աստուած, որ 

մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան  (81 / 12) 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն  (83 / 1) 

այլ որք միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի 

տիւն. այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին 

ասացեալքս, զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն 

նուաստագունին:  (84 / 1;  84 / 12) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար (85 / 9;  85 / 11) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 3;  87 / 4) 

և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին թէպէտ և ի 

գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ անցեալն՝ 

մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ հեռաւորն մասնաւոր ինչ ի 

գիտութեան:  (87 / 11;  87 / 12) 

և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն,  (88 / 1)  

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել 

իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի 

սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ   (89 / 21) 

այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 1) 
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մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 13) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս, սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ 

ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 22) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ  (94 / 11) 

այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի 

Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 13) 

  այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես  (99 / 18) 

  այլ միանգամայն և ի միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ 

ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն 

խոստովանութեան:  (;  100 / 23;  101 / 2) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 14) 

  աշակերտքն ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն 

ճաշակեցին, այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 17)          

այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի  (107 / 23) 

այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ (112 / 17) 

այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին, (109 / 11)                    

այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 19) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն (117 / 15) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 
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քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 5;  120 / 8) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 3) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 8) 

որպէս և ինքն ասէ. «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ 

զնա  (122 / 5) 

ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, այլ ի վերայ միոյ 

մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և հանապազաբար.այլ զնոյն 

ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք  (122 / 13;  122 / 19) 

  և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ վասն իւրեան, որպէս ասաց 

Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ 

ի մեռանել:  (123 / 9;  123 / 11) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք  (123 / 15) 

այլ սակայն հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ 

փոխեաց զնա յանմարմնութիւն  (124 / 7) 

  և նոյն ինքն ի Քրիստոսէ, որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան 

բանին, այլ ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 10) 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք  (127 / 1) 

  այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային 

լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 13) 

այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան 

կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 18)    
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  և այլ մի լիցի (  129 / 2) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 12) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն, զի 

թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 

կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց (129 / 17;  129 / 19) 

այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն առնել, թռուցեալ, 

ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 7) 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա 

իմանայր, այլ մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 14) 

այլ որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 16) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են  (133 / 6) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 15) 

ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան 

զայն ի մաղթանս Հօրմատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր 

յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է» (137 / 13;  137 / 16) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ,  (143 / 3;  143 / 4) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 12) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ առանց 

օգնականի և ի մեռեալս ազատ  (144 / 3) 
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այլ սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է  (147 / 21) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց. այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, 

մատուցանել ձեզ զօգուտն այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց 

պէտս:  (149 / 11;  150 / 3) 

հայցեն դնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն 

ախորժել միտք ընդունել (151 / 2) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն  (153 / 1) 

այլ իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն  (153 / 15) 

  այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս 

արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ  (154 / 17) 

ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն երկիր 

պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 12) 

  Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն (156 / 8) 

  զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն 

արարածական, այլ անեղ, և որ անեղն է, համագոյակից լինի աստուածութեանն, 

և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 15) 

  այլ այսպէս ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ 

մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 14) 

քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն 

այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 19) 



49 
 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին 

ճառս  (159 / 24) 

այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ 

զնա դաւանեաց:  (161 / 9) 

  այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ:  (162 / 1) 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին 

լինել (162 / 13) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 16) 

  այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի.  (165 / 2;  165 / 4) 

քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 18) 

իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ, և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական և 

երկնային:  (166 / 13) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 21) 

գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ նմին 

և այլ անտեսականքն  (168 / 6) 

քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս բազում 

անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և եթ երևմունք:  (168 / 11) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել 

վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ 

տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 2) 
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  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշափումն  (169 / 11) 

            այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն 

յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 16) 

հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ 

նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա բնաւորական 

իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 3) 

այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել ասի:  (172 / 13) 

վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս, ոչ եթէ բաժանին ի մտաց 

անտի, այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 18) 

այլ ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ 

գտանին կառամարտքն:  (172 / 23) 

  այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց. (174 / 2) 

«եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ 

աստուածաբար, միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, 

և մարդկորէն` զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 7) 

            Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, որոյ վիրօք 

մեք    զլինելութիւն ստանայցեմք (174 / 21) 

  այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս ուսուցին սուրբ 

հարքն  (176 / 24) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի  (178 / 3) 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց 

մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս  (178 / 10;  178 / 13) 

  այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել (179 / 5) 

  այլ ի վերայ բոլորին և ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 / 21) 
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այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն  (180 / 3) 

              Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ 

ձևանան (182 / 18) 

  բայց այլ է մահն և այլ ապականութիւնն  (183 / 14;  183 / 15) 

  

ԱՅԼ /դեր./      - 30 /չհոլովված դերանունները  վերևում են/: 

  յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք (83 / 15) 

        որոց հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 21) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 22) 

  Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք (49 / 13) 

          այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս (27 / 17) 

           Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք, իսկ 

  և որպէս կարթիւ բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 16) 

 թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական համարիմ զմինս 

միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 6) 

  ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն, (122 / 4) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 11) 

 այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 16) 

     թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական համարիմ զմինս 

միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 6) 
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  ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն, (122 / 4) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 11) 

 այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 16) 

            իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ 

երկուցեալք/7/10/ 

  այլ ընդ սոքօք են և այլք յոլովք (123 / 16) 

  ոմանք ըստ բնութեան գտանին ասացեալք և այլք ըստ 

միաւորութեան:  (160 / 23) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 22) 

            Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 3) 

  որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և այլքն մի 

ըստ միոջէ:  (66 / 19) 

  և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և 

որակութեամբն (78 / 3) 

  այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ փոխել յետ 

յանցանացն, ասելով…  (88 / 2) 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, 

կարծեն յայլ փոխել ճանապարհ (162 / 15) 

  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս 

(174 / 24) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն  (66 / 16) 
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  եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ (80 / 8) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (40 / 23) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն. մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն 

ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ 

միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 16) 

  զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 21) 

  

ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ  -1 

                    և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և 

կենդանացուցիչ զիւրն                                անուանել մարմին   (142 / 1) 

  

ԱՅԼԱՅԼԵԼ    - 1 

զի անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 6) 

  

ԱՅԼԱՅԼԵԼԻ  - 2 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի 

կամ այլայլելի, որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք 

փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս (142 / 19;  142 / 21) 
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ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 10) 

այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և 

կամ զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 7) 

  

ԱՅԼԱՆՄԱՆ - 1 

  յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 20) 

  

ԱՅԼ ԱՌ ԱՅԼ   - 1 

    Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի  (76 / 10;  76 / 11) 

  

 ԱՅԼԵՒ, ԱՅԼ ԵՒ       - 36 

  այլև անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 14) 

, այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ, որ անհաւատ պարգևացն 

գտանէր պտուղ:  (4 / 8) 

, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ 

արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս 

զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց սիրոյն, ոչ 

առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի 

(4 / 14;  4 / 16;  4 / 19) 

այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն, յանձն առնոյր ընդ 

մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ միաւորութեանն Աստուածն Բանի 

մարմնացելոյ խոստովանել  (5 / 16) 
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   այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 17) 

   այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք (7 / 3) 

           Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 20) 

             այլ և յարարածականացս օտար է այս /19/3/ 

         այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի:  (22 / 7)              այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) 

 այլ և ոչ բոլորն ցուցանի  (26 / 6   ) 

 այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և միտք, ոչ 

միայն ի տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (;  32 / 11) 

          Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ  (36 / 4) 

այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն  (37 / 14)                           

այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ 

ի  նմանէ ասասցին:  (49 / 14) 

Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց զՓրկիչն, և ի 

ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ աշակերտսն 

իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա պատահեն, և ոչ 

ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 11)                    

        այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ զվտանգեալսն, լուռ լինել (64 / 4) 

 այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 10) 

այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք 

բարեձևանալ կրիւք:  (66 / 6) 
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 Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին  (68 / 20)  

 այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ հողածինն 

զմահ  (70 / 8) 

   իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր, այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 16) 

այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին երկու գոյացութիւնք, այլ մի 

գոյացութիւն և մի մարդ  (71 / 20;  71 / 22) 

      Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ. զի համագոյնքն պարտին և 

հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 8) 

       Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ 

ասի եղելութիւն (79 / 5) 

այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց  (  79 / 15) 

Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 19;  79 / 23) 

 Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ,  (88 / 12) 

     Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և 

յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 4) 

Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ 

և զիւրն  (100 / 21) 

         Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն (107 / 1) 

Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի (128 / 21)         
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Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 7) 

            Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և յերկրորդ յիւրում 

գալստեանն   ցուցանելոց է  (140 / 17)      

     Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն  (154 / 15) 

        զի ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական 

հաւատոյն, այլ և յոյժ նոցին հակառակք  (164 / 4) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 20) 

  

ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼ   - 1 

հրամայեցաք ելանել բանիս մերում ասպարէս ըստ այլ և 

այլ ժամանակաց (127 / 18) 

  

ԱՅԼ ԻՄՆ   -  2 

        առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան փոխեալ անկանէր (7 / 18) 

        Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս  (30 / 5) 

  

ԱՅԼ ԻՆՉ   - 16 

   ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի, զի 

արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 2;  5 / 2) 

           քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (  13 / 8) 

                     Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». 

արդարև այդ իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (15 / 13;  16 / 2) 
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  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 15;  16 / 15) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ  այլ  ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 18) 

        անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն մարդ», և 

համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ 

ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն 

իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (25 / 19;  25 / 22;  26 / 2) 

          որ ոչ ասի մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 8;  26 / 8) 

               և որ այլ ինչ նմանունակ, զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի 

հասարակէն յատուկն:  (40 / 5) 

        Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են  (50 / 3) 

             Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 14) 

       զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ79 / 13 

        իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար  (142 / 12) 

     մարմինն որ ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և 

շօշափեալ, և որ այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 14) 

     քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 18) 

   

ԱՅԼ ՈՄՆ  -  1 

    Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 21) 
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ԱՅԼ ՈՔ   -7 

բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն (21 / 15) 

  զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 13) 

և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք (163 / 13) 

 և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան 

Աստուծոյ իմանամք (122 / 19) 

        Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 

յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 2;  129 / 6) 

     ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ (157 / 9;  157 / 15) 

  

ԱՅՆ   - 115 

  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ 

բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 10;  43 / 12) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան 

աստուածահրաշն այն միաւորութիւն (45 / 14) 

  և այն՝ յորժամ կամեցաւն (58 / 14) 

  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ 

նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար (85 / 11) 

պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին Աստուծոյ (103 / 10) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս  (105 / 15) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ  (138 / 3) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն (154 / 15) 
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  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն  (170 / 8) 

            ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 1) 

  Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ (197 / 5) 

            ոչ թէ միայն յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ 

զօրութիւն մահու   (65 / 10) 

  և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին 

(84 / 20) 

և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն 

գրեալ ճառս, ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ 

բնութեանն բան  (159 / 3) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս (163 / 17) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 22) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 2;  172 / 3) 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 3) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 7) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն  (71 / 11) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 2) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 2) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 21) 
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  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն (177 / 3) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն (183 / 8) 

և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ, զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն 

Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (43 / 25;  44 / 3) 

զի թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 10) 

   որպէս պահանջէ իրացն թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա 

յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 13) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 16) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ (133 / 18) 

  Քաղցեաւ և լեղի ճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 18) 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան  (150 / 15) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 5) 

  որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ  (104 / 5) 

  իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 9) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն . «վայ այնոցիկ, ասէ, որք 

զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 6;  150 / 12) 

            զի այնոքիկ, որ քեզ յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս 

զմեզ յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 6) 

  ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք (88 / 19) 
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  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման (156 / 21) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 7) 

  և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն 

գրեալ ճառս, ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ 

բնութեանն բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն 

ասացեալք:  (159 / 7) 

  քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս 

բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և եթ երևմունք:  (168 / 11) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ 

երևոյթս ձևացութիւնք (172 / 3) 

     Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք (178 / 3) 

  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 5) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և 

լուծումն այնր բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 23) 

որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ 

արկցուք, քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ 

լուծումն այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 2) 

որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են 

կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (135 / 6) 

   զի այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 6) 
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  դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 17) 

զայն յիշէին, որ հասարակէն էր առանձնացեալ (39 / 8) 

   և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և 

ամենայնի այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 9) 

  եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 13) 

  այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ 

Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս 

(47 / 11) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան 

գտանի ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով (47 / 18) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս (53 / 13) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս (53 / 22) 

  «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ 

արտաքոյ մեղացն իցէ» (99 / 6) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն  (107 / 1) 

  և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում 

էրն, զայն ասէր:  (107 / 9) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 

յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր 

գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա. և զի 

ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց 

մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ այսմիկ և 

զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն ասեմ, ասէր, 

որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր 

կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի 

մարմինն իւր:  (107 / 10;  107 / 22;  108 / 2) 

  որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց ասելով 

(117 / 21) 
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  ի վերայ բերել սորա իրաւացի է և զայն  (125 / 17) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 12) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 13) 

  այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր 

մատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն 

այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ 

իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի 

յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (137 / 14;  137 / 19) 

  զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, (156 / 11) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս… (162 / 2) 

  այլ ի վերայ բոլորին և ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 / 23)       

Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 24) 

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 14) 

  զի բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 16) 

   և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն (144 / 23) 

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, 

քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

  որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց ասելով, 

սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե 

շարժեցաւ յայնմանէ  (118 / 1) 

  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն 

յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 
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  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

(197 / 1) 

դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 17) 

զայն յիշէին, որ հասարակէն էր առանձնացեալ (39 / 8) 

   և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և 

ամենայնի այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 9) 

  եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 13) 

  այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ 

Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս 

(47 / 11) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան 

գտանի ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով (47 / 18) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս (53 / 13) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս (53 / 22) 

  «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ 

արտաքոյ մեղացն իցէ» (99 / 6) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն  (107 / 1) 

  և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում 

էրն, զայն ասէր:  (107 / 9) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 

յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր 

գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա. և զի 

ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց 

մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ այսմիկ և 

զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն ասեմ, ասէր, 

որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր 

կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի 

մարմինն իւր:  (107 / 10;  107 / 22;  108 / 2) 
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  որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց ասելով 

(117 / 21) 

  ի վերայ բերել սորա իրաւացի է և զայն  (125 / 17) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 12) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 13) 

  այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր 

մատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն 

այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ 

իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի 

յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (137 / 14;  137 / 19) 

  զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, (156 / 11) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս… (162 / 2) 

  այլ ի վերայ բոլորին և ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 / 23) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ… (59 / 5) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ (73 / 12) 

  կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն (73 / 20) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ (97 / 9) 

  զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ (136 / 8) 

  այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, Սևերիոս զայն որ ըստ 

բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ (162 / 3) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 
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ԱՅՆ ՈՐ  - 4 

     զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք 

ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել  (4 / 3) 

            և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և դէմ 

առանձնական և     յատկական (34 / 7) 

 Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ արտաքոյ մեղացն իցէ» (99 / 6) 

Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ 

զայնոսիկ, որ ըստ միաւորութեանն են բանք, 
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և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ 

Քրիստոս /19/18/ 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել  (48 / 6) 

լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ (72 / 16) 

  և արժանի առնել այնուհետև աստուածային Բանին բնութեան 

հաղորդելոյ:  (114 / 22) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ 

գոլ այնուհետև մարմին (176 / 3;  176 / 4) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 5) 
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  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն  (8 / 8) 

  զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ  (16 / 10) 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով 

յառաքելական բանէն, (17 / 13) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս 105 / 15) 

  թէ այնպէս է, Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 5) 

            Յուլիանիա է արդարև, որ այնպէսն ամբարշտեսցէ:  (46 / 14) 
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  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 21) 
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  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն  (4 / 11) 

            այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք, ոչ միայն ի     տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (32 / 8) 

  և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և 

ամենայնի այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 10) 

            իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր (70 / 16) 

  շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 19) 
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  կամ այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ 

երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 15) 

  որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ ընդունելոյն 

վնասեսցի:  (9 / 9) 

  բայց այնքան, որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և 

զգալի լուսովս զիմանալին քատակել լոյս:  (59 / 22) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ(97 / 7) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի  (163 / 1) 

  զայնքանեաց ժողովրդոց տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս 

իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով տարակուսանային:  (7 / 4) 

  

ԱՅՍ   - 227/ կամ /226/ 

  թէ զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և 

է՞ր այս:  (11 / 17) 

  և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի  (13 / 4) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնուլ (15 / 13) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն, այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 14) 

այլ և յարարածականացս օտար է այս (19 / 4) 

  և յորժամ եղևն այս (23 / 17) 

              և այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց (25 / 4) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն (25 / 16) 

  Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9) 
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  Եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 6) 

  և այս ըստ նորին մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ 

էութեան բնութեան Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (30 / 2) 

  այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (38 / 24) 

  և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք (40 / 3) 

  զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 1) 

  այս է հոգի, մարմին (48 / 12) 

  և այս է վեհագունին յաղթելն:  (49 / 10) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին (49 / 17) 

   այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն (55 / 4) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 20) 

  և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 22) 

  այս է՝ ի հարուածոյն և ի բևեռելոյն՝ վիրաւորելն:  (58 / 2) 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 12) 

  և այս այսպէս:  (61 / 10) 

  և այս յուսով և յապառնիս ունի զեղոցեալն (67 / 2) 

  և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս 

աստուածապէս և զոմանս մարդապէս կատարելով:  (67 / 16) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս 

ըստ մարդկան, այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ  (68 / 4) 
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  Բայց խնդիր էր այս, (68 / 11) 

  և այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն 

գտանել կեանս:  (69 / 13) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար (70 / 20) 

  այս է՝ զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 12) 

  բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանա կս(73 / 21) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 14) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև (85 / 25) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ, այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և 

խոհականութեան (88 / 12;  88 / 17) 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան (89 / 20) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս,  (91 / 20) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, (92 / 11) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիսայս զոր և ասելս կամիմ:  (98 / 1;  98 / 10) 

որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ  (104 / 5) 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս (104 / 18) 

  որովհետև լինի այս (106 / 14) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան (114 / 23) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, (117 / 15) 
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  որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (125 / 9) 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն (126 / 7) 

  Եւ սքանչելի է այս:  (133 / 21) 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ (145 / 10) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ (150 / 5) 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ (152 / 2) 

  որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ 

արկցուք, քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ 

լուծումն այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 15) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց (164 / 1) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի  (165 / 15) 

  թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս կան հայհոյութեանց 

երկուքս այս բարբառք   (165 / 21) 

  և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական և երկնային:  (166 / 13) 

  ո՞չ ապաքէն ասացեալ լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ 

լինի, եթէ ոչ քարի բնութիւն:  (166 / 21) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 1) 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման  (175 / 7) 

  այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն առնէ 

եղանելի և ծառայական:  (179 / 13) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, 

ըստ այսմ մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 2) 
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բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և 

ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 21) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն  (56 / 14) 

  և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել  (117 / 2) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 9) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (131 / 21) 

ըստ այսմ իմասցիս և զայն (137 / 18) 

զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ հանուրն 

շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ են բարձողք իրերաց, ըստ 

սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս (19 / 10) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 5) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի  (46 / 23) 

  ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս և եթէ դէմ, 

միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի բնութիւն 

և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու (51 / 5) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 9) 

  սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և համագոյասել 

զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 7) 

  պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն  (107 / 20) 
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  ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 8) 

  այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս 

արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 19) 

  

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ (7 / 17) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս 

զՔրիստոս  (34 / 12) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս , և  վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 7)այսորիկ (35 / 1) 

  և ոչ թէ ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ 

զԲանն կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին  (38 / 21) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 14) 

  և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, 

և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 10) 

  յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք  (54 / 7) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 5) 

  ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ (61 / 14) 

  ասացեալ լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած 

և զմարմինն իւր(82 / 21) 
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  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն 

(83 / 24) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն (84 / 16) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ (88 / 13) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր 

յաղագս այսորիկ բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է 

զէն ասել, և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 6) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ (102 / 4) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան (117 / 18) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր  (144 / 7) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 3) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ (161 / 11) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ 

ձեռն այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ 

ի Կուսէն:  (171 / 22) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 17) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա 

սովին այսորիկ միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 21) 

  եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի  (193 / 8) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ  (27 / 14) 
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  որով իւիք ծանոթանայր և ծանուցեալ լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր 

կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, 

յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 10) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք  (60 / 18) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 8) 

ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս այսոցիկ  (88 / 17) 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ (114 / 17) 

  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս (139 / 2) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ… 

կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 14) 

  Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց  (160 / 21) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 17) 

  իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ 

երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 12) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին, զի 

և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 2) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 1) 

  Այսոքիկ քոյոց իմաստիցդ առաջարկութիւնք:  (17 / 9) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ (36 / 14) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին  (40 / 23) 



77 
 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է  (48 / 23) 

  և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 4) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն  (52 / 13) 

եթէ չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային 

ասին այսոքիկ, եթէ մարդկայինք:  (54 / 10) 

  այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 20) 

  այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և անհետազոտելիք:  (62 / 1) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 1) 

  անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք, համայն որպէս ճառելովն պատուել 

կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 13) 

  այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած ասացեալ 

լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն (77 / 6) 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին 

(78 / 19) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն (86 / 7) 

   և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ 

եղեն (95 / 12) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ (96 / 5) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջ (101 / 21) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. 

փառաւոր արարից», և այսոքիկ յառաջ քան զյարութիւնն:  (106 / 21) 
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  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել (123 / 13) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ(125 / 5) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 

յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 5) 

  զի այսոքիկ և զկնի յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի 

(153 / 4) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք  (182 / 22) 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր (6 / 5) 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք  (6 / 20) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. (27 / 11) 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս (30 / 5) 

արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն  (30 / 19) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ 

և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի 

Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 2) 

  այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (39 / 2) 

  քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց 

Աստուածն Բան:  (74 / 14) 
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  զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն  (84 / 8) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս  (110 / 21) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 11) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս (155 / 18) 

        նոյնպէս և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս  որ 

թէպէ տ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 

կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ 

ածելով, մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի 

նմանէ ասացելոցն (6 / 10) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 24) 

            Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 19) 

            Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիանաւն, կարելի էր նմա 

ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն (89 / 15) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 10) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 24) 

            

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց (8 / 23) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 6) 
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  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, (23 / 6) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ (24 / 12) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է (24 / 19) 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 12) 

  զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր զսոյն զայս, զերևելիս 

ունէր (28 / 18;  28 / 20) 

  ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն 

կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 2) 

  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց… (38 / 7) 

  զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ 

երկրորդել (38 / 17) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 3) 

  և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի. (52 / 17) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս (53 / 12) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս (53 / 17) 

  և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 18) 

  բայց նախկին տեսցուք զայս, զի ամենայնքն (65 / 20) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին (76 / 16) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է  (90 / 16) 

  և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս, որք ոչ իցեն (91 / 20) 
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  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ 

մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 1) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս  (93 / 3) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 18) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ (103 / 13) 

  պահեցի զայս ձեզ առնել (105 / 3) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 17) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս (110 / 21) 

  Եւ զայս հայրն:  (120 / 10) 

  և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ 

շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 23) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է  (130 / 19) 

  Եւ զայս հայրն:  (132 / 23) 

  որ քաղցրութեանն պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց 

կեանս:  (139 / 19) 

զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց (145 / 18) 

  և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 5) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 12) 
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  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս, (155 / 18) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն (163 / 7) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ (164 / 24) 

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր (165 / 16) 

  հարկաւոր է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 9) 

  հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 2) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք (179 / 8) 

  Եւ զայս հայրն:  (179 / 18) 

  որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 6) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս (181 / 16) 

  զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով (182 / 2) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, 

ապա զայս ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 13) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 11) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 1) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն (35 / 7) 

  զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն յատուկն:  (40 / 6) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 10) 
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  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր (58 / 5) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 20) 

  յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, 

մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 12) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ 

առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց 

բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս (111 / 13;  111 / 16) 

  որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր (118 / 7) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել  (119 / 13) 

ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն (122 / 13) 

  ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 11) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 15)       

Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն  (159 / 1) 

  քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն 

այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և զանուանեալն 

իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր 

իշխանութեամբ:  (6 / 16) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն  (73 / 1) 
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  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. (30 / 16) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 23) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի (115 / 18) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 12) 

  

  

ԱՅՍԳՈՅՆ    - 1 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 6) 

  

ԱՅՍԻՆՔՆ    - 18 

   այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և 

կամելն Բանին Աստուծոյ ասի(49 / 1) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին 

հարքն, այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի 

մարմին  (58 / 12) 

այսինքն վասն զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն 

առ Հայր (70 / 22) 

  այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 19) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք 

տիւն, այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար, 

այլ որք միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի տիւն. 

այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, զի 

թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ 



85 
 

մարդկայինքն, այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և 

միտք և իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք 

(83 / 26;  84 / 7) 

   երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և 

զպատիւ, այսինքն է աստուածայնոյն բնութեանն և մարդկայնոյն (114 / 14) 

  այսինքն, եթէ լուծանելովն շարժեցաւ յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով 

զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (117 / 23) 

  այլ ընդ սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և 

բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 / 16) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 16) 

  այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և 

հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ 

յառաքելոցն տուչութենէ:  (125 / 22) 

  այսինքն մեղքն ոչ անգի ի նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 11) 

  այսինքն զբովանդակ բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել, ըստ 

նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 4) 

   ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, այսինքն անեղ, անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման (157 / 12) 

այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս (160 / 16) 

  զի ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական 

հաւատոյն, այլ և յոյժ նոցին հակառակք (164 / 3) 

  քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել 

զմիաւորութիւնն, այսինքն է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 15) 

այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 17) 
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ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՒ         - 3 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան. «լուռ եղէ ի 

սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 3) 

  այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 8) 

  ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 5) 

  

ԱՅՍՊԷՍ       - 71 

   այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 12) 

  քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 8) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 18) 

  և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական անդամոց 

կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 18) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց. և թէպէտ այսպէս կատարեալ և 

կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և 

նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 8;  33 / 17) 

  և ոչ թէ ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ 

զԲանն կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն 

(38 / 22) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ 

ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն 

եղև:  (41 / 4) 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 11) 
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  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 11) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 4) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի (46 / 7) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ  (48 / 22) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել  (49 / 17) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ  (51 / 13) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն (52 / 13) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ մարդկայինք, զի զոր 

օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ միաւորութեամբ 

աստուածային, այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին 

և անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ, ոմն ըստ 

բնութեան, և ոմն ըստ միաւորութեան, բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից 

երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և ըստ այսմ 

օրինակի:  (54 / 11;  54 / 15;  54 / 21) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն.    այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և 

ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ 

դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ 

նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք զաստուածային 

զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (56 / 14;  56 / 21) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան  (58 / 4) 

  այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք  /59/16/        
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և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և 

այս այսպէս:  (61 / 10) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն  (67 / 11) 

  և այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն 

գտանել կեանս:  (69 / 12) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 8) 

այսպէս իմասցիս և ի վերայ Քրիստոսի:  (71 / 23) 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 8) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 12) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին (76 / 16) 

   այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 3) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է (80 / 16) 

եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս տայ ասել 

Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 19) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի (81 / 22) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս (82 / 12) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ 

(84 / 3) 

  այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ 

եղեալ ծառայ մահու և ապականութեան:  (90 / 12) 
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  և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս, որք ոչ իցեն  (91 / 21) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին (92 / 20) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք (105 / 10) 

և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում 

զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ 

զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և 

ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ 

ապառնոյն այսպէս (110 / 11;  110 / 14) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 13) 

  և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել (117 / 2) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն  (122 / 1) 

  Այսպէս հայրն:  (122 / 24) 

  այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց 

զնա ընդ խաչափայտին»:  (132 / 5) 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս, զինչ 

հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և զրկեալ 

յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 10) 

  Այսպէս և Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի Յովհաննու, և 

Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց (147 / 4) 

  այսպէս լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 14) 

   զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն  (149 / 13) 
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  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն  (150 / 5) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 10) 

  այլ այսպէս ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ 

մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 14) 

  քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել (160 / 3) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցան 

(161 / 22) 

  և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս (163 / 20) 

  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով 

յարեաւ  (169 / 9) 

  Ի դէպ է այսպէս լսել առաքելական բանիս:  (171 / 4) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս  (174 / 6) 

  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց զմարդկայինսն 

բնականապէս(174 / 23) 

  որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 6) 

  քանզի և յարմարի իսկ ոչ, այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ 

զնա ի գոյանալ ածանցուցանել:  (181 / 21) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան 

(182 / 19) 

քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս բազում 

անգամ երևի արարեալ (168 / 8) 

  

ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ       - 3 
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  եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն զՔրիստոսէ, ոչ առ 

մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն (81 / 9) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն (114 / 10) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով 

(104 / 1) 

  

ԱՅՍՊԻՍԻ    - 11 

  որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ մարդկային 

բնութիւն:  (163 / 6) 

Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի վերայ 

յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 7) 

  զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն 

արարածական  (157 / 14) 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 7) 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք:  (6 / 20) 

  մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 23) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 12) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարտութեան զբերանս (82 / 3) 

   համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց 

(31 / 17) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 
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  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար 

անկանել յայսպիսի տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 3) 

  

ԱՅՍՔԱՆ       - 2 

բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ 

արհամարհիցէ:  (53 / 9) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 12) 

  

ԱՅՍՕՐ  - 6   

  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել (8 / 13) 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 18) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ 

և այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 14) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 

յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 5) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 24) 

  և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 19) 

  

ԱՅՐ    - 13 

       Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ (138 / 5) 
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ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ լուսաւորելն կարէ 

զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ զնպատակ յաղթութեան (153 / 14) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 9) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար, որպէս և դու, 

ո՛վ այրդ Աստուծոյ, (97 / 10) 

   զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 9) 

  զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ և 

զառանձնաւորութիւն:  (34 / 20) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 21) 

վասն զի ոչ է ի սերմանէ առն  (173 / 22) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 9) 

            Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ 

կին յառնէ ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, 

ծնանելով ի կուսէն:  (138 / 7) 

  այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց պատմութիւն վասն երկուցս 

այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 14) 

  ցուցաք վասն երկուս այս արանց (164 / 2) 

            ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ 

աստուածախօսնակ արանցն, (92 / 16)  
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ԱՆԱՂՏ         - 1 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 17) 

  

ԱՆԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ         - 3       

Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (118 / 17) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (132 / 19) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (173 / 19) 

  

ԱՆԱՄՕԹԱԲԱՐ      - 1 

  դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես  (25 / 18) 

  

ԱՆԱՅԼԱՅԼԵԼԻ       - 2 

  իսկ ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 12) 

            համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև 

ստացականն(84 / 18) 

  

ԱՆԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն (160 / 13) 
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ԱՆԱՆՋԱՏԱԿԻ      - 1 

  այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի 

վիրացն անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 9) 

  

ԱՆԱՉԵԱՅ    - 1  

  Դու հաւատա՞ս զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն (29 / 7) 

  

ԱՆԱՊԱԿԱՆ            - 7 

  և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 3) 

  որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ 

և անապական ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 23) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս խառնեաց 

յանապական աստուածութիւնն, զի զբնութիւնս 

մեր անապական արասցէ»:  (143 / 19) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` կատարելով 

զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 4) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում (142 / 7) 

  ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր 

և յանապական և ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ  (88 / 4) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս 

խառնեաց յանապական աստուածութիւնն (143 / 18) 
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ԱՆԱՊԱԿԱՆԵԼԻ    - 1 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն, զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի 

բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 21) 

  

ԱՆԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 14 

  զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն 

ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 20) 

զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն 

ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 22) 

զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և փառացն 

և անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 2) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս. զի թէ զյարութիւնն ապականութեան 

ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի յարութեանն 

փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ 

Հոգւոյն, և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ 

(111 / 1) 

  իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն, և ապա 

յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի 

կատարելութիւն և յանապականութիւն (114 / 21) 

  և ապա նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 7) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, 

կատարել յանապականութիւն (145 / 18) 

  այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր 

զգեցեալ զանապականութիւն:  (105 / 19) 
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  թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 9) 

որ ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 7) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն. մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և 

որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է մարդածին 

անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 8) 

  զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ 

իցեն զանապականութիւն զգենուլ, 117 / 4) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն 

Քրիստոսի, զանապականութիւն ասել պարտիս (117 / 9) 

  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն 

և զանապականութիւնն:  (102 / 3) 

  

ԱՆԱՍԵԼԻ    - 3 

անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք, համայն որպէս ճառելովն պատուել 

կարծիցեմք զՓրկիչն  (64 / 13) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել (38 / 3) 

  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 21) 

  

ԱՆԱՍՆԱԿԱՆ         - 1 

  իսկ զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք, 

մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 14) 
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ԱՆԱՍՏԱՍ - 3 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի 

և Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահմանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:       /151/19/  (152 / 1) 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն 

և զԱնաստաս  (180 / 5) 

  

ԱՆԱՐԱՏ      - 5 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 8) 

ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 17) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 12) 

այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ(178 / 11) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 23) 

  

ԱՆԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ        - 1 

   ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 15) 

  

ԱՆԱՐԳ         - 1 
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  և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի 

պատուականէն:  (151 / 11) 

  

ԱՆԱՐԳԱՆՔ            - 1 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 7) 

  

ԱՆԱՐԳԵԱԼ - 2 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, 

թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա 

նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 5) 

  որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց 

անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 15) 

  

ԱՆԱՐԳԵԼ    - 1 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել  (137 / 2) 

  

ԱՆԱՐԳԵՄ   - 1 

  ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 10) 

  

ԱՆԱՐԺԱՆ   - 2 

  և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 16) 
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  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, 

Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 7) 

  

ԱՆԱՐԾՈՒԻ - 1 

            Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ 

բերէ զանարծուին:  

(116 / 13) 

  

ԱՆԲԱԺ         - 4 

  գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ հոգեկանաց մասանցն  (88 / 9) 

  իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն 

(114 / 18) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 7) 

  և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի (180 / 12) 

  

ԱՆԲԱԺԱՆԱՊԷՍ    - 1 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն (62 / 22) 

  

ԱՆԲԱԺԱՆԱՐԱՐ   - 1 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 12) 
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ԱՆԲԱԺԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  և փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ 

միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 11) 

  

ԱՆԲԱՂԱՊԷՍ          - 1 

այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս (178 / 14) 

  

ԱՆԲԱՆ         - 3 

  անբան ասել կարիցեմք (35 / 2) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան (89 / 2) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 20) 

  

ԱՆԲԱՌՆԱԼԻ          - 1 

և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ (84 / 6) 

  

ԱՆԲԱՐԷՓԱՌԱՊԷՍ          - 1 

զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր  (20 / 20 

  

ԱՆԲԱՐՇՏԵԼ           - 1 
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երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս  (85 / 19) 

  

ԱՆԲԱՒ          - 2 

համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր (57 / 17) 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս (23 / 17) 

  

ԱՆԲԱՒԱՀԱՏԻԿ     - 1 

 ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն(105 / 8) 

  

ԱՆԲԱՒԱՊԱՏԻԿ     - 1 

  քանզի անբաւապատիկ մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն 

ստեղծուածի (168 / 13) 

  

ԱՆԲԺՇԿԵԼԻ           - 1 

ի նմին կործանման եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 3) 

  

ԱՆԲԻԾ         - 4 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 14) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 18) 

կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն (178 / 11) 
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  և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց  զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 6) 

  

ԱՆԲՆԱԿԱՆ            - 2 

  բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 4) 

  թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել, թէ յանբնականաց (97 / 17) 

  

ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼԻ          - 5 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի (86 / 4) 

անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի և 

երկնային  (124 / 4) 

     անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած  (45 / 3) 

զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով 

ինքեան, և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 8)      

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 6) 

  

ԱՆԳԱՄ         - 5 

  որպէս բազում անգամ ասացաք:  (52 / 4) 

  իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ միւս անգամ առնուլ 

զնա»:  (73 / 5) 
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  ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և առնուլ 

միւս անգամ  (73 / 8) 

այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն 

(128 / 18) 

  զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս 

բազում անգամ երևի արարեալ(168 / 10) 

  

ԱՆԳԱՆԻՄ   - 2 

  ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն պարսաւական բան:  (105 / 13) 

           այսինքն մեղքն ոչ անգի ի նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 11) 

  

ԱՆԳԷՏ          - 2 

  թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ ընդ կեղծաւորութեամբ 

մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 9) 

  

ԱՆԳԻՏԱԲԱՐ         - 1 

  վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար (142 / 12) 

  

ԱՆԳԻՏԱԿՑԵԱԼ     - 1 

  զհրաշափառական միաւորութեան 

բան անգիտակցեալք, պապանձեցան:  (161 / 5) 

  

ԱՆԳԻՏԱՆԱԼ          - 1 
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  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել 

և անգիտանալ (63 / 23) 

  

ԱՆԳԻՏԱՆԱՄ         - 4 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն (130 / 3) 

            «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն»:  (121 / 15) 

անգիտացաւ, զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն 

բնութեանս:  (139 / 4) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն  (170 / 13) 

  

ԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն հասակի, աշխատութեանն, 

քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, անգիտութեան, մահու, 

յարութեան:  (23 / 2) 

            այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն (55 / 7) 

  

ԱՆԳՈՅ         - 5 

  Ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ (25 / 6) 

և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական 

զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 22) 
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  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 9) 

   են ոմանք, որ յանգոյից ի գոյ ածան  (77 / 18) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր  (78 / 25) 

  

ԱՆԳՈՐԾ      - 1 

ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ 

նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք զաստուածային 

զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 1) 

  

ԱՆԳՈՒՍՏ    - 2 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 20) 

և ապա նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 7) 

  

ԱՆԴ   - 3 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս. զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր 

կենացն լուծումն, իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ 

հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից 

եկեալ:  (70 / 2;  70 / 5;  70 / 9) 
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ԱՆԴԱՄ         - 5 

և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ (147 / 12) 

այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ 

հանրական անդամոց կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (22 / 1) 

գլուխ բոլոր անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան   (147 / 10) 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և 

եկեղեցի անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն 

հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ, և ոչ փոփոխելի ինչ իրօք (126 / 21) 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք (126 / 22) 

  

ԱՆԴԱՆՕՐ   - 1 

  ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր  (113 / 12) 

  

ԱՆԴԵՒԱԼ     - 1 

  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն 

էր անդևալ 

      (102 / 18) 

  

ԱՆԴԷՄ          - 6 

  զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ   է(16 / 10) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 2;17/2) 
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ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ (25 / 7) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 9) 

  ուստի յայտ է, եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. 

յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 13) 

  

ԱՆԴԷՆ          - 2 

  անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի խոսոտովանութեան (115 / 1) 

  անդէն ծախին ծնողք ի ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 6) 

  

ԱՆԴՈՒՍՏ    - 1 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց 

հանելով անդուստ  զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 5) 

  

ԱՆԴՐ            - 3 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 11) 

օ՞ն անդր, մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն 

(55 / 22) 

  վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս  (172 / 17) 

  

ԱՆԴՐԷՆ       - 3 
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  դարձցուք անդրէն յիսկիզբն քոց ասացուածոցն:  (21 / 5) 

  անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 14) 

  անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորր (107 / 15) 

  

ԱՆԵՂ            - 12 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և 

անշփոթ խառնմանն  (52 / 16) 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 11) 

ոչ է պարտ համագոյ ասել զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ 

համաբուն և ոչ անսկիզբն յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ 

անբովանդակելի  (86 / 4) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, 

այսինքն անեղ, անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման, զի ընդ ձեռն 

այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ անեղ, և որ անեղն 

է, համագոյակից լինի աստուածութեանն  (157 / 12;  157 / 15) 

  յանդգնեցաւ ասել, անեղ, անսկիզբն, անժամանակ (163 / 9) 

  անեղ եղև և ինքն (177 / 4) 

  և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ (177 / 10) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ   (179 / 16) 

            և որ անեղն է, համագոյակից լինի աստուածութեանն (157 / 15) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 16) 



110 
 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  

ԱՆԵՂԱԲԱՐ            - 1 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեղաբար մարմնացաւ  (159 / 9) 

  

ԱՆԵՂՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և անեղութեան Բանին 

գտանի եղեալ հաղորդ (82 / 15) 

  

ԱՆԵՐԵՒԵԼԻ           - 5 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք 

և՛ շօշափեցաք:  (18 / 9) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի (168 / 3) 

            Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ 

Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 18) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

            Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելի, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  

ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ          - 4 

 այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 18) 



111 
 

  տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ շօշափելին ըստ բնութեան 

լինէր երբէք  (60 / 21) 

համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և զգալի լուսովս զիմանալին 

քատակել լոյս:  (60 / 1) 

  և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ 

ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք (122 / 22) 

  

ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ - 1 

  ամենեքին նոքա աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի:  (157 / 1) 

  

ԱՆԵՐԿԵՒԱՆ          - 1 

ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ (99 / 16) 

  

ԱՆԶԳԱՅ      - 4 

զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է 

քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս. (37 / 1) 

անզգայ աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի 

Կուսէն առեալ, դժոխաբանիցէ:  (47 / 21) 

  անզգայ ըստ ձեզ եղեալ, և կամ բանական՝ անբան  (89 / 1) 

  ո՞չ ապաքէն ասացեալ լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ 

լինի, եթէ ոչ քարի բնութիւն:  (166 / 21) 

  

ԱՆԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ  - 1 
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այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ 

և յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման (175 / 9) 

  

ԱՆԶՈՒԳԱՉԱՌԱՓԱՌԱԳՈՅՆ    - 1 

  և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ 

արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին (4 / 18) 

  

ԱՆԷԾՔ          - 1 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 21) 

  

ԱՆԸՄԲՌՆԵԼԻ       - 4 

  որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և անըմբռնելի:  (24 / 18) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա (95 / 16) 

  զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի 

Ստեղծողէն ստեղծուածն   (65 / 2) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 8) 

  

ԱՆԸՆԴԴԻՄԱՀԱՐ - 1 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին 

և զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 8) 

  

ԱՆԸՆԴԴԻՄԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ         - 1 
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ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և 

աստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ 

արտաքս ելանելով (61 / 1) 

  

ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ       - 3 

  յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից և 

կարեաց մարդկայնոց անընդունակ (88 / 6) 

  առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց (167 / 3) 

  մարդն առաջին անընդունակ էր կրից (167 / 15) 

  

ԱՆԹԻՒ          - 1 

   և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն (23 / 22) 

  

ԱՆԺԱՄ         - 1 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն  (138 / 19) 

  

ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ         - 3 

ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն 

անեղ, անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման (157 / 13) 

  յանդգնեցաւ ասել, անեղ, անսկիզբն, անժամանակ:  (163 / 9) Եւ զիա՞րդ ասի 

անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել (22 / 10) 

  

ԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱԲԱՐ         - 4 



114 
 

և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և դէմ 

առանձնական և յատկական (34 / 7) 

  և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ սկզբանն 

Որդի և Հոգի, (61 / 24) 

և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ 

ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 11) 

զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա  (80 / 1) 

  

ԱՆԼՈՅԾ       - 1 

  իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն 

եղանի  (70 / 8) 

  

ԱՆԼՈՒԾԱՆԵԼԻ      - 1 

այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն 

լուծեալ անլուծանելի կապարան  (58 / 7) 

  

 ԱՆԽԱԽՏԵԼԻ        - 1 

   կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 17) 

  

ԱՆԽԱՌՆ     - 1 

  անխառն է աստուածութիւնն և անյօդ (174 / 3) 

  

ԱՆԽՈՐՀՐԴԱԿԱԳՈՅՆ    - 1 
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  զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է  (163 / 8) 

  

ԱՆԾԱԽԱԲԱՐ        - 1 

զի մնալով անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ 

ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 17) 

  

ԱՆԾԱՆՕԹ  - 1 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց (149 / 10) 

  

ԱՆԾԱՌԱՅԱԿԱՆ   - 1 

  զի միայն և անծառայական անձամբ մեղացն սպան (144 / 4) 

  

ԱՆԿԱՆԳՆԵԼԻ       - 1 

  ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան գլորումն:  (153 / 22) 

  

ԱՆԿԱՆԵԼ    - 4 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 3) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել  (127 / 12) 

վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և անկանել յապականութեանն 

կարծեաց խորխորատ:  (175 / 19) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ 

դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (176 / 1) 
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ԱՆԿԱՆԻՄ   - 5 

  առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան փոխեալ անկանէր (7 / 19) 

            որ ի վերայ անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն (134 / 20) 

  յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 9) 

            յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք  (181 / 4)  

  զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 20) 

  

ԱՆԿԱՏԱՐ   - 8 

 անկատար զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն 

իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 22) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 6) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած (48 / 11) 

  վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց (107 / 18) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար է և 

զապականութիւն զգեցեալ և ապա կեղծաւորի ասելով, «ի գերեզմանին 

զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն Քրիստոսի»:  (116 / 20) 

            որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և 

ընդ անկատարիս:  (103 / 12) 

  այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 17) 

            զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ (102 / 18) 
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ԱՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ       - 2 

  գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 21) 

  զի փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի 

փառս և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 12) 

  

ԱՆԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն (118 / 5) 

  

ԱՆԿԱՐԳԱՊԷՍ       - 1 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով 

(104 / 2) 

  

ԱՆԿԱՐԵԼԻ  - 2 

  և զի անճառ է և գերահրաշ, ապա և ճառելն անկարելի (59 / 22) 

Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, (24 / 20) 

  

ԱՆԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ           - 2 

և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով 

աստուածային անկարօտութեանն,  (61 / 6) 

  ընդունող մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ 

յարութեանն յանկարօտութիւն փոխեցաւ:  (141 / 9) 
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ԱՆԿԵԱԼ       - 4 

և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 5) 

  մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին  (98 / 3) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 15) 

  վասն որոյ և հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 

  

ԱՆԿԵՐՊԱՐԱՆ      - 1 

եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ 

ինչ:  (16 / 13) 

  

ԱՆԿԻՐԸՆԴՈՒՆԱԿ          - 1 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն (92 / 23) 

  

ԱՆԿՐԱԿԱՆ            - 1 

  անզգայ աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի 

Կուսէն առեալ, դժոխաբանիցէ:  (47 / 21) 

  

ԱՆՀԱԿԱԴԱՐՁԵԼԻ           - 1 

և զի ոչ են բարձողք իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ 

միմեանս  (19 / 10) 
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ԱՆՀԱՂՈՐԴ - 2 

  զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և 

փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 1) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի 

ապականութեանն անհաղորդ ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն 

զկիրսն, զապականութիւն սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 18) 

  

ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ        - 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 12) 

            և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին 

հոգիք, անհասանելիք մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 10) 

  

ԱՆՀԱՏ          - 2 

            Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է 

հանդերձ անհատիւքն ի շարադրութեանն (19 / 14) 

Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 11) 

  

ԱՆՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ - 2 

  այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք 

զմերոցս հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 11) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ (112 / 15) 
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ԱՆՀԱՒԱՏ     - 1 

  անհաւատ  պարգևացն գտանէր պտուղ:  (4 / 9) 

  

ԱՆՀԱՒԱՏՈՒԹԻՒՆ - 3 

  այնոքիկ, որ քեզ յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ 

յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 6) 

այլ վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ ախտիւք 

(31 / 20) 

Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ (112 / 16) 

  

ԱՆՀԵՂԱԲԱՐ          - 1 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ 

ճշմարտապէս և անհեղաբար (62 / 15) 

  

ԱՆՀԵՏԱԶՈՏԵԼԻ  - 1 

այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և անհետազոտելիք:  (62 / 2) 

  

ԱՆՀՄՈՒՏ     - 1 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս առ Աստուած 

խոստովանութեան (101 / 17) 

  

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴ         - 1 

անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին (152 / 10) 
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ԱՆՀՆԱՐ       - 2 

ոչ հաւանիմ՝ զի անհնար  է (19 / 2) 

  զի զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է (36 / 21) 

  

ԱՆՁԵՒ          - 4 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 4) 

ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) 

            զի անձևն անդէմ է, իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի 

յայտ է, եթէ   անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա 

և ոչ ինչ:  (16 / 10;  16 / 12) 

  

ԱՆՁՆ     -28 

այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց 

իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, 

դժոխոց և ապականութեան.  (25 / 10) 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ 

(36 / 7) 

զի միայն և անծառայական անձամբ մեղացն սպան (144 / 5) 

  և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ անձանց (92 / 14) 

ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի միաբանութիւն եկելոց 

առաքինասիրաց անձանց, խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս (97 / 13) 

  զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին 

ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 3) 



122 
 

  որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և 

յաչս անձանց խորհրդականք»:  (150 / 14) 

  սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն  (153 / 18)      

կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին (28 / 18) 

  և զի վասն մեր և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 1) 

  Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և 

ինքեան անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն  (106 / 16) 

  և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան 

իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 13) իսկ յանասելի 

միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի 

պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 5) 

  որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք (40 / 5) 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին 

և անձն  (67 / 9) 

  այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 22) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն (101 / 20) 

այժմ անձն իմ խռովեալ է (121 / 7) 

շԵւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց 

անտի յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 17) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ 

զնոսա յանձն իւր Տէրն  (158 / 2) 

Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց յանցանացն 

պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր և ոչ անձին 

առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 1) 



123 
 

կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և զմարմնական 

կարիսն, (65 / 24) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 4) 

  որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 13) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ» (28 / 3) 

  «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն (73 / 1) 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

  «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս (144 / 8) 

  

ԱՆՁՆԱԿԱՆ            - 1 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 8) 

  

ԱՆՁՆԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն (153 / 16) 

            ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, 

որ զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն (150 / 7) 

  

ԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ - 1 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն (55 / 11) 
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ԱՆՁՆԱՒՈՐԵԱԼ     - 1 

տեսանի և դէմ մարդկային, մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ 

բնութիւն  (51 / 24) 

  

ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ         - 8 

              Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն 

Քրիստոս Որդի 

Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 19) 

Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի Քրիստոս, առ 

ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, մեզ:  (24 / 4) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի 

և անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 20) 

անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել է (27 / 5) 

  և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր 

(50 / 13) 

  թէ տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն, նոյնպէս և զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 16) 

  այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք և 

ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 4) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 18) 

  

ԱՆՁՆԻՇԽԱՆԱԿԱՆ         - 1 
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ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 13) 

  

ԱՆՁՆԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիրանաւն, կարելի 

էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն (89 / 17) 

  

ԱՆՁՆԻՒՐ     - 1 

  և զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (179 / 1) 

  

ԱՆՃԱՇԱԿ    - 1 

   իսկ միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և 

չարի:  (91 / 10) 

  

ԱՆՃԱՌ         - 17 

և միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և զմարդկայինսն 

անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն, որպէս և սրբոցն 

ուսուցանեն հարանցն ճառք  (12 / 21) 

  ըստ համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և 

շփոթութեան, և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին (43 / 21) 

  որ անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն  (44 / 13) 

Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 11) 
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  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս  (57 / 6) 

  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, ոչ ըստ բնութեան այլ 

ըստ անճառ միաւորութեանն, և զի անճառ է և գերահրաշ, ապա և ճառելն 

անկարելի (59 / 20;  59 / 21) 

  առանձին և զատաբար գոյացութիւն մարդկային 

զկնի անճառ միաւորութեան:  (71 / 17) 

Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, 

զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք (122 / 16) 

  անճառ միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 10) 

  այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի 

Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 9) 

  զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել 

ըստ անճառ միաւորութեանն:  (170 / 2) 

զմինն ըստ բնութեանն խոստովանել և զմիւսն 

վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 17) 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 14) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ 

ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ ըստ 

էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և ի 

հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 8;  50 / 15) 

            Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր 

 զօրութիւն և զփառս (168 / 23) 
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ԱՆՃԱՌԱՊԷՍ          - 1 

  այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք և 

ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 2) 

  

ԱՆՃԱՌԵԼԻ - 3 

  այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և անհետազոտելիք:  (62 / 2) 

  և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ, անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք  (64 / 13) 

  ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 15) 

  

ԱՆՃԱՌՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում 

զնա յանճառութեան և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 12) 

  

ԱՆՄԱՀ         - 11 

և զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև 

յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն, և անչարչարելի 

և անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի (12 / 18) 

և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 2) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ  (45 / 17) 

  և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ 

և անմահ մնալովն մեռեալ, անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք (64 / 12) 

  յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական (88 / 4) 
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  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 4) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ (125 / 21) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ (144 / 13) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու 

համբերէ (60 / 16) 

   բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և անմահն գոլ   (124 / 22) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն (178 / 8) 

  

ԱՆՄԱՀԱԲԱՐ          - 2 

  զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական  (77 / 3) 

  և է ամենևին անմահաբար և կենդանացուցիչ  (85 / 2) 

  

ԱՆՄԱՀԱԳՈՅՆ       - 1 

զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով (85 / 1) 

  

ԱՆՄԱՀԱԿԱՆ         - 7 

զի որ ըստ բնութեանն Բանն էր անմահական  (44 / 22) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ 

մնալ  (45 / 17) 

  և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (68 / 10) 
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  անմահական և անչարչարելի Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին 

(104 / 11) 

կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն զիւր ոչ կորոյս 

(144 / 22) 

  այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն գտանել 

կեանս:  (69 / 13) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն 

և զանմահականն, սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն 

աշակերտացն վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 16) 

  

ԱՆՄԱՀԿԱՆԱՑՈՒ  - 10 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 3) 

  և անչարչարելին և անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն 

միանգամայն գոլ  (54 / 17) 

  զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական մարմնով և անչարչարելի 

և անմահկանացու   (122 / 10) 

պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և անմահկանացու ի 

ծննդենէն  (152 / 18) 

  զի թէ անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն 

(153 / 6) 

  իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի  և անմահկանացու(163 / 5) 

  որ անչարչարելի և անմահկանացու ասէ զմարմինն Քրիստոսի  (166 / 9) 

  երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և 

մահկանացու ըստ մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն 

բանականի  (177 / 21) 
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  անչարչարելի և անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս 

եկեալ  (182 / 24 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 20) 

  

ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆ      - 3 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ. և նոյն ինքն 

ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զանմահութիւն ընդ ձեռն առ 

անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 3) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի (145 / 17) 

չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 18) 

  

ԱՆՄԱՐԴՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն 

նորա զանմարդութիւն  (4 / 16) 

  

ԱՆՄԱՐԹ      - 1 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ (6 / 11) 

  

ԱՆՄԱՐՄԻՆ            - 10 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին (18 / 9) 

  որ ևս անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի (24 / 15) 
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  զի ոչ անմարմին Բանին ըստ ինքեան կարելի է մեռանել  (24 / 20) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. 

ոչ անմարմին, այլ զմարմնացեալն (85 / 9) 

  իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ  (166 / 12) 

  որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 11) 

  ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին 

(173 / 22) 

  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 18) 

ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին (176 / 22) 

  զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն (103 / 5) 

  

ԱՆՄԱՐՄՆԱԲԱՐ   - 1 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն  (75 / 8) 

  

ԱՆՄԱՐՄՆԱԿԱՆ   - 4 

  ասա՛ ինձ, Բանին անմարմնականի (24 / 13) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 20) 

  և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր 

փոխաբուսիլ  (18 / 13) 

  զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ (29 / 1) 
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ԱՆՄԱՐՄՆՈՒԹԻՒՆ           - 4 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 23) 

Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ 

Քրիստոսի:  (71 / 20) 

  համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր 

Եփրեմ:  (124 / 10) 

  ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ 

մարմին յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, 

որպէս ուսուցին սուրբ հարքն (176 / 23) 

  

ԱՆՄԵԿՆԵԼԻ          - 1 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն (84 / 16) 

  

ԱՆՄԵՂՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  այսինքն վասն զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն 

հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր (70 / 23) 

  

ԱՆՄԵՌԱՆԵԼԻ       - 1 
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  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 7) 

  

ԱՆՄԻԱԲԱՆ            - 1 

  և ինձ ամօթ մեծ է ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 20) 

  

ԱՆՄԻՋՆՈՐԴԱԲԱՐ         - 1 

զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (80 / 2) 

  

ԱՆՄՈԼԱՐ    - 2 

զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 5) 

  որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն բան:  (12 / 3) 

  

ԱՆՅԱՒԵԼՈՒԱԾ      - 1 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի  (81 / 23) 

  

ԱՆՅԵՂԱԲԱՐ          - 1 

ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս 

և անյեղաբար  (53 / 5) 
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ԱՆՅԵՂԱԳՈՅՆ       - 1 

  համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև 

ստացականն (84 / 19) 

  

ԱՆՅԵՂԼԻ     - 3 

  Յայտ է …լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն 

(124 / 12) 

  թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին (171 / 23) 

համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև 

ստացականն (84 / 18) 

  

ԱՆՅՕԴ         - 1 

զի անխառն է աստուածութիւնն և անյօդ (174 / 4) 

  

ԱՆՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ         - 1 

  անզգայ աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի 

Կուսէն առեալ (47 / 21) 

  

ԱՆՆՄԱՆ      - 3 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 16) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն 

բռնադատէ աննման մտածութեամբք (108 / 5) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 5) 
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ԱՆՇԱՐԺ       - 2 

  այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի 

բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 6) 

անշարժ պահել կարէ:  (167 / 22) 

  

ԱՆՇԱՐԺԱԿԱՆ       - 1 

  ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս անշնչական և անշարժական   (163 / 19) 

  

ԱՆՇՆՉԱԿԱՆ          - 1 

ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս անշնչական և անշարժական   (163 / 19) 

  

ԱՆՇՆՉԱՆԱՄ         - 1 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և 

մարմնոյն անշնչանա  (175 / 8) 

  

ԱՆՇՆՉԱՑԵԱԼ        - 2 

   և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի  (175 / 10) 

և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն (182 / 13) 
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ԱՆՇՈՒՆՉ     - 6 

առնելով և Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և 

անզգայ  (36 / 24) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, Հօր ընծայելով 

արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (139 / 10) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ:  (166 / 20) 

  զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն (182 / 11) 

  և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին անուանէ:  (115 / 9) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 9) 

  

ԱՆՇՓՈԹ      - 3 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ 

և անշփոթ մնացեալ, (42 / 3) 

  և նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 12) 

  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն (52 / 16) 

  

ԱՆՇՓՈԹԱԲԱՐ      - 6 

  այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի 

մարդկութենէս անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 17)   

այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին (42 / 6) 

  անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 7) 
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  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն (62 / 22) 

  անշփոթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 6) 

այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս 

եղելոց»:  (159 / 20) 

  

ԱՆՇՓՈԹՈՒԹԻՒՆ   -3 

  և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս 

(43 / 3) 

  և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան զիմաստս 

արարածոց:  (177 / 1) 

  և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 24) 

  

ԱՆՇՕՇԱՓԵԼԻ        -7 

          Զի որ անտեսանելին և անշօշափելին է բնութեամբ (44 / 16) 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել (123 / 23) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ, և որ 

այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 13) 

զի որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին (60 / 7) 

իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ (166 / 12) 
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այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և 

տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն 

զայս ասեմք (122 / 22) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին (125 / 12) 

  

ԱՆՈՂՋԱՆԱԼԻ       - 1 

  ի նմին կործանման եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 3) 

  

ԱՆՈՒԱՆԵԱԼ           - 2 

և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի 

և երկնային (124 / 2) 

  այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 17) 

  

ԱՆՈՒԱՆԵԼ  - 13 

  և զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն 

(12 / 21) 

վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին (20 / 1) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ 

(21 / 9) 

զանգիտէին հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 14) 

  կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի 

(78 / 18) 

  ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 9) 
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  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի 

զնա անուանել (123 / 23) 

և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ 

զիւրն անուանել մարմին և ասել/142 / 2) 

  երեկեան անուանել օր ի ծննդենէն որ ի Կուսէն  (171 / 16) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի (178 / 2) 

            Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 20) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, 

ապականութիւն անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 13) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց 

Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 6) 

  

ԱՆՈՒԱՆԵՄ,  ԱՆՈՒԱՆԻՄ           - 15 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց (105 / 22) 

  սկիզբն զայն անուանեաց ասելով (117 / 22) 

 միանգամայն երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն  (158 / 22) 

  ընդէ՞ր և անուանես (135 / 14) 

            ըստ նմին անուանեսցէ և զծնօղն (114 / 5) 

    նոքումք անուանեսցի տիւն (84 / 3) 

  այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին 

ասացեալքս (84 / 13) 

զգեցողին ճոխութենէ նախասացեալքն ամենեքին անուանեսցին:  (84 / 23) 
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  Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք (49 / 12) 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ 

զսա անուանեցին գոյացութիւն վեհագոյնքն, (39 / 21) 

  և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին անուանէ:  (115 / 10) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան (171 / 21) 

սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք  (40 / 4) 

  վասն որոյ և հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 

  սա բնական անուանի:  (98 / 18) 

  

ԱՆՈՒԱՆԵՑԵԱԼ     - 1 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, որ 

զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 19) 

  

ԱՆՈՒԱՆԻԼ  - 1 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (97 / 20) 

  

ԱՆՈՒՆ            - 74 

  վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի (26 / 11) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց  (155 / 10) 
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   մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ  (31 / 14) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 16) 

այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս 

արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 19) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա 

ընդ անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 6) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի 

զհասարակական անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել  (9 / 13) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` (9 / 16) 

  և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց 

աստի անուանց (31 / 17) 

  զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական 

(157 / 14) 

 լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ մարդկային 

բնութիւն:  (163 / 6) 

  զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան անուանցն լծակցութիւն և 

օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 9;  126 / 10) 

  տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն մարդկայնոց:  (156 / 15) 

և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս (157 / 21) 

  և երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և 

յարևմունք անուանցն  (177 / 20;  178 / 1) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ 

ըստ անուանցն և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի (178 / 4) 
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  Ի չորս բաժանի որ ի վերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի 

հանուրն  (30 / 10) 

  զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և երկնային, 

անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, (77 / 4) 

այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած ասացեալ 

լինին միաւորութեան (77 / 6) 

այլ որք միանգամ հետևին անուանք արեգականն (84 / 2) 

ոչ է պարտ համագոյ ասել զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ 

համաբուն և ոչ անսկիզբն յաղագս միաւորութեան … և ոչ որ ինչ սորին 

ազգակից անուանք:  (86 / 5) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական 

մարմնոյն անուանք մարդկային բնութեանս (111 / 9) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, (123 / 13) 

բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս (156 / 17) 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման  (156 / 21) 

  ըստ նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 6) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք … միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակ (157 / 7) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն … հետևին մարդկայնումս (157 / 19) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա (158 / 6) 

Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ 

է, անուամբ միայն նշանակեալ (39 / 17) 

զոմն անուամբ միայն պատուէ (115 / 5) 
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իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև 

և անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն ա (151 / 5) 

փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին Գրիգորի խոստովանողին 

Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ անուանս աղանդահարցն 

իւրեանց (155 / 4) 

և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն 

(78 / 3) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և 

սահմանելոյն անուամբն դարձեալ ուրանայ:  (163 / 23) 

            անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք (178 / 3) 

Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի վերայ 

յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն (86 / 7) 

  և ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 12) 

և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ (24 / 1) 

  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղև /69 / 6/ 

;    այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն գտանել 

կեանս: / 69 / 13/ 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին   (115 / 3) 

  ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս (145 / 10) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ 

յիւրեանց անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 5) 

  յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին Գրիգորի 

խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ անուանս 

աղանդահարցն իւրեանց (155 / 5) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ 

է, անուամբ միայն նշանակեալ (39 / 17) 
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զոմն անուամբ միայն պատուէ (115 / 5) 

իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև 

և անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն ա (151 / 5) 

փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին Գրիգորի խոստովանողին 

Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ անուանս աղանդահարցն 

իւրեանց (155 / 4) 

և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն 

(78 / 3) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և 

սահմանելոյն անուամբն դարձեալ ուրանայ:  (163 / 23) 

            անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք (178 / 3) 

Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի վերայ 

յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն (86 / 7) 

  և ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 12) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս 

և զանուանն առասութիւն:  (26 / 16) 

նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ 

աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց 

բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս (111 / 14;  111 / 17) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել (119 / 14) 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 13) 

  և կոչեսցես զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 5) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին (40 / 2) 
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  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք (40 / 20) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին 

զյատկութեանն զանուն և զկիր (62 / 8) 

  և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն (78 / 1) 

  այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց  (79 / 16) 

  որ զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն  (150 / 8) 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս 

ի բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ (155 / 1) 

  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան 

տեսանելոյն զանուն պատասխանեալք գիտակցեալք (161 / 3) 

  ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային ի 

Քրիստոս (26 / 13) 

  և որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 21) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 6)            

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», 

յիշեցուցանելով յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և 

զայլս:  (6 / 3) 

    Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ մարմնոյ 

և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին. յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ 

Նազովրացի (31 / 3)         

  

ԱՆՈՒՍՈՒՄՆՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 
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արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն 

և զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 19) 

  

ԱՆՉԱՐՉԱՐԱԿԱՆ - 1 

և կամ անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս 

(45 / 19) 

  

ԱՆՉԱՐՉԱՐԵԼԻ     - 22 

և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի (12 / 18) 

  անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, և չարչարականի Նորա 

մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և անչարչարելի գոլ (45 / 20;  46 / 1) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 12) 

  և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 3) 

և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ (64 / 12) 

անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական 

և անչարչարելի Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին (104 / 11) 

  ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական մարմնով 

և անչարչարելի և անմահականացու (122 / 10) 

  բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և անմահն գոլ  (124 / 21) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 4) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, (125 / 21) 

պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և անմահկանացու ի 

ծննդենէն  (152 / 18) 
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  անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն (153 / 6) 

  և ասաց զմարմինն Տեառն անչարչարելի և անմահկանացու (163 / 4) 

  Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ անչարչարելի և անմահկանացու ասէ 

զմարմինն Քրիստոսի,  (166 / 8) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 23) 

            և անչարչարելին և անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն 

միանգամայն գոլ  (54 / 16) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու 

համբերէ չարչարելովն (60 / 15) 

  անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն (104 / 10) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 6) 

և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն մարդկայնոյ 

դաւանել զՔրիստոս (178 / 8) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 19) 

  

ԱՆՉԱՐՉԱՐՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 19) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 2) 
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ԱՆՉԱՓԱԳԻՒՏ       - 1 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց. կրօնից և 

պաշտամանց (5 / 14) 

  

ԱՆՉԱՓԱՊԷՍ          - 1 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց  և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն  (162 / 6) 

  

ԱՆՊԱՏԿԱՌԱԲԱՐ            - 1 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք (108 / 4) 

  

ԱՆՊԱՐԻՄԱՆԱԼԻ - 2 

  ըստ անճառ և անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, 

զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ յառաջագոյն 

գոյացեալն (43 / 22) 

այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (39 / 1) 

  

ԱՆՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ - 1 

  ՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս 

հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ անպարշտութիւնս:  (46 / 22) 
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ԱՆՊԱՐՏԵԼԻ          - 2 

 զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց թշնամւոյն 

եղիցի (69 / 11) 

  զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի 

Ստեղծողէն ստեղծուածն    (65 / 1) 

  

ԱՆՋԱՏԵԼ    - 1 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն  (172 / 11) 

  

ԱՆՋԱՏԵՄ   - 1 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն (87 / 3) 

  

ԱՆՋԱՏՈՒՄՆ          - 1 

   և առանց շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց 

զմիաւորութիւնն  (159 / 11) 

  

ԱՆՋՐՊԵՏ   - 1 

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ 

արկցուք  (159 / 13) 

  

ԱՆՍԱՀՄԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման  (61 / 12) 



150 
 

  

ԱՆՍԱՄ         - 1 

  մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ (15 / 5) 

  

ԱՆՍԿԶԲՆԱԿԱՆ   - 1 

  զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն (127 / 4) 

  

ԱՆՍԿԶԲՈՒՆՔ        - 1 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք (61 / 23) 

  

ԱՆՍԿԻԶԲՆ            - 10 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 4) 

  ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել 

(22 / 10) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ (32 / 19) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի 

ոչ անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 18;  61 / 20) 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 11) 
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  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և 

ոչ անսկիզբն յաղագս միաւորութեան  (86 / 3) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն 

անեղ, անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման (157 / 12) 

յանդգնեցաւ ասել, անեղ, անսկիզբն, անժամանակ (163 / 9) 

  

ԱՆՍՈՎՈՐԱԿԱՆ   - 1 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին, զմի և 

զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 17) 

  

ԱՆՍՈՒԱՂ    - 1 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ  (121 / 10) 

  

ԱՆՍՊԻ         - 1 

  առանց վիրաց և անսպի լինել (141 / 17) 

  

ԱՆՍՏԱՑԱԿԱՆ      - 4 

  որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 6) 
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  ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական մարմնով և 

անչարչարելի և անմահականացու և անստացական աստուածութեամբն 

(122 / 11) 

             ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և յարարածականացս 

օտար է այս (19 / 3) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և 

ստացականի  (62 / 21) 

  

ԱՆՍՏՈՒԵՐ, ԱՆՍՏՈՒԷՐ  - 2 

  յերկոսին նմանապէս անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ 

ճանապարհաւ:  (32 / 13) 

            Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ (171 / 21) 

  

ԱՆՎԱԽՃԱՆ           - 3 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ 

նորոգելով յանվախճան կեանսն:  (138 / 12) 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն  (165 / 8) 

            Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան (171 / 21) 

  

ԱՆՎԱՅԵԼՈՒՉ         - 1 

  բազմացան անվայելուչ բանք (183 / 1) 

  

ԱՆՎԱՐԱՏԵԼԻ       - 1 
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որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ, անվիրաւորելիս և անվարատելիս պահելով զհօտ Քրիստոսի (146 / 1) 

  

ԱՆՎԱՐԺ      - 1 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել  (101 / 17) 

  

ԱՆՎԹԱՐ      - 1 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան  (28 / 6) 

  

ԱՆՎԻՐԱՒՈՐԵԼԻ   - 1 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ, անվիրաւորելիս և անվարատելիս պահելով զհօտ 

Քրիստոսի  (146 / 1) 

  

ԱՆՎՐԷՊ       - 1 

  զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և յամենագիտակ Հոգւոյն 

Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 22) 

  

ԱՆՏԱՆՕՐ   - 1 

  անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել (115 / 15) 

  

ԱՆՏԵՂԻ      - 5 

մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 23) 
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  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 16) 

  անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 24) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ 

ցանկութեամբն  (134 / 14) 

  և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք:  (20 / 6) 

  

ԱՆՏԵՍԱԿԱՆ         - 1 

գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ նմին և 

այլ անտեսականքն (168 / 6) 

  

ԱՆՏԵՍԱՆԵԼ          - 1 

  զերկոսին գտանիս ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն 

(29 / 15) 

  

ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ       - 8 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել (123 / 22) 

  և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ (161 / 13) 

ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի (166 / 11) 

            անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ  (44 / 16) 

  անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին (60 / 6) 

  իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ (166 / 12) 



155 
 

            ըստ ինքեան իմանաս Բանին անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան 

անօրէնութեանն  (29 / 13) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին (125 / 12) 

  

ԱՆՏԻ            - 33 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն  (5 / 13) 

ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս  (6 / 10) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 22) 

  և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ 

մեզ գրեցելոց (11 / 15) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի  (26 / 5) 

  որպէս և երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և 

զնուագելն (49 / 9) 

   և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի / 50 / 10/ այլ որպէս 

ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի /50 / 15) 

  ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ /60 / 5/ ; եղև ի 

միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան  /60 / 7/ 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն (65 / 4) 

  ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 19) 

  իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն  (70 / 7) 

եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի  է (77 / 17) 

  միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է (83 / 13) 

  և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և յայտ  (89 / 3) 
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թափուր յաղագս այսորիկ բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ 

և արժան է զէն ասել (92 / 7) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց  (101 / 14) 

  և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի վերայ Քրիստոսի բնութիւն (112 / 2) 

  վերաձայնէ ոչ կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի  (117 / 2) 

  որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի 

զօրութենէ անտի հրոյն:  (128 / 8) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ(128 / 16) 

  յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի յանձն իւր ընկալաւ 

Քրիստոս:  (133 / 17) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով (134 / 8) 

  իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի  (134 / 19) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք, (161 / 1;  161 / 2) 

  մինչ զի իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի  (163 / 3) 

ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա զկարելին 

լինել աներևելի (168 / 2) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 7) 

  ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ 

զտեսանելին:  (172 / 18) 

  որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի  (174 / 13) 

 զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն 

(177 / 23) 
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ԱՆՏԻՈՔ       - 3 

  ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր 

Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 10) 

  թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ 

պատրիարգն էր Անտիոքայ (152 / 9) 

  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՏԻՈՔԱՅ ընդ ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  (184 / 2) 

  

ԱՆՏԻՈՔԱՑԻ          - 1 

  Նախատիր բանից առ Աթանաս Անտիոքացի:  (97 / 6) 

  

ԱՆՑԱՆԵԼ    - 1 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (167 / 2) 

  

ԱՆՑԱՆԵՄ   - 4 

և շուրջ անցանէ ըստ զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ 

ունակութիւն (32 / 2) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ 

նոցունց անցանէ օգտութիւն (66 / 17)  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր 

տնօրինականսն նոյնպէս անցանել Քրիստոսի:  (131 / 8) 

  ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն 

(68 / 13) 
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ԱՆՑԱՒԵԼԻ   - 1 

  անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի (166 / 19) 

  

ԱՆՑԵԱԼ       - 10 

  եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ (174 / 7) 

իսկ անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան  (87 / 12) 

  զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով  (110 / 1) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի 

ներկայս, յանցեալն, յապառնին (87 / 7) 

  սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 18) 

  և մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ 

հանդերձ անցելովն ժամանակաւ:  (109 / 18) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն (110 / 11) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք. (87 / 14) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 13) 

  և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 1) 

  

ԱՆՑՆԻՒՐ     - 5 

  ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և 

աշխատութեանն և չարչարանացն (73 / 17 
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  և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր (78 / 7) 

ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց (57 / 1) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 19) 

այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 10) 

  

 ԱՆՑՈՒՄՆ- 1 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 3) 

  

ԱՆՓԱՌ        - 3 

չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 12) 

  այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 18) 

  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 18) 

  

ԱՆՓԱՌՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն (118 / 5) 

  

ԱՆՓԱՌԱՒՈՐ          - 2 
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և զի ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու 

եկաց  (107 / 18) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար 

է  (116 / 20) 

  

ԱՆՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 11) 

  

ԱՆՓՈՓՈԽ  -2 

  Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, 

յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին (171 / 1) 

Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ անմարմին, 

այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ 

առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի 

միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն 

դաւանել (85 / 15) 

  

ԱՆՓՈՓՈԽԵԼԻ      - 2 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց, փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց, իսկ 

ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 12) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 23) 
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ԱՆՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ          - 3 

հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ  (127 / 1) 

  ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 4) 

  զանփոփոխութիւն գուշակէր մարդկայնոյն (160 / 7) 

  

ԱՆՔԱԿ         - 3 

  ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ միաւորութեանն 

զմարմինն  (55 / 14) 

   ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն 

և անքակ միաւորութիւնն:  (160 / 5) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (172 / 8) 

  

ԱՆՔԱԿԱԲԱՐ          - 9 

անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 7) 

որ առ անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (49 / 3) 

  ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ իմանալւոյն (56 / 17) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 19) 

  ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար (85 / 12) 

և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ 

ստացականիս, իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա 

ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 7) 
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  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 5) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն  (131 / 21) 

կացեալ մնացեալ անքակաբար և անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս 

եղելոց»:  (159 / 20) 

  

ԱՆՔԱԿԱՊԷՍ          - 1 

  զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 18) 

  

ԱՆՔԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  այլ կացեալ ի նմին ասէին որ էնն, և միացեալ անքակութեամբ և 

անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս (43 / 3) 

միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան զիմաստս 

արարածոց:  (177 / 1) 

  

ԱՆՔԱԿՏԱԲԱՐ       - 1 

անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր միացեալ (173 / 11) 

  

ԱՆՔՈՒՆ       - 1 

  անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ (60 / 13) 

  

ԱՆՕԹ           - 1 
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  ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի (77 / 23) 

  

ԱՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ   - 4 

ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և զմեռանելն (44 / 23) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն, զի զԱստուած ոչ ոք 

ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է, և 

զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ նորին 

մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան 

Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (29 / 14;  30 / 3) 

  ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն, որ 

յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք  (92 / 17) 

  

ԱՆՕՐԻՆԱԲԱՐ      - 1 

զեղելութիւն և զաճումն հասակի յանձն առնելով անօրինաբար (68 / 6) 

  

ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ      - 1 

և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի 

ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին (127 / 19) 

  

ԱՇԱԿԵՐՏ    -  8 

 այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ աշակերտսն իւր  (63 / 11)       սուտ ապա ըստ 

ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 18) 

Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 7) աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին (105 / 15) 

զնոյն փառսն երևեցոյց  աշակերտացն ի Թափով լերինն, նովին փառօք 
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երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, նովին փառօք Հօր գալոց 

է ի վախճանի դատել զկենդանիս և զմեռեալս:  (140 / 11;  140 / 13) Այսպէս և 

Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի Յովհաննու, և Քրիստոս ինքն 

երկոտասանսն ընտրեաց (147 / 5) 

  

  

ԱՇԽԱՏԱԲԱՐՁ      - 1 

  զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև  զբեռն ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով (104 / 22) 

  

ԱՇԽԱՏԵԼ    -1 

        Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և   աշխատել …(63 / 22) 

  

ԱՇԽԱՏԵՄ  -1 

Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար (58 / 10) 

  

ԱՇԽԱՏԻՄ   - 1 

և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան. աշխատեցաւ, զի բարձցէ ի 

մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս (139 / 1) 

  

ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ     - 3       

           Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած  մարդայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, (23 / 1) հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, բաղձանք, 

ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, աշխատութիւն, քուն 
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(55 / 8)        ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն 

և աշխատութեանն և չարչարանացն (73 / 18) 

  

ԱՇԽԱՐՀ       - 13 

          Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և Հայր 

հանդերձեալ աշխարհին (102 / 17) 

Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի», որովհետև լինի այս, թէ      Քրիստոսի 

մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս և 

աղքատութիւն (106 / 14;  106 / 15)         

զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (138 / 1) 

զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել զգիտութիւն 

(149 / 14) 

մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ 

բոլոր աշխարհս Ասորաց   (154 / 21) 

որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին 

յընթանուր աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 7) 

Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին  (152 / 3) 

  զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ» (140 / 19) 

  զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (144 / 6) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոովոյն 

պատճառս զաշխարհիս մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և 

բաժանման կազմէր հնարս (5 / 10) 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս 

և զաշխարհիս մերոյ (6 / 9) 
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  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք 

ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել (4 / 5) 

  

ԱՉԱՑՈՒ        - 1 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի 

Աստուծոյ».  (29 / 7) 

  

ԱՉՔ    - 23 

  պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային  (8 / 19) 

            որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել (12 / 1) այս 

է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 20) զնոյն մտացն տես 

և աչացն առաջի դնէ  (116 / 2) 

  սքանչելագործ թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի 

ծնէ աչս:  (137 / 3;  137 / 4) 

  լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս (153 / 14) 

            Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն  (56 / 15) 

  հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 5) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 15;  16 / 17) 

  և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 14) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 5) 

նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ 

առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի /111 / 14/ .   նոյնպէս երկոքին 
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առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից 

բերեալ:  111 / 19) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ 

առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 9) 

  առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 15) 

  գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն (168 / 5) 

  զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս բազում 

անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և եթ երևմունք:  (168 / 11) 

  «վայ այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 13) 

  «ով տայր զգլուխս ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց»(102 / 5) 

  այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս (160 / 17) 

  այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի 

Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

  

ԱՊԱ   - 41 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ, առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան 

փոխեալ անկանէր (7 / 15) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն… (8 / 7) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք (17 / 18) 

.ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ /25 / 6/. 
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  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 3) 

  ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել 

(37 / 10) 

   այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ(44 / 1) 

  ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել  (48 / 6) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև (48 / 19) 

              ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և 

ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 13) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս  (50 / 7) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր (51 / 1) 

              յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 5) 

              ապա գտանի եղեալ Հօր և Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ 

(76 / 7) 

              յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 22) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ  (83 / 6) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, (88 / 8) 

  սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 16) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 1) 
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  ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց Քրիստոսի 

զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 1) 

  ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան 

յապականութեան և ապա յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 6) 

  ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ (111 / 10) 

  և ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի 

կատարելութիւն և յանապականութիւն… (114 / 19) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 3) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 11) 

  և ապա կեղծաւորի ասելով (116 / 21) 

և ապա նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 6) 

և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 13) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, (117 / 18) 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել (123 / 21) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն (134 / 10) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ 

նոցա,  (152 / 14) 

              Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ 

մեծին Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 2) 
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և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով 

(163 / 12) 

  առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 15) 

  ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 7) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն (174 / 11) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 18) 

այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 22) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք (182 / 15) 

  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն, ապա ուրեմն 

ըստ ձեզ և ապականեցաւ բայց այլ է մահն և այլ ապականութիւնն (183 / 13) 

  

ԱՊԱ ԵԹԷ  - 2 

Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի… 

(113 / 9) 

ապա եթէ են մշակք նենգաւորք … հրաժարեալք ի նոցանէ (164 / 12) 

  

ԱՊԱ ԵՒ  -13 

յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ 

(10 / 19) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ (16 / 3) 
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  եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. 

յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 14) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 17) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս…ապա և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ 

ասիլ:  (17 / 3) 

ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն բնաւորեալ է (48 / 23) 

 այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ (54 / 15) 

Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ եթէ 

մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական (55 / 1;  55 / 2) 

և զի անճառ է և գերահրաշ, ապա և ճառելն անկարելի (59 / 21) 

ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 17) 

  սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և համագոյասել 

զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 7)     

ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 22) 

  

ԱՊԱ ԹԷ  -3 

    ապա թէ յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 6) 

 Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ:  /24 / 22/ 

  ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն 

կամ ի մարմնոյ    նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 2) 
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ԱՊԱ ԹԷ ՈՉ  - 1 

     Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել,(141 / 13) 

  

ԱՊԱԿԱՆԱԿԻՐ      - 2 

  յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի 

և ապականակիր  (58 / 21) 

  զմարմինն փոփոխելի ասաց  և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն (162 / 9) 

  

ԱՊԱԿԱՆԱՑՈՒ       - 9 

        որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 11)            վասն զի անկատար և անփառաւոր 

և ապականացու եկաց  (107 / 18)    Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և 

մահկանացուին մահ, և ոչ ապականացուին ապականութիւն 

(119 / 20).և ապականացու ասի մարմին (120 / 6) 

  ոչ ինչ բնութեամբ ապականացու արար Աստուած (130 / 17) 

  գտանի զնա ասացեալ ապականացու (152 / 21) 

  ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 10) 

զապականացու մարմինս խառնեաց յանապական աստուածութիւնն (143 / 17) 

  մնացին յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 1) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵԱԼ          - 5 

այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք (32 / 9) 

նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին (117 / 11) 
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  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ (133 / 9) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն 

(134 / 14) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, (117 / 19) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵԼ - 3 

  ոչ մեղանչել ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ 

(130 / 22) 

  Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 17) 

  որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր (118 / 7) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵԼԻ          - 1 

  զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի բնութենէս և զգեցեալ 

աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 20) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵՄ            - 6 

  ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի (133 / 12) 

        «ապականեցան և պղծեցան յապականութեան իւրեանց»:  (133 / 14) 

  ապա ուրեմն ըստ ձեզ և ապականեցաւ 183 / 14) 

            «գուցէ ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի 

Քրիստոս»  (133 / 10) 

         և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 4) 
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  ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն (117 / 5) 

  

ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 88 

պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս 

ծախել զբնութիւն (64 / 19) 

ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև ստորանկեալ:  (93 / 14). 

ընդ ապականութեամբն էր անդևալ (102 / 19) 

գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի (132 / 14) 

      և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, դժոխոց և ապականութեան. 25 / 12) 

  յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ ապականութեան առաջի դնէր 

մեզ  (68 / 12)        իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն 

հրաման տուեալ բառնալ:  (68 / 14) 

իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր (70 / 15) 

  և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց 

և ապականութեան (71 / 5) 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, (89 / 20) 

  այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ 

եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 15) 

  ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ 

լինել ծառայ (98 / 9) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 21) 

զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի (110 / 22) 
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  ոչ ինչ բնութեամբ ապականացու արար Աստուած, մեղք 

պատճառք ապականութեան ամենեցուն»:  (130 / 18) և ընդունող մարդկայնոց 

կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն յանկարօտութիւն 

փոխեցաւ:  (141 / 8) 

            այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան յաղթող 

ցուցանելով:  (143 / 13) 

  կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 8) Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս 

երկեղի ապականութեանն անհաղորդ ասել զնա մարդկային կրիցն և 

ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 18) 

Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն  (174 / 22) 

    որով իւիք առ մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 3) 

   որով զմերն բժշկեաց Տէրն, ապականութիւն անուանելով և ոչ կիրս 

փրկականս (108 / 13) 

  «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ 

գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և 

ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 18;  118 / 20) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն (119 / 21) 

  և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, քանզի մարմին 

այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի ներքս 

մտին»:  (120 / 7;  120 / 8) 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր  (130 / 13) 

  Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է  (130 / 15) 

  ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, 

և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 21;  132 / 22) 

  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք 

և ապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն (133 / 4) 

  այսինքն մեղքն ոչ անգի ի նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 12) 
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  ապականութիւն լինել ասէին ի նմա:  (136 / 10) 

  զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս (162 / 10) 

  վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի շարժմանն 

տիրէ ապականութիւն  (173 / 3) 

  յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 8) 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւնսս (173 / 20) 

         Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն, ապա 

ուրեմն ըստ ձեզ և   ապականեցաւ բայց այլ է մահն և 

այլ ապականութիւնն (183 / 13;  183 / 15) 

  իսկ զապականութեանն բարձումն և լուծանելն զդժոխ, զկնի մահուն ի 

բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ զապականութեանն քակեաց 

զբնութիւն (66 / 23;  67 / 1) 

  և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա 

ետես զապականութիւն:  (25 / 15) 

  այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 12) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ 

զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց(65 / 15;  65 / 16) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 7) 

  իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար 

(68 / 7) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն:  (71 / 8) 

  «ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել 

խորհուրդ, զի թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն 

Քրիստոսի զապականութիւն:  (108 / 8;  108 / 11) 
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  «ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն 

Քրիստոսի»:  (116 / 20;  116 / 22) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն 

Քրիստոսի զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն (118 / 5) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 6) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 20) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն (134 / 12) 

  իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն, իսկ մարմին 

ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն չարեաց 

(134 / 18;  134 / 21) 

  յիշեալ լինիս զերեսին, զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն 

(135 / 16) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 2) 

  և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն (144 / 10) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա, զի ասացաւ 

զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ 

ետես զապականութիւն:  (158 / 3;  158 / 5) 

  որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ (173 / 17) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն  (174 / 13) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն 

զկիրսն, զապականութիւն սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 20) 
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  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 3) 

   զի մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն (183 / 19) 

  և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 19) 

  անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր 

միացեալ, զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր 

զյարձակումն:  (173 / 13) 

  և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս  (175 / 11) 

  բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ (183 / 18) 

  ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 6) 

  ծնունդն յապականութեան սերմանէ լեալ էր (132 / 13) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն 

(133 / 1) 

  «ապականեցան և պղծեցան յապականութեան իւրեանց»:  (133 / 14) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 19) 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 10) 

  Ա և ապա յետ այնորիկ փոխել 

նմա յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 13) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին 

և յապականութիւն:  (65 / 7) 
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  քարշեցաւ մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 9) 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 10) 

  ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում էրն, 

զայն ասէր:  (107 / 9) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ 

դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն:  (110 / 5;  110 / 13;  110 / 16) 

  որպէս պահանջէ իրացն թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա 

յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 14) 

  որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և վասն 

մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր (132 / 5) 

  

ԱՊԱՇԱՒԱՆՔ           - 1 

  իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն (134 / 19) 

  

ԱՊԱՌՆԻ      - 5 

իսկ ապառնին թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան 

ամենևին ոչ (87 / 9).  

և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս  (110 / 14) 
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  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, 

յանցեալն, յապառնին, (87 / 8) 

  և այս յուսով և յապառնիս ունի զեղոցեալն (67 / 3) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով… (110 / 4) 

  

ԱՊԱՔԷՆ       - 10 

  մարդածին ապաքէն գտանիս ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 16) 

  ոչ ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի (21 / 10) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 10;  27 / 12) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ  և Փրկչին (31 / 1) 

  ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ բնաւորականօք:  (55 / 12) 

  ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք 

խոստովանել բնութիւն Բանին մարմնացելոյ (83 / 7) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 13) 

  ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի (166 / 10) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 20) 

  

ԱՊՏԱԿԵՄ   - 1 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից (139 / 13) 
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ԱՊՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ  - 1 

զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով (146 / 2) 

  

ԱՊՕՂԻՆԱՐ            - 1 

  պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար (56 / 10) 

  

ԱՋ      - 4 

և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս (61 / 9) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս (95 / 23) 

Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, այլ 

որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև 

զակն աջոյ առաջնորդք ձեր (165 / 1;  165 / 3) 

  

ԱՌ / նախդիրը  հոլովների հետ /           - 200 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 3) 

  և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր (3 / 11) 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` 

իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց 

սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի 

(4 / 10;  4 / 18;  5 / 2) 
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  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր /6 / 5;  6 / 6/;  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն 

/6 / 16/ 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք, իսկ առ այլս 

զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն 

արկանել:  (6 / 19;  6 / 21) 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն (7 / 9) 

  առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան փոխեալ անկանէր (7 / 18) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և 

բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ 

զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ 

սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ 

զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 9;  8 / 10;  8 / 15) 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց (8 / 18) 

  Առ որ ասացաք (9 / 7) 

  Դարձեալ ասացաք առ նա (10 / 3) 

  Առ որ ասացաքն (10 / 14) 

  գրովն զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն (11 / 3) 

  այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ 

զմեզ արկանել, սակայն մեք գրեցաք առ նա   (11 / 7;  11 / 9/;    և պարզեալ զնա 

կամեցաք ի  պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց /11 / 15) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան (13 / 1) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 1;  15 / 1) 

  և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 5) 
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  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն.  այլ և մահն, ընդ նմին և 

թաղումն, և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 15;  16 / 17) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 19) 

  և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 14) 

զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել (18 / 20) 

  իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ են 

բարձողք իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և 

անհակադարձելիք առ միմեանս(19 / 11/  .հանուր առ հանուր շարադրեալ 

եղև/19 / 13) 

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի (23 / 4) 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ, զի ոչ 

յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն 

բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս 

և առ ամենեսին:  (23 / 10;  23 / 14;  23 / 15) 

  առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք (24 / 5) 

  և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել բանքդ:  (24 / 8) 

   բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել (25 / 3) 

  զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (26 / 1;  26 / 2) 

  առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի (27 / 16) 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս (30 / 5) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (38 / 1) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 7) 
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  ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 22) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին  (40 / 23) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին (42 / 2/ 

.    միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին, զոր ի Կուսէն: / 42 / 7) 

  ըստ անճառ և անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, 

(43 / 22) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 17;  44 / 18) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան / 

44 / 19/;    

 և զբնութեամբ  զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  /45 / 2) 

  բովանդակեցաւ առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն, և 

զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով 

ինքեան45 / 5;  45 / 7) 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով և 

յարելութիւն:  (47 / 15) 

զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար 

և առանձին դիտեցին:  (48 / 8) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած (48 / 11;  48 / 13) 

  առ անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (49 / 3) 

համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս զկատարեալ առ կատարեալ 

մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ արարածականումս միացեալ 

գոյացութիւն:  (50 / 21) 
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սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային 

(51 / 22) 

առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն 

շարժեալ, այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և 

զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն 

յարձակմունս (56 / 19;  56 / 23) 

նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն անանջատակի 

կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 8) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 1) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր 

օրինակ, և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն (63 / 18) 

  յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ 

պատմեալքն:  (63 / 24) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն (64 / 22) 

  վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (66 / 6) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն (66 / 16) 

  այլ առ ի թափել և ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 10) 

զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր Աստուածն 

Բան:  (68 / 18) 

  իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 1) 

  վասն զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց 

անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն 

մահ:  (70 / 23;  71 / 1) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 9) 
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  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ (71 / 11) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն 

իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 2) 

  այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 12) 

  և առ իւր աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 25) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, (73 / 7) 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ 

կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ 

ընդդիմամարտաբար (73 / 24;  73 / 24;  74 / 1;  74 / 1/;    քանզի առ ինքն 

ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց Աստուածն Բան: / 

74 / 14) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն (75 / 8) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ 

է ոմն առ ոմն (76 / 11;  76 / 11) 

  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, 

զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 6;  77 / 7;  77 / 10) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է (77 / 16) 

  որք են առ իրեարս (78 / 9) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 24) 

  և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն (79 / 9) 
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  տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի զհրոյն 

պատահմունս՝ (80 / 11) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան (81 / 9;  81 / 11;  81 / 12) 

  Առ որս ասեմք (81 / 19) 

  Առ որս ասեմք:  (82 / 19) 

  Առ որս ասեմք (83 / 12) 

իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, այսինքն 

բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք … (84 / 8) 

  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ 

նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար (85 / 10;  85 / 11) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն 

է:  (86 / 8;  86 / 8;  86 / 10) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն  (87 / 2) 

  և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի 

պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 4) 

  որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա (89 / 7) 

  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն 

(89 / 19) 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 11) 
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  թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն Բէլիարայ զաստուածային 

սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ անձանց (92 / 14) 

  որով իւիք առ մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 2) 

  կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն ցուցանել կրել 

Քրիստոսի կիրս (93 / 5) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց (97 / 2) 

  Նախատիր բանից առ Աթանաս Անտիոքացի:  (97 / 6) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել  զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ 

նշխար(97 / 9/.    խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս  /97 / 13) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել (98 / 12) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 20) 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան 

բանս լսեցուցանէր ինձ (100 / 18) 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս առ Աստուած 

խոստովանութեան (101 / 18) 

  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս (101 / 24) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 7) 

  Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք  (106 / 5) 

  զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան զլինելն աշխարհի (106 / 13) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման  մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն, «ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել խորհուրդ  (108 / 8) 
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  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է (108 / 16) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական 

բանն  (109 / 4/.   այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին, որպէս և ասէ 

ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և 

այլն:  /109 / 12;  109 / 13) 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս (109 / 15) 

յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն (110 / 9) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, 

պարտաւորեցաւ առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի (111 / 14/.       նոյնպէս 

երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից 

բերեալ  /111 / 19) 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ (113 / 4) 

ասաց հրեշտակն առ Յովսէփ:  (118 / 10) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ 

ձեռն առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 3) 

  միով օրինակաւ տպաւորեալ գտանին առ ճշմարտութիւնն:  (125 / 18) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, 

և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 11;  126 / 12) 

  առ ի քէն բռնադատել ակամայ յանսովորականն (127 / 16) 

  և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն  (128 / 12) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս (131 / 14) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին /135 / 3) 
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  ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան 

զայն ի մաղթանս Հօր մատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր 

յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ 

զգործն» ըստ այսմ իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն 

փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (137 / 12;  137 / 20) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ (138 / 6) 

  զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 5) 

Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս   (140 / 6) 

  վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի 

բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր (144 / 2) 

  Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր Սարգիս Եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ:  (149 / 2) 

  որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 13) 

  զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին  (150 / 20) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն 

կատարեալ առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 9) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս  (155 / 18) 

և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին չար 

կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 14) 

և յանձն առ զչարչարելն (157 / 23) 

  յաղագս առ Աստուածն Բան միաւորութեանն ասեն (158 / 22) 

  գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն, միաբանեալ 

հաւատով առ միմեանս  (161 / 21) 

  բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցան (162 / 1) 
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յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, 

որ առ պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 19) 

  ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա (164 / 5) 

  և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 23) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ (164 / 24;  164 / 24) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 19) 

  ասացաք սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս  (166 / 4;  166 / 5) 

  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն  (166 / 8) 

  առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 15) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և 

ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ նմին և 

այլ անտեսականքն, ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի 

Կուսէն:  (168 / 3;  168 / 5) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և 

եթ երևմունք:  (168 / 10;  168 / 11) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 17) 

և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ 

զօրութիւն իմ (169 / 2) 

  ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն  (170 / 11) 

  առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 22) 
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  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ (171 / 15) 

  այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք  (172 / 4) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 11) 

զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել ասի:  (172 / 13) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 21) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն (177 / 3) 

այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն  (178 / 11) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն (180 / 1) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ 

(180 / 8) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն (181 / 10) 

  քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին 

(181 / 20) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն (183 / 8) 

  

ԱՌԱՆՁԻՆ   - 5 

         Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք (6 / 20) 

  զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն 

որոշաբար և առանձին դիտեցին:  (48 / 9) և ոչ մարդոյ 

ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 15) 

    առանձին և զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ 

միաւորութեան:  (71 / 16) 

   Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն  Քրիստոսի փոխեցին (154 / 4) 
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ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ      - 5 

  համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (84 / 11) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի (123 / 4) 

   առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի 

(127 / 13) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք   (156 / 12) 

առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն (182 / 8) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱԿԱՆ      - 6 

  ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և 

դէմ առանձնական և յատկական (34 / 9) 

ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 9) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (9 / 16) 

  զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ 

ոչ յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 14) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 18) 

   մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ (31 / 13) 
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ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ         - 6 

  Տե՛ս, որպիսեա՞ց խորհրդոց առանձնակի յանդգնեցար լինել գտող:  (17 / 22) 

  այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, 

ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային 

բնութենէս առանձնակի միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ 

(25 / 4;  25 / 9) 

  առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի  (27 / 15) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, (40 / 18) 

պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել (128 / 3) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՆԱՄ      - 1 

  որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն յատուկն:  (40 / 6) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՊԷՍ       - 2 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ 

գոյացութիւն առանձնապէս (74 / 10) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի 

բնականացն առանձնապէս յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի 

ինչ  (128 / 17) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՑԵԱԼ    - 4 
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  ոչ ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 11) 

  ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն  (30 / 19) 

  որ հասարակէն էր առանձնացեալ (39 / 9) 

  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ 

բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս   յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 13) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 1 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն (43 / 24) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐԱԿԱՆ       - 1 

ոչ կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն 

որոշել զառանձնաւորական յատկութիւնսն (32 / 18) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 9       

Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի 

և առանձնաւորութեան (10 / 5) 

   և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, 

այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ     մնալով ի միասին հասարակականի 

բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 5) 

նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ 

և առանձնաւորութեամբ:  (34 / 11) 

 Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, (34 / 15) 
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այլ մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ 

և  առանձնաւորութեամբ:  (34 / 17) 

  դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ (34 / 19) 

  յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 13) 

 Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն 

չորք առանձնաւորութիւնք:  (76 / 15) 

կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 21) 

  

ԱՌԱՆՑ         - 34 

  «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ ամենայն 

հարկաւորութեան(10 / 15) 

ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման սուրբ 

ժողովոցն:  (14 / 8) 

  առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 23) 

  հնար է և բոլորին և առանց դիմի գոլ:  (26 / 4) 

  զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և 

ոչ առանց իմաստութեան և զորութեան (35 / 2) 

  առանց խառնակութեանց եկաց մնաց միաւորութիւնն  (41 / 23) 

  ոչ փոխէ առանց յերկուանալոյ (72 / 15) 

ի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա (79 / 23) 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 6) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար 

և առանց շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 20) 
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  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման (94 / 20) 

  առանց որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ (98 / 3) 

  առանց ստութեան զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն  (101 / 5) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց (105 / 6) 

  վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց 

էր  (118 / 17) 

  չարչարելին և առանց չարչարանաց և միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն 

(120 / 2) 

  առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի  (123 / 1) 

ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 10) 

  առանց սերման աստուածային էր հրաշագործութիւն,(129 / 12) 

  գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս փառացն 

Աստուծոյ:  (130 / 1) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր 

(132 / 20) 

առանց վիրաց և անսպի լինել (141 / 17) 

  թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի 

բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ առանց օգնականի և ի մեռեալս 

ազատ  (144 / 3) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ 

և առանց շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն 

(159 / 10;  159 / 11) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 22) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն (165 / 8) 
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  կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս 

մարդկայինս առանց մեղաց և ապականութեան:  (167 / 8) 

  հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ ըստ նմանութեան առանց մեղաց (167 / 11) 

  մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր (173 / 20) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք 

իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, 

միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` 

զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 9) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն 

և զառանց կարեացն (92 / 23) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս 93 / 16) 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 21) 

  

ԱՌԱՋ            - 1 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն (120 / 22) 

  

ԱՌԱՋԱՐԿԵԱԼ       - 1 

  Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք, որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 14) 

  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ           - 4 

Այսոքիկ քոյոց իմաստիցդ առաջարկութիւնք:  (17 / 10)         
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ի վերուստ սկսայց՝ առնելով 

աստուածաբանութեանս առաջարկութիւն:  (61 / 17) 

  զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել 

բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (127 / 13) 

  և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի 

պահել զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 11) 

  

ԱՌԱՋԻ         - 10 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել (28 / 16) 

   յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ ապականութեան առաջի դնէր 

մ  (68 / 12) 

  բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն կիսադրեալն հանդիսի 

զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 2) 

  զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն  (104 / 20) 

  զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի աստուածասէր 

բարեբարոյից (110 / 18) 

  զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, (116 / 2) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 21) 

  ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն առաջի արկանէր, 

(143 / 12) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 12) 

  յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի արկանէր 

զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 13) 
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ԱՌԱՋԻՆ      -12 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա 

անուանեցին  գոյացութիւն վեհագոյնքն(39 / 20) 

Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ (65 / 9) 

 ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 11) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան (68 / 16) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի 

վերայ առաջնոյ պատճառին (76 / 17) 

  զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ երկրորդն Ադամ 

(95 / 10) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ (138 / 6) 

առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց  (167 / 2) 

 Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, 

և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և 

մարդն առաջին անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի 

կիրքն և ոչ ճշմարտութեամբ:  (167 / 9;  167 / 12;  167 / 14;  167 / 14) 

  

  

ԱՌԱՋՆԵՐՈՐԴ      - 1 

  ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋՆԵՐՈՐԴ  (3 / 7) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴ            - 3 
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  Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի  (12 / 1) 

Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, այլ 

որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն 

աջոյ առաջնորդք ձեր (165 / 4) 

  զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ առաջնորդս:  (165 / 14) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ            - 4 

ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն 

Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 9) 

  առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն 

շարժեալ (56 / 18) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս  (74 / 12) 

Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս, 

վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս  (172 / 15) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵՄ      - 6 

  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ 

մեզ առաջնորդեաց, (38 / 9) 

  անբաւապատիկ մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն 

ստեղծուածի  (168 / 14) 

            որ քեզ յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ յօրինեալ 

կատարեսցեն:  (30 / 7) 

  որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի (165 / 6) 
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և միաւորութեանն Բանն առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 3) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց  (72 / 24) 

  

ԱՌԱՍՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 17) 

  

ԱՌԱՒԵԼ        - 8 

  և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար (25 / 21) 

ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 15) 

  և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ 

առողին  (84 / 21) 

ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 15) 

  զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն 

խոստովանութեան:  (101 / 2) 

  զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 13) 

              այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ (149 / 11/.    

  Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ 

զտաւնն, զի՞նչ վնաս է:  (188 / 13) 

  

ԱՌԱՒԵԼԵԱԼ            - 1 

և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ (111 / 3) 
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ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ   -3 

Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, (112 / 17) 

այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց պէտս / 150 / 4) զայս առաւել 

ևս անխորհրդակագոյն է  (163 / 7) 

  

ԱՌԱՒԵԼ ՔԱՆ  -2   

  այլ և յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ 

արժանաւորաց սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ (5 / 1) 

բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի ներգործութեան  (23 / 9) 

  

ԱՌԱՔԵԱԼ/ բ./          - 3 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամա (62 / 12) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն (75 / 7) 

  այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ (149 / 12) 

  

ԱՌԱՔԵԱԼ,/ գ/.  - 7 

անվրէպ կատարին յամենատես և յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն 

բերանովք առաքելոցն (26 / 24) 

Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, հայր 

մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր 

Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 8) 

Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 20) 
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բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ եղև 

եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ 

ընկալեալ յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 2)           

Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս…բացեալ զաչս մտացն (161 / 6) 

            գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն (161 / 19) 

  որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 7) 

  

ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ       - 7 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի 

ընկենլով յառաքելական բանէն, (17 / 14) 

  

Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (96 / 14) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 23) 

  սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն, (153 / 20) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր 

շինուած առաքելական հաւատոյն (159 / 2) 

ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, 

այսինքն առաքելական հաւատոյն (164 / 3) 

  Ի դէպ է այսպէս լսել առաքելական բանիս:  (171 / 4) 

  

  

ԱՌԱՔԵՄ      - 2 
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  գրովն զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն  (11 / 4) 

ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 18) 

  

ԱՌԱՔԻՆԱՍԷՐ       - 1 

  ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի միաբանութիւն 

եկելոց առաքինասիրաց անձանց, խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս 

(97 / 12) 

  

ԱՌԱՔՈՂ      - 1 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ (62 / 4) 

  

ԱՌԱՔՈՒՄՆ - 1 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և զՀոգին 

արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ (33 / 1) 

  

ԱՌԵԱԼ          - 11 

   զոր նա եղեալ և առեալ ասաց (17 / 16) 

  Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք  (30 / 10) 

  և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 11) 

անզգայ աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի 

Կուսէն առեալ, դժոխաբանիցէ:  (47 / 23) 

 ոչ ևս յանձն առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 18) 
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  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, որ 

յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 5) 

  և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ 

անժամանակաբար:  (79 / 10) 

  այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես  (99 / 19) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ  (109 / 5) 

   առեալ յապականելի բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն (145 / 19) 

  որք միանգամ արարածականիս պատշաաճին բնութեան և ի 

մարդոյն առեալ լինի սահման, (156 / 23) 

զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով (182 / 3) 

  

ԱՌԵԱԼ ՄԱՐՄԻՆ   - 1 

և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին (48 / 12) 

  

ԱՌԵՂԾԱՆԵԼ          - 1 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս  (92 / 12) 

  

ԱՌԵՂԾԱՆԵՄ        - 1 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ 

զիւրն առեղծանէ զբանս:  (116 / 15) 
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ԱՌ ԸՆԹԵՐ  - 1 

  քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին 

(181 / 20) 

  

 ԱՌ ԺԱՄԱՅՆ    -  1 

 թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ (107 / 15) 

  

ԱՌ Ի  -   21 

         առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի (27 / 16) 

Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (38 / 1) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 7) 

Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 17;  44 / 18) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան / 

44 / 19/;    

  զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն 

որոշաբար և առանձին դիտեցին:  (48 / 8) 

  է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ փրկչականն 

առեալ մարմին, (48 / 11) 

 սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային 

(51 / 22) 

 . այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ 

մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս (56 / 23) 

յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ պատմեալքն:  (63 / 24) 



208 
 

     այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (66 / 7) 

իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 1) 

   Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 9) 

     Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և առնուլ 

միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր 

խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 7) 

 Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 7;  86 / 8;  86 / 8) 

 առ ի քէն բռնադատել ակամայ յանսովորականն (127 / 16) 

  և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն  (128 / 12) 

 վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի բառնալոյ 

զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր (144 / 2) 

 Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 19) 

 զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի կրել 

զիւրսն:  (172 / 11) 

  

ԱՌԻԹ            - 2 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ (89 / 16) 

  իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, 

զի Աստուած ծնելութեան առիթ:  (118 / 15) 
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ԱՌ ՀԱՍԱՐԱԿ  - 1 

    և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ (23 / 10) 

  

ԱՌՀԱՒԱՏՉԵԱՅ      - 3 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոց (89 / 5) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան:   (141 / 15/. և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ 

իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան առհաւատչեայ բանից և գործոց /142 / 6) 

  

ԱՌՀԱՒԱՏՉԷ            - 1 

  հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի և նոյն 

տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (142 / 16) 

  

ԱՌՆԵԼ          - 27 

  յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 8) 

  զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 6) 

  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել  (8 / 14) 

  և ի քսան և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել  (9 / 2) 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և 

իմումս հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 3;  105 / 4) 

  արժանի առնել այնուհետև աստուածային Բանին բնութեան 

հաղորդելոյ:  (114 / 22) 
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  և ի գահավէժն առնել, թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 8) 

  ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ ԱՌՆԵԼՈՅ:  (184 / 5) Այս էջը չկա, գնալ գրադ. 

  Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ 

հաղագս զծնունդն առնելոյ  (187 / 2) 

            Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք,  որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 7) 

  Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք (30 / 12) 

  առնելով և Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և 

անզգայ, պարտ է քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (36 / 23) 

հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ և 

մարմնոյ յօրինակ առնելով (47 / 5) 

  կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, զչարչարանս և 

զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն ոչ առնելով զնա 

թափուր (57 / 17) 

  և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր բնաւորականաց Բանն, 

տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ շօշափելին ըստ բնութեան լինէր 

երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս. ունողն ընդդիմահարական 

բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ 

գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և արտաքուստ ի ներքս մտանելով 

դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և զծարաւականն ըստ բնութեան 

իւրում հաղորդ առնելով աստուածային անկարօտութեանն, մահկանացուն 

կենդանի և կենդանարար, երկրային և երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ 

նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և այս այսպէս:  (60 / 19;  61 / 5) 

ի վերուստ սկսայց՝ առնելով աստուածաբանութեանս 

առաջարկութիւն:  (61 / 16) 

  մինչ ոչ արարչական ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ 

արձակեաց, յինքն  առնելով զկապանս մահու:  (66 / 14) 
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զեղելութիւն և զաճումն հասակի յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ 

զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար (68 / 6) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ 

Տէրն  (68 / 13) 

յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք (83 / 14) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ 

պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով սննդական և կերակրողական գոլ 

զմարդկային բնութիւն:  (95 / 2) 

յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն զտակաոապետացն հնարս (99 / 7) 

 որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 1) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 12)       

Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս անշնչական 

և անշարժական (163 / 17) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 21) 

  

ԱՌՆԵՄ         - 33 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն 

Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 9) 

          փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 18) 

  իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 9) 

  առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (113 / 7) 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն (126 / 7) 
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  և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 17) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 12) 

  յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ զերրորդութիւնն 

չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 11) 

  ոչ զաստուածութիւնն առնէ եղանելի և ծառայական:  (179 / 15) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 16) 

    Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն մի՛ զանց առնէր:  (130 / 11) 

            Զծնունդն Քրիստոսի ընդէ՞ր ոչ առնէք դուք:  (187 / 3) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

(86 / 12) 

  զի արասցէ Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 4) 

  զի յամօթ արասցէ զնոսա (141 / 5) 

զի զբնութիւնս մեր անապական արասցէ»:  (143 / 19) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ 

զերևումն արասցէ:  (168 / 18) 

  յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 16) 

  զի մեղս ոչ արար, և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա   (25 / 12) 

  այլ երևման եկեալ արար պատճառ (29 / 2) 

  և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 1) 

և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 9) 
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  և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն յաղթել արար այնմիկ…այլ 

և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 10) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար  (70 / 21) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար (71 / 3) 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 17) 

  յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է 

ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 19) 

  ոչ ինչ բնութեամբ ապականացու արար Աստուած, մեղք պատճառք 

ապականութեան ամենեցուն»:  (130 / 17) 

  ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար (133 / 18) 

  և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս 

ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին  (4 / 18) 

  վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն  (55 / 18) 

  սկիզբն արարեր ի մարդիկ սերմանել զխաղաղութիւն (146 / 19) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն 

յերկնից. փառաւոր արարից» (106 / 20) 

  

ԱՌՆՈՒԼ        - 15 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած (3 / 9) 

  որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն (12 / 9) 

  պահանջել ի մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն 

(13 / 3;  13 / 5) 

այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնուլ  (16 / 1) 
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և ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի (36 / 1) 

բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 8) 

իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ միւս 

անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 5) 

  ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և առնուլ միւս 

անգամ (73 / 7) 

առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն կամաց (105 / 5) 

  իշխանութիւն ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ 

միուսանգամ առնուլ զնա»:  (122 / 8) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 17) 

վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց (151 / 6) 

  առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ զնպատակ յաղթութեան (153 / 14) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 11) 

  ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան (159 / 6) 

  

ԱՌՆՈՒՄ       - 13 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդ (35 / 14) 

  ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և զմեռանելն, և 

զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 24) 
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  յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն 

զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն  (93 / 12) 

  զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց (94 / 17) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն (124 / 8) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս (135 / 20) 

            Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան 

կերակուրսն 

ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 13) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 3) 

            յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 18) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան (57 / 25) 

            զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

առնու զոր ոչն ունի (167 / 20) 

            ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն (40 / 19) 

  

ԱՌՆՈՒՄ ՅԱՆՁՆ     - 2 

    Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 1) 

          և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն (169 / 3) 
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ԱՌՆՈՒՄ   ՍԿԻԶԲՆ    -  1 

           և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն լինելութեան գոյութեան (117 / 19) 

  

ԱՌՈՂ            - 1 

  և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղև, ևս առաւել 

ըստ առողին (84 / 21) 

  

ԱՌՈՂՋԱՊԷՍ          - 1 

  որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել (12 / 2) 

  

ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, (147 / 11) 

  

ԱՍԱՑԵԱԼ    - 57 

  գտանիս ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս (19 / 17) 

  մարդածին ապաքէն գտանիս ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 16) 

  զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և յամենագիտակ Հոգւոյն 

Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 23) 

  զերկոսին գտանիս ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն 

(29 / 15) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի 

բնութիւն  (44 / 7) 
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  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 12) 

  ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի ասացեալ (47 / 19) 

սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 4) 

  որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային  (52 / 7) 

  գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ բնութիւն:  (52 / 11) 

  ըստ բնութեան գտանին ասացեալ ի վերայ Փրկչին (53 / 18) 

  այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 23) 

յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և 

ապականակիր  (58 / 20) 

Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին 

մերոյ ասացեալքն (67 / 13) 

 Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար (70 / 21) 

այլ առ այլ ասացեալ լինի (76 / 11) 

 Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և երկնային 

(77 / 1) 

  այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն 

Աստուած ասացեալ լինին միաւորութեան (77 / 8) 

ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն զՔրիստոսէ (81 / 10) 

 Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ Բան (81 / 16) 

            ասացեալ լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ  (82 / 20) 

այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին 

ամենեքին ասացեալքս (84 / 13) 
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  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ (89 / 16) 

ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ հարցն:  (97 / 18) 

իսկ զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն (106 / 18) 

Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս  (109 / 14) 

  նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ 

յերկնից բերեալ:  (111 / 20) 

Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ,  (112 / 16) 

գտանի ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 2) 

  յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ (137 / 7) 

  իւր Տեառն ասացեալ է (142 / 21) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, (143 / 5) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր (144 / 8) 

 գտանի զնա ասացեալ ապականացու  (152 / 21) 

ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն ասացեալք:  (159 / 8) 

ոմանք ըստ բնութեան գտանին ասացեալք և այլք ըստ 

միաւորութեան:  (160 / 23) 

  այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, Սևերիոս զայն որ ըստ 

բնութեան ասացեալ  են ի գիրս (162 / 3) 

  ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի (166 / 10) 

  ո՞չ ապաքէն ասացեալ լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ 

լինի  (166 / 20) 

              Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և 

զփոփոխման մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 1 
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ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան բանի, յորմէ 

չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային որպէս 

զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 2;  181 / 6) 

որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 7) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան 

(182 / 19) 

ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 10) 

զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` զմին 

թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 23) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի (178 / 3) 

            ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի 

(5 / 3) 

  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն (6 / 17) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 13) 

            այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն 

մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ (169 / 3) 

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես» (6 / 2) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ 

դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (175 / 23) 

            ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն (81 / 11) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս (107 / 10) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 19) 



220 
 

Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, որ ևս 

անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի (24 / 15) 

  

ԱՍԱՑՈՒԱԾ - 3 

  Բայց ա՛րդ, դարձցուք անդրէն յիսկիզբն քոց ասացուածոցն:  (21 / 6) 

  անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 15) 

միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս, (162 / 12) 

  

ԱՍԵԼ - 147   

        զհասարակական անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել (9 / 13) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և 

մի ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս (10 / 9;  10 / 10) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ 

երկուց բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և 

թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով 

և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 15;  10 / 17;  10 / 18) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն (11 / 2) 

  պահանջել ի մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս 

ինձ այլ ոչ ինչ երևի, քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ  (13 / 3;  13 / 5) 

  ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 9) 

  զի դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս (16 / 21) 
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  այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի:  (22 / 8) 

  բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի Քրիստոս  (24 / 4) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 15) 

փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի Քրիստոս (26 / 18) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն 

մարդ ասել է», (27 / 5;  27 / 6) 

ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ 

ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե 

յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն ձեր:  (27 / 19;  28 / 1) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ (28 / 3) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել (28 / 17) 

՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի Քրիստոս 

(31 / 12) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ (32 / 18) 

  անկատար զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն 

իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (34 / 1) 

  յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, և կամ 

երկուս ասել զնա դէմ (34 / 14) 

  անբան ասել կարիցեմք (35 / 2) 

  թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան 

է ասել (37 / 10;  37 / 11) 

  որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել (42 / 4) 

  խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն (46 / 4) 
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  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, 

յանդգնեցաւ ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (46 / 23;  47 / 3;  47 / 7) 

և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր 

մեր  (50 / 12) 

  ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և 

նորին համախոհքն:  (52 / 23;  52 / 24) 

  ոչ կարէի ասել (53 / 4) 

  որքան ասել հրամայէ Բանն (61 / 14) 

  զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 19) 

  ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 25) 

  ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն լուծումն 

իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 7) 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ (65 / 19) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 3;  76 / 5) 

«և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք 

և համագոյ ասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 7)       

ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 14) 

  երկուս տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու 

որդիք:  (81 / 21) 

  համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական մարմինն:  (82 / 2) 
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  յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն  (82 / 7) 

ըստ միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 5) 

  ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին  (85 / 14) 

  ոչ է պարտ համագոյ ասել զտէրունական մարմինն աստուածութեանն 

(86 / 1) 

և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս (91 / 20) 

պարտ և արժան է զէն ասել (92 / 8) 

  որպէս ի դէպ է ասել (96 / 1) 

  բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 4) 

զբնական պարտ է զնոսա ասել (97 / 17) 

  դանդաղիմ ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 20) 

  պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի (102 / 9) 

  պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին Աստուծոյ  (103 / 10) 

  շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում 

մարմնում (104 / 6) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել (105 / 5) 

  պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն (107 / 21) 

  պարտաւորեցաւ առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի  (111 / 14) 

  ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի վերայ Քրիստոսի բնութիւն (112 / 2) 

ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, 

ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն, իսկ եթէ 

ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի 

միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի 
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վերայ Քրիստոսի, թէ համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի 

Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք 

զգայռեցին ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն». զի ըստ 

համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն 

չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (112 / 18;  112 / 20;  113 / 1;  113 / 5;  113 / 6) 

  ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն 

հարկաւոր է ասել ի վերայ Քրիստոսի (113 / 12) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն  (113 / 15) 

  ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 21) 

  երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ 

(114 / 13) 

զանապականութիւն ասել պարտիս (117 / 9) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 2) 

  դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի (123 / 5) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և 

տեսանելի:  (123 / 15) 

  մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ մարդկային  (123 / 24) 

  հրամայեացն քեզ ասել, և ասա. «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ 

զփայտէդ»:  (136 / 16) 

  որպէս թուեցաւ ոմանց ասել (141 / 15/.    լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն 

զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին և  ասել  ( 142 / 3) 

  ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի (142 / 18) 
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  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 11) 

ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 9) 

  պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և անմահկանացու ի 

ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի և 

մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ 

հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 18;  152 / 20;  153 / 1) 

  պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն 

մինչև ցյարութիւնն (153 / 2) 

   ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան գլորումն:  (153 / 21) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 7) 

  միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս  (162 / 12) 

  յանդգնեցաւ ասել (163 / 9) 

ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա (164 / 5) 

Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ (166 / 2) 

ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա ասել (171 / 14) 

  որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 24) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն 

անհաղորդ ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն (174 / 18) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց  (175 / 23) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ 

ճշմարտութիւնն  (176 / 8;  176 / 8) 

զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ 

զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք (179 / 11) 
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  պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ որոշակի ի 

վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 21) 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 3) 

Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ 

(180 / 8) 

  Մահկանացու զնարմինն նորա մեռանելն հրամայեաց ասել:  (183 / 12) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս  (47 / 16) 

  զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ (107 / 3) 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել, ասելով… (6 / 1) 

  դու զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով,.. (20 / 15) 

և            զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ (29 / 18) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ (34 / 18) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ (41 / 5) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն, ասելով ոմն ի նոցանէ. (41 / 21) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս (43 / 18) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն 

հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ 

անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 2;  47 / 6) 

  ի միաւորութեանն զայն ասելով և բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ 

Պօղոսի Սամաստացւոյ (47 / 12) 
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  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ …(52 / 14) 

ասելով, «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն 

բանէ՝ Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 4;  81 / 6) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով (81 / 15) 

երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս (85 / 19) 

  և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն, ասելով…  (88 / 3) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 4) 

  որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և 

անապական ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 23) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս 

միաւորէր ասելով…(104 / 2/.    սուրբ հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին 

ուսուցին զմեզ խոստովանել ասելով…  /104 / 9) 

  զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով… (104 / 22) 

  զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ 

ամանակն ասելով, զի յարոյց զնա ի մեռելոց. իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով 

շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա 

յապականութիւն» որ յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին 

միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում 

զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն (110 / 2;  110 / 4;  110 / 11) 

  զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և 

փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 1) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 3) 
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և ապա կեղծաւորի ասելով, (116 / 21) 

  սկիզբն զայն անուանեաց ասելով (117 / 22) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ 

նզովիւք, ասելով  (163 / 14) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` 167 / 2) 

  առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 23) 

  յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս (174 / 5) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս (180 / 23) 

  զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով (182 / 3) 

  զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 11) 

  զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն (53 / 7) 

  ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 18) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ  (21 / 13) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 23) 

  

ԱՍԵԼԻ          - 3 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, (90 / 16) 

  ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, (91 / 19) 
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  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն  (107 / 1) 

  

ԱՍԵՄ            - 379 

  առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս 

խնդրեսցուք, ասա՛, մեզ:  (24 / 6) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ (24 / 13) 

  Արդ ասա՛  ինձ (118 / 3) 

  և ասա. «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 16) 

  ասա սա նոյն ինքնն (137 / 2) 

            ասասցես մեզ, (10 / 6) 

խնդրես ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից, ասասցես (12 / 7) 

  ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային ի 

Քրիստոս (26 / 12) 

  ասասցես գոլ ի բանումն (52 / 5) 

  բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ (52 / 10) 

   ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ (99 / 15) 

  Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ 

Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն 

վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք  (122 / 17;  122 / 19) 

  Ասասցես զնուաստագոյնսն (130 / 9) 

  ասասցես և դու ընդ Թոմայի (136 / 4) 

            այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք (7 / 4) 
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  ոչ ըստ բնութեանն ասասցէ գոլ (46 / 17) 

ոչ ըստ միաւորութեան ասասցէ գոլ ի Քրիստոս (46 / 26) 

            բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ (25 / 23) 

ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս Աստուած մեր (51 / 2) 

որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 23) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի (128 / 21) 

            ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 16) 

           յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ ասասցուք (30 / 13) 

  ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ (61 / 13) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն (71 / 11) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս (110 / 21) 

  ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 5) 

            Առ որ պատասխանեալ ասաց (8 / 18) 

ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին  (11 / 1) 

  զոր նա եղեալ և առեալ ասաց (17 / 17) 

զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, (28 / 3) 

  «թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի 

բնութիւն»:  (38 / 14) 

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 14) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց  (116 / 17) 

  ասաց հրեշտակն առ Յովսէփ:  (118 / 9) 

որպէս ասաց Նեստոր (123 / 10) 
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  և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 10) 

  ասաց սուրբն Գրիգոր:  (129 / 1) 

  որպէս ասաց տէր Եփրեմ (130 / 16) 

  ոչ մեղանչել ասաց (130 / 21) 

  նա նոյն է, որ ասաց (137 / 15) 

  ինքն ասաց (140 / 20) 

  զմարմինն փոփոխելի ասաց  և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն, և 

զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս 

փրկչագործս  (162 / 8;  162 / 10) 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի և անմահկանացու, 163 / 4) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, 

թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական 

բնութենէն ասաց գոլ:  (166 / 18) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն (170 / 8)           

            որպէս ինչ ասացան զհանուր էակացո:  (77 / 19) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն (63 / 8) 

  է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս (67 / 5) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և 

ապականութեան, ասացաւ զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ 

մարմին նորա ետես զապականութիւն:  (71 / 2;  71 / 6) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի (123 / 20) 
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  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և 

շօշափելի ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի 

Պօղոսէ (125 / 7;  125 / 8) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ (133 / 18) 

  զի ասացաւ զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել  (158 / 3) 

  ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 17) 

           ասացաք առ նա.  (8 / 9) 

  Առ որ ասացաք (9 / 7) 

  Դարձեալ ասացաք առ նա (10 / 3) 

  որպէս յառաջն ասացաք (17 / 19) 

  զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ (50 / 1) 

ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ 

ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք (50 / 15) 

   որպէս բազում անգամ ասացաք:  (52 / 4) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս (53 / 17) 

  ասացաք սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս  (166 / 3) 

ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն մարդկայնոյ 

դաւանել զՔրիստոս (178 / 8) 

  որպէս և յառաջն ասացաք (182 / 16) 

            Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն                             հարկաւորութեան (10 / 14) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս(15 / 6) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ».   (15 / 12) 
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  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ».  (16 / 7) 

  Ասացեր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի». 

(21 / 6) 

դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 18) 

  և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր (25 / 21) 

  Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9)          

Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 12;  14 / 1) 

 զնոյն իսկ ասեմ և ես (16 / 9) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 18) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 21) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին», 

զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք :  (28 / 10;  28 / 11;  28 / 13) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն (43 / 1) 

  ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ արժանաւորութեան, այլ 

գոյութեանցն, ասեմ, (44 / 11) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է(77 / 16) 

  զցանկականն ասեմ և զցասմնականն և զխոհականն:  (88 / 10) 

  զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 20) 

  զՅուլիանայ ասեմ, և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն (96 / 8) 
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  «Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն  (104 / 3) 

  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ 

միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն 

ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (107 / 22;  108 / 3) 

  «ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն 

Քրիստոսի»:  (116 / 22) 

իմանալոյն ասեմ և զգալոյն (177 / 18) 

  հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն (178 / 20) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 2) 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն  (21 / 14) 

  այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս 

կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 18) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք (33 / 22) 

  ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ (35 / 6) 

  զգենուլ ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 5) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ (62 / 3) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն (62 / 20) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին  (68 / 21) 

  կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն  (71 / 13) 

կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի (72 / 18) 

  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, 

զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 6) 
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  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 13) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն (81 / 9) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս (81 / 19) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն (82 / 19) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան  (83 / 12) 

  զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք  (122 / 23) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և 

ոչ ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 3;  145 / 4) 

  զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 3) 

  ոչ եթէ շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց  (159 / 19) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել 

Բանին զմարմինն իւր առ ի կրել զիւրսն:  (172 / 8;  172 / 9) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` կատարելով 

զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 3) 

            Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 3) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն (71 / 12) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և երկնային 

(77 / 1) 
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  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 13) 

  այլ գոլ ասեն յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 4) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս  (105 / 14) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (111 / 22) 

  ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն122 / 13) 

  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն» (136 / 11) 

  որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 16) 

  տեսցուք թէ ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (156 / 19) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն (157 / 25) 

  ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային (158 / 8) 

  յաղագս առ Աստուածն Բան միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 23) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 21) 

  որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և ինքն (177 / 3) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան 

զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 10;  181 / 15) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի (181 / 23) 

            զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  որք ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին (141 / 6) 

  որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, այլ պարտ է ասել 

ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 1) 
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   որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի մահկանացու (183 / 8) 

  զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ 

միաւորութեան»:  (10 / 7) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 18) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն 

(17 / 5) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», (17 / 10) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (17 / 23) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ 

զո՞ ասես գոլ (18 / 4;  18 / 5) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և 

մարմին ասես զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին 

իւր փոխաբուսիլ, և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն 

երևեալ:  (18 / 11;  18 / 12;  18 / 15) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 18) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ  (18 / 23;  19 / 1) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 10) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», (22 / 4) 

  կամ ոչ զոք ասես յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել 

քան թէ ի ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան 

յղացեալ և ծնեալ (23 / 7;  23 / 10) 

յորմէ դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես (25 / 19) 
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  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

է»(27 / 4) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ (27 / 14) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան (28 / 9) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

զո՞վ ասես արդեօք և 

գոլ:  (28 / 14;  28 / 16)                                                                                                            

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              ա

սես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան (36 / 22) 

  այլ որպէս ասացի. ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն (52 / 18) 

այլ որպէս ասացի, զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած 

նշանակեն:  (77 / 9) 

  որպէս յառաջն ասացի (103 / 21) 

  զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել 

զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ (114 / 12) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք 

(169 / 20) 

  Որք ասացին (38 / 15) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 2;  42 / 6) 

  ըստ համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն (43 / 19) 

որպէս ասացին ունել միոյ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ (53 / 7) 

  որպէս և ասացին հարքն (58 / 12) 
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  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք, իսկ 

զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր օրինակ, և ոչ 

առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 16) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք 

յԱստուծոյ, ասացին (92 / 22) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 3) 

  Եւ հարքն որ ասացին (122 / 8) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 21) 

     Որք ասացին, և որպէս ասացինն (38 / 15) 

  զայսոսիկ, զոր ասացիս (66 / 20) 

    «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», (6 / 2) 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս (30 / 5) 

  համառօտաբար ասացից (37 / 17) 

   ընդարձակագոյնս ասացից (44 / 21) 

  յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և ըստ այսմ 

օրինակի:  (54 / 20) 

  հրաշափառագոյնս ասացից (72 / 14) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ (102 / 3) 

  յայտնագոյնս ասացից, (124 / 20) 

ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն սրբոյ:  (166 / 1) 

  ոչ որպէս ասացն Սևերոս (58 / 15) 

  որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք գայթակղին և յիմարին 

հեթանոսք  (126 / 5) 
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  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն 

(53 / 2) 

  և զինչ ասեսն, ոչ գիտես (21 / 13) 

«չև են, ասէ, լցեալ Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 11) 

   «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն (73 / 2) 

  վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու 

մեռանիցիք  (90 / 6) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս (98 / 22) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. …(99 / 4/. Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, 

յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն զտակաոապետացն հնարս, ասէ… / 99 / 9) 

  ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 14) 

  և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին (109 / 13) 

  համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ… (113 / 2) 

  ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի (113 / 10) 

   մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ 

(114 / 5) 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ, իսկ զմարմինն ամենևին 

անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն, և ապա յետ յարութեանն Հօր և 

Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս (114 / 17;  114 / 18;  114 / 20) 

զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ գերեզմանի 

զԱստուած (115 / 4) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ (115 / 10;  115 / 10) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ  (116 / 7) 

  Աթանաս ասէ. …(118 / 16) 
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  Պօղոս ասէ… (118 / 21) 

  զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան... (119 / 5) 

  ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, (120 / 4) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ.  (121 / 4) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 6;  121 / 7) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. …(121 / 9) 

  Եւ Բարսեղ ասէ. …(121 / 12) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. …(121 / 14) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. ..(121 / 17) 

  որպէս և ինքն ասէ… (122 / 4) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ.  …(122 / 15) 

  սուրբն Բարսեղ ասէ. ..(125 / 13) 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան 

անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 8) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ …ցՄարիամ  (126 / 11) 

  Եւ աստուածաբան ասէ… (129 / 2) 

  որպէս և Պօղոս ասէ. ..(132 / 3) 

  որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 17) 

  որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց (133 / 9) 

  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս (135 / 4) 

  որպէս և Պօղոս ասէ:  (139 / 22) 
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  Եւ Պօղոս ասէ, (141 / 1) 

  որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ… (142 / 20) 

  զի ա՞րդ ոք ասէ…(143 / 3) 

  Եւ դարձեալ ասէ …(143 / 10) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. …(143 / 15) 

  Եւ դարձեալ ասէ, (143 / 20) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. (144 / 17) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ… (144 / 21) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ… (145 / 15) 

վայ այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին 150 / 12) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. …(158 / 17) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. …(158 / 20) 

  որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ…(159 / 12) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ…(159 / 17) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. (159 / 21) 

  Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ անչարչարելի և 

անմահկանացու ասէ զմարմինն Քրիստոսի… (166 / 8;  166 / 9) 

անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի (166 / 19) 

  յաղագս որոյ ասէ. (169 / 15) 

  և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. (170 / 4) 

  որպէս և Բարսեղ ասէ. (170 / 12) 

  որպէս ասէ Կիւրեղ (170 / 15) 
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  ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի Բանէն  (172 / 12) 

  որպէս և Աթանաս ասէ  (173 / 18) 

  «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ …(174 / 7) 

որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. . .(179 / 10) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 9) 

  ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և փառաց և 

ճոխութեան և արժանաւորութեան (52 / 20) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր 

(82 / 19) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ 

միաւորութեանն ասէին, զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին 

զկատարելութիւնն:  (42 / 18;  42 / 21) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր 

մարմինն ասէին (43 / 2;  43 / 6) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 19) 

  այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար  (122 / 14) 

  ապականութիւն լինել ասէին ի նմա:  (136 / 10) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս (19 / 16) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց (8 / 23) 
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  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 4) 

  յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, և տեսեր 

զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 9;  29 / 10) 

   և զօրմէ ասէր մարգարէն (60 / 9) 

  յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի (101 / 24) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 7) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր … (102 / 13) 

  զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք մեր 

շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 4) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր (103 / 7) 

   զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել  (103 / 14) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն, 

յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ, (103 / 16;  103 / 19) 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս, և չարաչար բաժանումն ասէր (104 / 19) 

  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ 

Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի ասէր յայտ (106 / 7) 

  ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում էրն, 

զայն ասէր:  (107 / 9) 

և զի ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, 

մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն 

ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է (107 / 17;  107 / 22) 

զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 5) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր… (116 / 19) 

  որպէս և ինքն իսկ ասէր …(120 / 17) 
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  այսպէս ասէր…(132 / 6) 

գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի (132 / 14) 

  Զի Յուլիանէ ասէր… (152 / 17) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր… (153 / 1) 

  զոր ասէրն Երեմիա. … (102 / 4) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, (140 / 9) 

զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 6) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ  խոստովանիք և ասէք… (87 / 16) 

  որպէս դուք ասէք …(88 / 8) 

յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ 

գոլ ասի. (19 / 11;  19 / 12/.  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի 

մարդկութենէս եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս,/19 / 21) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել 

(22 / 9) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 4) 

որ ոչ ասի մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 8) 

  նոյն ասի և ի վերայ ստորակային (26 / 11) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով 

(27 / 10) 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ (29 / 3) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 22) 
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  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր (35 / 17) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 8) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, (36 / 11) 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 11) 

  զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ… (44 / 1) 

  ի յերկնից ասի իջեալ (44 / 21) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի (46 / 8) 

  նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, (49 / 3) 

  մի ասի բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու (51 / 8) 

մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն (54 / 1) 

  ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ 

ոչ:  (54 / 25) 

  Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց, (59 / 18) 

համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 22) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 12) 

  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ (76 / 6) 
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  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ 

եղեալ ասի (77 / 20;  77 / 23) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն 

ծնողքն՝ ասի եղելութիւն (79 / 7) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն (79 / 12) 

  և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 17) 

  մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի տէրունական մարմինն  (82 / 13) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, 

և ոչ ասի մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է 

ամենևին անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում 

նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն 

(84 / 24;  84 / 25;  85 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս  (85 / 7) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն (89 / 1) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք …իսկ չարչարանքն 

զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և միշտ ասի ի վերայ 

չարչարելոյն (119 / 19;  120 / 2) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին 

(120 / 5;  120 / 6) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ (120 / 11) 

  որպէս չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս 

մահկանացու ասի և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 22;  157 / 24) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ (161 / 12) 

ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 7) 
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  զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել ասի:  (172 / 14) 

  այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի  (179 / 14) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 18) 

ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի (180 / 13) 

  ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն (182 / 12) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել (38 / 4) 

  և սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (44 / 14) 

  ընդ ձեռն որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 20) 

  աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ մարդկայինք:  (54 / 10) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ մարդկայինք 

(54 / 12) 

  զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս (71 / 15) 

  և համայն ոչ ասին երկու գոյացութիւնք (71 / 21) 

  յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան զհանուր էակացո:  (77 / 18) 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար 

եղեալք ասին (78 / 21) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք 

տիւն   (83 / 24/.   համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն 

/84 / 11) 

  տեսցուք թէ ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ 

ոմա՞նք ասին և ոմանք ոչ:  (156 / 20) 

  ամենեքին նոքա աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի:  (157 / 2) 
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  ոմանք և ասին փրկչականումս (157 / 20) 

ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ 

միաւորութեան:  (158 / 15) 

  սակս նորին և երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք 

անուանցն  (177 / 19) 

  ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ (47 / 18) 

  զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս (142 / 20) 

 Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս. Եթէ 

ոք ասիցէ մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 18;  163 / 20) 

  և զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի (123 / 21) 

և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր (3 / 11) 

  

ԱՍՏԻՔ          - 1 

            Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 15) 

  

ԱՐՋԱՌ    -2 

      լինի ընդ  ձեռն պարագրութեանն  արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի 116/10 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զարջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 12) 
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ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

  

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

  

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ԱԶԳ  - 3        

ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք ԹԺ երր, եւ բազում 

հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի խուռն 

տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 12) 

    Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս,  (138 / 2) 

  մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս  (188 / 27) 

  

ԱԹԱՆԱԳԵՆԷ   - 1 Հ.  և յԱթանագենէ վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն 

(194/16)                                                            

  

ԱԾԵՄ 

  Պ. եւ զի ԹԺ երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն 

զշաբաթովն   (188 / 24) Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 14) 
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ԱՂԱՆԴԵԱԼ - 1 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ 

էին աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 14) 

  

ԱՂԷ / միջ./ - 3 

Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն  (194 / 9) 

  Պ. աղէ, ընթերցիր եւ զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին 

ասէ (196 / 14) 

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  

ԱՂՀԱՑ          - 1 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին  (193 / 1) 

  

ԱՃՈՒՄՆ  - 1 

Պ. եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին միայն ուշ 

դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք  (192 / 17) 

  

ԱՄ  - 4 

  Պ. զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս 

ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն  (187 / 20) 
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            Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1;  190 / 1) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 19) 

  

ԱՄԲԱՍՏԱՆԵՄ      - 1 

  Պ. մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս  (188 / 27) 

  

 ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ - 1 

Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 21) 

  

ԱՄԲՈՂՋ – 1 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական 

շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` 

յայտնութեան աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն 

յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 22) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ  - 8 

Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 13) 
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  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ 

տաւնելն ամենայն քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ 

անուամբ նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ 

ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ 

ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն 

ընգալ զնորա եւ զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 18;  188 / 2) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. 

այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր 

փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 4) 

  Հ. Սովորութիւն է ամենայն աշխարհի արկանել, բայց զի՞նչ է 

ջուրն:  (193 / 16) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 19) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, 

ապա զայս ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 13) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն 

յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 

  Պ. …յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն այդ ինչ ոչ 

գտաք»:  (194 / 8) 

  

ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ -2 

 Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք 

զյայտնութիւնն գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն 

վկայիւք, եւ վկայք են Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին 

երկու բնութիւնք տիւն, այսինքն յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ 

եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 5) 



254 
 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ 

երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 21) 

  

ԱՄԻՍ – 3 

Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց միայն 

ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 14) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին 

Կիւրեղ:  (188 / 9) 

            Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն 

քանիս գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական 

շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան 

աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 22) 

  

ԱՅԴ  - 6 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ 

նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի 

բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն 

իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա 

եւ զայդ դաւանութիւնն:  (188 / 4) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 
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ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 19) 

  Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ 

երանելին Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ 

զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 9) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 16) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ 

ջրոյ խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 23) 

  

ԱՅԼ/շղկ./  - 1 

 Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և 

յԱթանագենէ վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 17) 

  

ԱՅՂ    - 16 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ 

ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր 

եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, 

զի խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 10) 
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  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական 

շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` 

յայտնութեան աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ 

պահեաց:  (191 / 21) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն 

գիտելոյ զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 25) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, 

զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց 

բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, 

զի և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 9;  193 / 9) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ 

զՊաւղոս, այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական 

էր յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 20) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա 

զհակառակութիւնդ, զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ 

խառնակութեան:  (195 / 17) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 9) 
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  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 25) 

  Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 5) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի 

առնեն»:  (190 / 8) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

եւ մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ 

եւ ոչ յայղ տեղիս:  (197 / 4) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ 

ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր 

եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, 

զի խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 12) 

  

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս 

եւ այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի 

ոչ ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 14) 

  

ԱՅՂԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 13) 
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 ԱՅՆ - 9     

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 26) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, 

զի՞նչ քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16;  188 / 17) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2) 

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 11) 

  

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, 

զի՞նչ քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16;  188 / 17) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2) 

  

ԱՅՍ  - 5 

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 
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յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր 

հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ 

վասն է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 4) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ 

միաբանի ընդ անունն:  (193 / 14) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 12) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն 

յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 4) 

Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` 

«ոչ յայսց արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի 

սրբութիւնս, գտեալ զփրկութիւնն:  (196 / 25) 

  

ԱՅՍՊԷՍ  - 6 

Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, 

զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 8) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. 

այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր 

փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 
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զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ 

գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ 

ունի՞ք սովորութիւն:  (194 / 27) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ 

ջրոյ խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 24) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 24) 

  

ԱՅՍՊԻՍԻ  -1 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 22) 

  

ԱՅՍԱՒՐ  - 1 

Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 16) 

  

ԱՅՐ – 2 

Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք 

ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք 

եւ այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 4) 
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  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 4) 

  

ԱՆԱՆԻԱՅ   - 1 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, 

այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր 

յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  

ԱՆԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՐ          - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

  

ԱՆԱՏՈՂ  ՂԱՒՈԴԻԿԵՑԻ            - 1 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ 

ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ 

ընգալան զԱնատողեայ զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ 

սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ 

Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով 

զպահսն:  (189 / 8) 
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ԱՆԳԱՄ  - 1         

հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ 

պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն  (193 / 4) 

  

ԱՆԳԷՏ  - 1   

Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 

  

ԱՆԴՐԵԱՍ, ԱՆԴՐԻԱՍ    - 3 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 1) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ 

եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 17) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. 

այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր 

փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 26)         

Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք 

զյայտնութիւնն գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն 

վկայիւք, եւ վկայք են յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ 

եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 4) 
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ԱՆԿԱՆԻՄ  - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

  

ԱՆՁՆ  - 1     

Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք 

ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր 

զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 5) 

  

ԱՆՈՒՆ  - 4   

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 20) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ 

եւ անուամբ նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ 

ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ 

ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն 

ընգալ զնորա եւ զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 20) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ 

միաբանի ընդ անունն:  (193 / 15) 
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Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20 

  

ԱՇԱԿԵՐՏ  - 1 

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 16) 

  

ԱՇԽԱՐԱԳԻՐ         - 1 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և 

կարդեաց յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի 

մտանելն յաշխարագիրն եւ գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 11) 

  

ԱՇԽԱՐՀ  - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 13) 
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 ԱՊԱ  -  3       

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 1) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 13) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 13) 

  

ԱՊԱ ԵՒ  - 1  

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ 

նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի 

բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն 

իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ 

զայդ դաւանութիւնն:  (188 / 3) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵԼ  - 1 

Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 

  

ԱՊՐԵՂ         - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 



266 
 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. 

այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր 

փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 2) 

  

ԱՌ / նախդիր/  1 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ 

տաւնէին առ Կոստանդիանոսի:  (189 / 24) 

  

ԱՌԱՋԻՆ  - 2 

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ  շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 23) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 1) 

  

ԱՌԱՔԵԱԼ /գ./  - 6   Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց 

ունէին առաքեալքն  (194 / 11) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ 

երանելին Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ 

զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 4) 

              Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ 

զՊաւղոս, այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական 

էր յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 20) 
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  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ 

գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ 

ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութեանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 10) 

            Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, 

զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին 

մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի 

և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 6) 

  

ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ  -2  

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 17) 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 
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արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ 

գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ 

ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 6) 

  

ԱՍԵԼ  - 5 

եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ (193 / 8) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 18)        

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 25) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ 

միւս ասելով զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, 

չարչարանս եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ 

Աստուծոյ ջատագով»:  (196 / 18) 

  այս զոր և ասելս կամիմ:  (98 / 10) 

  

ԱՍԵՄ – 24 

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն  (194 / 10) 
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  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն 

յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 4) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա 

զհակառակութիւնդ, զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ 

խառնակութեան:  (195 / 19)       

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի 

կարգին:  (196 / 23) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական 

շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` 

յայտնութեան աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ 

պահեաց:  (191 / 17) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին 

Կիւրեղ:  (188 / 8) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. 

այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր 

փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի 

առնեն»:  (190 / 8) 
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  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 19) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ 

երանելին Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ 

զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի 

և ասէ. «զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 9) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, 

եւ ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ 

գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ 

ունի՞ք սովորութիւն:  (194 / 26;  195 / 3) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 9) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ 

ջրոյ խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 24) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 9;  196 / 15;  196 / 18) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի 

կարգին:  (196 / 22) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 24) 
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  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

եւ մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ 

եւ ոչ յայղ տեղիս:  (196 / 27) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, 

այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր 

յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18)       

Հ. Եւ զինչ ասիցէ Յակովբոս եղբայրն Տեառն:  (188 / 6) 

   

ԱՍԻԼ  - 6 

և որ զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ 

կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (17 / 1) 

  ապա և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 4) 

  ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ (18 / 5) 

որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ 

ասացաք:  (52 / 3) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն   (74 / 9) 

  ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի  (85 / 11) 

  

ԱՍԻՒՔՆ         - 1 

  այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 22) 

  

ԱՍՈՐԻՔ         - 1 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր 

աշխարհս Ասորաց   (154 / 21) 
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ԱՍՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս ածցուք զմտաւ (158 / 12) 

  

ԱՍՈՒՆ            - 1 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի 

յիշել  (128 / 3) 

  

ԱՍՊԱՐԷՍ      - 1 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս 

մերում ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց 

Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին, 

զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 18) 

  

ԱՍՏ    - 3 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս. զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր 

կենացն լուծումն, իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ 

հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից 

եկեալ:  (70 / 4;  70 / 7;  70 / 10) 

  

ԱՍՏԱՆՕՐ     - 1 



273 
 

պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար (56 / 10) 

  

ԱՍՏԻ  - 3 

  և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց (31 / 17) 

  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ 

Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի ասէր յայտ  (106 / 7) 

զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն զակնարկութիւն, ունիցին 

զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին (176 / 5) 

  

 ԱՍՏՂ            - 2 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ (83 / 21) 

Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար (83 / 26) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾ      -  158 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել 

զոք Աստուած (3 / 10) 

այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի  (5 / 4) 

  տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան  (12 / 5) 

յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 16) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ 

համբերեալ զԲանն Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 22) 
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ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս 

և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան 

բնութեան իւրոց (33 / 12;  33 / 13) 

  մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 16) 

  ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան (36 / 22) 

  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին 

զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք (40 / 20) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին 

գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 2;  42 / 7) 

  կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին 

(43 / 5) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն (45 / 4) 

  միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած (48 / 14) 

  ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս  (49 / 5) 

  ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս Աստուած մեր (51 / 3) 

   ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և 

անյեղաբար (53 / 4) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 10) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած (56 / 9) 

  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ 

իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի 

զերկաքանչիւրսն շարժեալ (56 / 16) 
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  մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով 

զնոսա Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 10) 

  կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած (57 / 15) 

  այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի մարմինն իւր 

(58 / 4) 

վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն (60 / 3/.     ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ 

քաղցիցէ և ոչ վաստակեսցի /60 / 10) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ (62 / 13) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, (72 / 23) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն, և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ 

աստուածային սքանչելիք. զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս 

որոյ և Աստուածածին սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի 

նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 16;  74 / 20;  74 / 22) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (74 / 23) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն, (75 / 2) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն (75 / 7) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 13) 

  այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած ասացեալ 

լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, զմիաւորեալ 

մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 7;  77 / 10) 
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  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն իւր 

(79 / 1) որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ (81 / 4). 

  և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն 

բանէ՝ Աստուածն ասելով (81 / 6) 

ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ 

առ Բանն Աստուած (81 / 12) 

  ասացեալ լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս 

իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր (82 / 22) 

որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս 

առ Աստուած խոստովանութեան (101 / 18) 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին. զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ 

ընդ ապականութեամբն էր անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր 

հանդերձելոյն:  (102 / 16;  102 / 19) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում 

մարմնոյն  (103 / 18) 

զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգ  (104 / 20) 

  Բանն Աստուած փոխեցաւ ի հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ 

(106 / 11) 

«Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 4) 

  և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա 

յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր 

զնա Աստուած ի մեռելոց (110 / 12;  110 / 15) 

  բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին, և զծնեալն ի նմանէ 

զՔրիստոս Աստուած, (115 / 12) 

  հաւանէ՞ր արդեօք և զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ 

ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, 

զի Աստուած ծնելութեան առիթ:  (118 / 14;  118 / 15) 
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Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, 

զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ 

զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք 

(122 / 16) 

  գտանի ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 3) 

  ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, և Աստուած իմ 

և Աստուած ձեր  (126 / 12;  126 / 13) 

  և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած (127 / 6) 

  այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն 

(128 / 19) 

  զի ինքն էր Աստուած, միանգամայն և մարդ (129 / 21) 

  ոչ ինչ բնութեամբ ապականացու արար Աստուած  (130 / 18) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած  (131 / 22) 

  ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և Աստուած իմ (136 / 5) 

  լուար Աստուած Աստուած իմ (137 / 11;  137 / 11) 

  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին  (150 / 20) 

ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 14) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ (159 / 9) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ (173 / 9) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 25) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս 

(176 / 14)          
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  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ  (54 / 23) 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի 

քոց աստուածոցն  (38 / 11) 

  երկուս տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս (81 / 21) 

  արասցէ Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 5) 

  զի զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք (29 / 16) 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ 

գերեզմանի զԱստուած  (115 / 5) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս  (165 / 11) 

  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն 

յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 17) 

   իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ  (114 / 16) 

  և պաշտէին զԱստուածն Իսրայէլի (155 / 14) 

յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ 

քաղցրութեամբն Աստուծոյ (4 / 14) 

  մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մեզ 

(25 / 2/;       ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ 

Բանն Աստուծոյ /25 / 8) 

ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին 

մերոյ Աստուծոյ:  (27 / 4) 

  հարցանէր Տէրն/, յՈրդի Աստուծոյ (29 / 8) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ 

և Որդի Աստուծոյ, յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի 

մարդոյ, և սակայն ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և 

միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ(34 / 2;  34 / 5) 
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  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, ղոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ 

էութեանն Աստուծոյ զօրութիւն 

և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (34 / 23;  35 / 4;  35 / 5) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք 

ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ (35 / 20;  36 / 1) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, 

մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 5) 

  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց (38 / 8) 

  այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս մի 

բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 16) 

  զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ,  (44 / 2) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 20) 

  նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի (49 / 3) 

  Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և 

ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք 

առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 12;  49 / 15) 

  ասացին ունել միոյ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ (53 / 8) 

  և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան 

յիշել զիւրսն (74 / 7) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (75 / 1) 
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  և ամենայն լեզու խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի 

փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 17) 

  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ. զի համագոյնքն պարտին և 

հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 6) 

  զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ 

գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ, (79 / 13;  79 / 15) 

  ապա և ոչ մեղանչեսցուք և համագոյասել զփրկչական 

մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 8) 

  ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (90 / 2) 

  առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար, որպէս և դու, ո՛վ 

այրդ Աստուծոյ, (97 / 11) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, (103 / 2) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ, և 

տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն 

է Որդին Աստուծոյ (103 / 8;  103 / 10) 

  և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ (111 / 4) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն 

լինել Բանին Աստուծոյ   (111 / 22) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 7;  115 / 8) 

  «որ ծնանելոցն է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 18) 

  ոչ ապականութիւն մարմին, քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ (120 / 8) 

  այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն 

մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք  (122 / 20) 
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  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ (129 / 3) 

  որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս 

փառացն Աստուծոյ:  (130 / 2) 

  «Դու ես Քրիստոս որդի Աստուծոյ»:  (136 / 14) 

  զի բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 15) 

  Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ  (145 / 16) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 25/.  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց 

ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  /146 / 12) 

  և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի 

պատուականէն:  (151 / 10) 

  Որդի Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

  և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ առաջնորդս:  (165 / 13) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (166 / 16) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն 

Քրիստոս Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և 

անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ 

(34 / 2) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն (43 / 1) 



282 
 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային (51 / 19) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 5) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ (62 / 13) 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ (65 / 19) 

  յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 10) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս, և մի՛ լիցի ասել 

զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է 

մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, 

այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (91 / 21) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, 

յանդիմանեալք յԱստուծոյ, ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր 

բնութիւն զանկիրընդունակն և զառանց կարեացն (92 / 21) 

  տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն  (107 / 13) 

Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 

իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և 

ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 18) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 9) 
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  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան 

զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 14) 

  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 18) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ (178 / 11) 

  Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ (180 / 10) 

  ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն երկիր 

պագանէին աստուծոցն իւրեանց, և պաշտէին զԱստուածն Իսրայէլի (155 / 13) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ  (54 / 23) 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի 

քոց աստուածոցն  (38 / 11) 

  երկուս տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս (81 / 21) 

  արասցէ Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 5) 

Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 3) 

            Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի 

Կուսէն յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 13) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ        - 6 

  զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. (119 / 5) 
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  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ  (121 / 16) 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս 

ասէ աստուածաբան անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն 

անուանցն»:  (126 / 8) 

  Եւ աստուածաբան ասէ (129 / 1) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. (158 / 20) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս… (174 / 5) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ         - 1 

  այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (32 / 11) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԵԼ   - 1 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 2) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 16) 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն (40 / 14) 

ի վերուստ սկսայց՝ առնելով աստուածաբանութեանս առաջարկութիւն:  (61 / 16) 
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ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՐ        - 4 

  զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և գեր 

ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 4) 

  սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց 

(129 / 19) 

  եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ 

ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի 

առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 8;  174 / 9) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԳՈՐԾ    - 2 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է 

զուարճացելոցն աստուածագործ սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր 

կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և անկանել յապականութեանն կարծեաց 

խորխորատ:  (175 / 16) 

            Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն (160 / 12) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԽՕՍՆԱԿ          - 1 

  ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն 

(92 / 16) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ       - 6 

  մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս  (20 / 14) 

  Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ 

և Աստուածածին սուրբ   Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 21) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 20) 
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  և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին անուանէ:  (115 / 9) 

  բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին (115 / 11) 

          զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին  (115 / 3) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԱՆ        - 1 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր 

և աստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ 

արտաքս ելանելով  (61 / 1) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀՐԱՇ     - 1 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ 

բովանդակել:  (45 / 13) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ        - 63 

  աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ հակառակ այսորիկ 

եղեն հանդիպեալ (7 / 16) 

  մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա 

ըստ աստուածային կարգաց ի մարդկան (31 / 15) 

այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ և մարդկայնոյ (44 / 11) 

մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին 

միով աստուածային բնութեամբն:  (51 / 18) 

բնութիւն ունելով աստուածային՝ ունել նմա և 

դէմ աստուածային (51 / 20;  51 / 21) 

   որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և 

բնութիւն աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 8) 
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աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ մարդկայինք:  (54 / 10) 

  զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ աստուածային (54 / 15) 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս 

իւրում աստուածային հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 13) 

  Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի 

մարմինն աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք 

(59 / 15) 

զքաղցականն և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ 

առնելով աստուածային անկարօտութեանն (61 / 6) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ 

ըստ աստուածային զօրութեանն:  (67 / 22) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս 

ըստ մարդկան, այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ (68 / 4) 

և առ իւր աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 25) 

   նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ աստուածային սքանչելիք (74 / 19) 

   զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և երկնային (77 / 2) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան…ի մեծագունի աթոռն նստեալ 

առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ 

Անտիոքու մեծի (100 / 6) 

  …զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և 

փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 1) 

և արժանի առնել այնուհետև աստուածային Բանին բնութեան 

հաղորդելոյ:  (114 / 22) 

  սուրբն Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային»(125 / 15) 



288 
 

  իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 14) 

  ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 10) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 13;  129 / 15)        

զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային 

և աստուածային, (158 / 10) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 13) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 19) 

  Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց (160 / 22) 

  զմարդկայինսն կատարէր իբրև զմարդ և աստուածային զօրութեամբն 

(173 / 11) 

            Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միան (33 / 10) 

  վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն 

Աստուած յաստուածային բնաւորականսն (60 / 3) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 12) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 5) 

  ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ ի մարդկան 

(79 / 7) 

  սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով (40 / 8) 
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  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 7) 

  ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ 

մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 20) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն,  (57 / 8) 

  յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 6) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ 

մարդկայինն ստացական և շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն և ի 

զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ 

զգալիս:  (177 / 8) 

  և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 10) 

  և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ (177 / 9) 

  և միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և 

զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն (12 / 21) 

և սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և 

մարդկայինքն աստուածայինք:  (44 / 15) 

  ընդ ձեռն որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք և 

մարդկայինքն աստուածայինք:  (53 / 21) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ 

մարդկայինք  (54 / 12) 

  այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 17) 
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և սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (44 / 14) 

ընդ ձեռն որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 20) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ 

և՛ աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն (74 / 17) 

այսինքն է աստուածայնոյն բնութեանն և մարդկայնոյն (114 / 15) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն (160 / 12) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և 

ըստ աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ 

ըստ միաւորութեան վարկանին լինել (179 / 4) 

  փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ 

միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 9) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, (179 / 5) 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք 

իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 4) 

թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ 

անձանց (92 / 13) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, (143 / 11) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս 

և զաստուածայինն (71 / 14) 

  թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն կիսադրեալն 

հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 4) 
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  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի, և 

միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և զմարդկայինսն 

անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն, որպէս և սրբոցն 

ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 12;  12 / 20) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱԼ        - 1 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ (129 / 4) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ   - 1 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, (175 / 23) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՏԻՒ  - 1 

  ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր 

Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի (100 / 9) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԷՍ       - 1 

  մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 17) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԷՐ        - 1 
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  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ 

առաջի աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 18) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՍՏԵՂԾԵՑԵԱԼ - 1 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս (93 / 19 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՎԱՅԵԼՉԱԲԱՐ  - 1 

  իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ 

ընկալաւ աստուածավայելչաբար (68 / 8) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԵՂԷՆ        - 1 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան 

զփառս աստուածեղէնս (138 / 3 

  

ԱՍՏՈՒԱԾ/Ն/ ԲԱՆ     - 32 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ 

զմարդկութիւն Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 5) 

յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 20) 

  և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ 

մարմնացեալ Աստուածն Բանի  (31 / 19) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական (42 / 8) 
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  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 9) 

  ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, 

այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, ներգործելն և կրելն (49 / 1) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին…այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 19) 

  կենսատու մարմին Աստուածն Բանի յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան 

ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն (53 / 23) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն  (55 / 14) 

յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 17) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն 

մեր Աստուածն Բան:  (68 / 20) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն (71 / 24) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն 

միացեալ Աստուածն Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 15 /.  քանզի առ ինքն 

ամենեքումբք այսոքիւք  զմարդկայինն խառնեաց և 

միացոյց Աստուածն Բան/74 / 15) 

  պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ 

ասել Աստուածն Բանի (76 / 3)       

այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն 

բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ  (84 / 4/.    այլ 

յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին 

ասացեալքս/84 / 12) 
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  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար 

ընդ Աստուածն Բանում միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և 

անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն (84 / 17) 

  համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 23) 

բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և անմահն գոլ   (124 / 21) 

յաղագս առ Աստուածն Բան միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 23) 

  ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա զկարելին 

լինել աներևելի (168 / 1) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս (168 / 24) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն  (176 / 11) 

Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 3) 

            Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի 

Կուսէն յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 13) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ   (80 / 16) 

ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և 

կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին 

(85 / 14) 

  «Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն (104 / 3) 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և 

ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք 

առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 12;  49 / 15) 



295 
 

Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 3) 

            Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի 

Կուսէն յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 13) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾ  - 1 

որ էաստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ բնութեան»:  (144 / 20) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ   - 35 

կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն  (33 / 16) 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին (19 / 21) 

  զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 16) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, յերկնից և 

կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և փոխմամբ 

իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի 

ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 6) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի 

Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն 

է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 16) 
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            Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն, «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է 

մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց սուրբն Գրիգոր:  (128 / 24) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, (64 / 23) 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, 

այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն (72 / 20) 

  Եւ հարքն …ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և 

անստացական աստուածութեամբն (122 / 11) 

  առեալ յապականելի բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ 

անապականելի:  (145 / 21) 

աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և 

կենդանի աստուածութեամբն (182 / 6) 

  խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան (32 / 16) 

  յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին 

միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 11) 

որ է աստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ բնութեան»:  (144 / 20) 

  անկատար զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից 

կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 23) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ 

ըստ աստուածութեանն և ըստ որում եղևն (35 / 7) 

  յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և 

միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի (51 / 11) 

  և համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական մարմինն:  (82 / 2) 

  և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և անեղութեան Բանին 

գտանի եղեալ հաղորդ (82 / 14) 
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  ոչ է պարտ համագոյ ասել զտէրունական 

մարմինն աստուածութեանն (86 / 2) 

  խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին յաղթելով  (119 / 6) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում (142 / 8) 

 հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին 

կուսածին   (145 / 12) 

  համագոյակից լինի աստուածութեանն  (157 / 16) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի 

վերայ աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 17) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս խառնեաց 

յանապական աստուածութիւնն, զի զբնութիւնս մեր անապական 

արասցէ»:  (143 / 16;  143 / 18) 

անխառն է աստուածութիւնն և անյօդ (174 / 4) 

կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն  (33 / 16) 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին (19 / 21) 

  զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 16) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, յերկնից և 

կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և փոխմամբ 

իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի 

ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 6) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի 
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Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն 

է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 16) 

            Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն, «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է 

մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց սուրբն Գրիգոր:  (128 / 24) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք, որպէս և 

Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ 

մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք, այս և 

արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն առնէ եղանելի 

և ծառայական:  (179 / 12;  179 / 14) 

  

ԱՍՏՈՒՍՏ      - 3 

  երկոքին կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա 

նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ գտանէաք:  (101 / 12) 

  յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք (110 / 6) 

  աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և 

կենդանի աստուածութեամբն (182 / 4) 

  

ԱՏԵԼ  - 1 

  անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 

կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 13) 

  

ԱՏԵԼԻ           - 1 

  տակաւին ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք 

ձեզ առաջնորդս:  (165 / 13) 
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ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 

ատեն ատելութիւն կատարեալ (150 / 17) 

  

ԱՏԵՄ - 1 

ատեն ատելութիւն կատարեալ  (150 / 17) 

  

ԱՏԵՑՈՂ        - 1 

  նոյնպէս և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ 

թէպէտ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 

կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 13) 

  

ԱՏԵՑՈՒՄՆ    - 1 

  ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման սուրբ 

ժողովոցն:  (14 / 8) 

  

ԱՐԱՐԱԾ        - 3 

  որ է աստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ բնութեան»:  (144 / 20) 

որպէս ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր 

քան զիմաստս արարածոց:  (177 / 2) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր… (144 / 3) 

  

ԱՐԱՐԱԾԱԿԱՆ          - 6 
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   զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ 

անեղ, և որ անեղն է (157 / 15) 

  միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, (51 / 4) 

որք միանգամ արարածականիս պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ 

լինի սահման  (156 / 22) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն 

ընդ արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 23) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ 

եթէ յարարածական բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց. (174 / 2) 

այլ և յարարածականացս օտար է այս (19 / 3) 

  

ԱՐԱՐԵԱԼ       - 5 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ (101 / 11) 

զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս բազում 

անգամ երևի արարեալ168 / 10) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն 

իւր արարեալ զմիաւորութիւն.  (176 / 21) 

 վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, ասեն, 

իմանամք արարեալ:  (181 / 16) 

  

այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն առնէ 

եղանելի և ծառայական:  (179 / 13) 
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ԱՐԱՐԻՉ        - 11 

ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, 

Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք. (40 / 20) 

  ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ 

բնութեան Արարիչ:  (127 / 10) 

  և որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն 

էր (130 / 4) 

  զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին 

ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 3) 

  որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք, այլ պատուհաս ընդ 

յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն  (66 / 10) 

  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղև(69 / 7) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 2) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել (98 / 12) 

յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ 

և Արարչին… (29 / 5) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն (96 / 12) 

  մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (178 / 2) 

  

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ - 8 

  զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ 

ոչ արարչական ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ,   (66 / 13) 
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  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն  (128 / 9) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով 

արարածականին յարարչականումն կատարելութեան (51 / 4) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, 

որ յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 4) 

            արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն (183 / 5) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի  (157 / 8) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 22) 

  յանդգնեցաւ ասել, անեղ, անսկիզբն, անժամանակ, որ 

յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ զերրորդութիւնն 

չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 10) 

  

ԱՐԲԱՆԵԱԿՈՒԹԻՒՆ - 1 

  ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս 

այսմիկ  (154 / 19) 

  

  

ԱՐԲԵՆԱՄ      - 1 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 20) 
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ԱՐԲՈՒՑԱՆԵԼ            - 1 

վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 8) 

  

ԱՐԳԱՆԴ        - 23 

  քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ 

այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 12) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 1) 

  յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 17) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին (28 / 12) 

  առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին 

Մարիամայ (62 / 14) 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն (12 / 16) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ  (43 / 23) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն 

Բանի յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն  (54 / 1) 

  և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս (61 / 8) 
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  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի 

սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն 

մարդոյ յարգանդէ Կուսին (173 / 23) 

  ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ (13 / 6) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ (16 / 8) 

  այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 3) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 5) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 19) 

  գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին (62 / 18) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և 

ստացականի յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ 

զմիաւորութիւնն շփոթութիւն (62 / 21) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 19) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն 

(103 / 17) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 12) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 25) 
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  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ 

մարդ յարգանդի Կուսին:  (176 / 19) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», (22 / 5) 

  

ԱՐԳԵԼԵԱԼ     - 3 

  և մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 18) 

  և ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի 

ներքո արգելեալ փակեաց:  (130 / 24) 

  և յարգելարանացն վերածեսցէ զարգելեալսն:  (64 / 22) 

  

ԱՐԳԵԼՈՒՄ     - 2 

  կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն (73 / 20) 

   զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն (52 / 13) 

  

ԱՐԴ  /շաղկապ և մակբայ/ - 77 

  Բայց արդ, եթէ տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան, և խնդրես 

ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից, ասասցես… (12 / 5) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ (13 / 9) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ (16 / 2) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է (17 / 1) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել (18 / 3) 
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  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն (18 / 10) 

  Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն (19 / 13) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն (20 / 12) 

  Բայց ա՛րդ, դարձցուք անդրէն յիսկիզբն քոց ասացուածոցն:  (21 / 5) 

  Ա՛րդ, զայս …բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս (23 / 6) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք (24 / 3) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ (24 / 12) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս (24 / 19) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն 

պատկանի  (26 / 10;  26 / 12) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս (26 / 17) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ.  (27 / 13) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն… (29 / 11) 

  Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք (30 / 11) 

  արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն  (30 / 18) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ (30 / 21) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս (31 / 11) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին (36 / 14) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ  (37 / 8) 
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  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս (38 / 7) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն (41 / 13) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի  (46 / 7) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս… (49 / 16) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան… (52 / 20) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն (53 / 6) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային… (54 / 26) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 9) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս …(57 / 25) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս… (66 / 20) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է (69 / 4) 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ …(69 / 14) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ  (69 / 20) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 12) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ  (71 / 8) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, (77 / 1) 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք 

ասին  (78 / 19) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև (85 / 25) 
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  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 14) 

  Արդ յայտ է, (90 / 22) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 13) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք… (93 / 9) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս  (94 / 6) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (97 / 20) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք…ասասցես ընդ սրբոց 

հարանցն  (99 / 13) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն (105 / 14) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 10) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ (108 / 4) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ, թէ արդ արդեօ՞ք 

իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և յամառութենէ 

(109 / 3;  109 / 6) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են (109 / 19) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 17) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ (112 / 15) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն  (113 / 20) 
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  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս (117 / 7) 

  Արդ ասա՛ ինձ (118 / 3) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց (119 / 7) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի (120 / 11) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին …(122 / 1) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի… (123 / 19) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով  (134 / 7) 

  զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս  (142 / 20) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ (143 / 3) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 12) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս (155 / 18) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց… (164 / 1) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ… (165 / 19) 

  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ (166 / 7) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք (167 / 17) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի… (168 / 1) 

  Արդ արժան է ասել (176 / 8) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ 

(180 / 8) 
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  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն…  (183 / 12) 

  

ԱՐԴԱՐ           - 1 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա (100 / 17) 

  

ԱՐԴԱՐԱՆԱՄ - 1 

  արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 4) 

  

ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ (150 / 10) 

  

ԱՐԴԱՐԵՒ       - 8 

  արդարև այդ իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (16 / 1) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 13) 

  Յուլիանիա է արդարև, որ այնպէսն ամբարշտեսցէ:  (46 / 14) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին (50 / 18) 

  մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով 

աստուածային բնութեամբն:  (51 / 16) 

  գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ 

ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 3) 
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  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս (168 / 23) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 7) 

  

ԱՐԴԵՕՔ, ԱՐԴԵԱՒՔ -    9 

  վասն է՞ր արդեաւք, (69 / 8) 

            Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդեօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (9 / 16) 

զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր այս:  (11 / 16) 

Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել 

բնութիւն  (17 / 4) 

       Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 16) 

  իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ, թէ 

արդ արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա (109 / 6) 

  հաւանէ՞ր արդեօք և զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 11) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա 

(147 / 18) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս (181 / 16) 

  

ԱՐԴԻՒՆ Ք      - 2 

  այլ ըստ ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 19) 

  և զոմն արդեամբք. զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է 

Աստուծոյ ոչ համարի արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ  (115 / 6) 
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 ԱՐԵԳԱԿՆ      - 5 

  որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան 

յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ աւր փոփոխեալ, 

(191 / 19) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ (83 / 22) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար, այլ որք 

միանգամ հետևին անուանք արեգականն (83 / 26;  84 / 2) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 7) 

  

ԱՐԵՒՄՏԱԿԱՆ           - 1 

որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականաց:  (5 / 18) 

  

ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  ննջեաց և արթնութեամբ հրամանատրէ հողմոց (139 / 3) 

  

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ  - 1 

  և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ 

արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս 

զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց սիրոյն (5 / 2) 

  

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  և ոչ ըստ պատուոյ արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ (44 / 10) 
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              եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ բնութեանն ասասցէ գոլ 

(46 / 16) 

ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և փառաց և ճոխութեան 

և արժանաւորութեան (52 / 23) 

  

 ԱՐԺԱՆ  Է      - 11 

  որպէս արժան է ասել (37 / 11) 

  պարտ և արժան է զէն ասել (92 / 7) 

  որչափ ինձ արժան իցէ  (101 / 6) 

  ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 8) 

  պարտ և արժան է զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել (128 / 2) 

Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է   (129 / 8) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել (147 / 9) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է …(175 / 16) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց (175 / 22) 

  Արդ արժան է ասել (176 / 8) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 19) 

  

ԱՐԺԱՆԻ        - 5 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 18) 

            զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ 

համարի   արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 8) 
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ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն զգենուլ (140 / 10) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից  (173 / 15) 

  ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 5) 

  

ԱՐԺԱՆԻ ԱՌՆԵԼ   -1 

և արժանի առնել այնուհետև աստուածային Բանին բնութեան 

հաղորդելոյ:  (114 / 22) 

  

ԱՐԺԱՆԻ ԱՌՆԵՄ   - 2 

յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 16) 

իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 9) 

  

ԱՐԺԵՄ           - 1 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 7) 

  

ԱՐԻՈՍ           - 2 

  Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 9) 

  եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին, (47 / 1) 

ԱՐԻՒՆ            - 5 

  զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով, (146 / 3) 
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  և մարմնովն և արեամբն իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 18) 

ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ 

ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե 

յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն ձեր:  (27 / 20;  28 / 2) 

«և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», (27 / 21) 

  

  

ԱՐԾԻՒ           - 3 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի 

իմաստասիրութեանն, զարծուին` արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, 

չորքոտանի, եղջերաբուս, կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն 

պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 7;  116 / 11) 

  

ԱՐԿ    - 1 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ 

սերմանեալ արկից լսողացն մտաց (37 / 19) 

  

ԱՐԿԱՆԵԼ       - 11 

  իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի 

պարտութիւն արկանել:  (7 / 1) 

  այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ 

զմեզ արկանել  (11 / 9) 

  ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս (60 / 22) 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի 

ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն, էջ ի նոսա Տէրն, 
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զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 19) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և 

ներգործութեամբք արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և 

զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 18) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 3) 

  և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս  (141 / 19) 

  ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի 

դժոխոց և ապականութեան (71 / 4) 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և 

անձն (67 / 9) 

  իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի 

համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 14) 

  

ԱՐԿԱՆԵՄ  -9 

իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ 

զապականութիւն (134 / 11) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք (163 / 13) 

զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ ( 173 / 17) 

 այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք զաստուածային 

զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 5) 

  զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր (132 / 5) 
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  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր (143 / 12) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն 

առաջի արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 13) 

«Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա, 

ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 15) 

    Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք (159 / 14) 

  

ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԼ           - 2 

  որ լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 10) 

  որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, արհամարհեսցի:  (110 / 20) 

  

ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ          - 2 

  որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, արհամարհեսցի:  (110 / 20) 

            որ լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 11) 

  

ԱՐՁԱԿԵԱԼ    - 1 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու 

զերեսանակն  (172 / 22) 

  

ԱՐՁԱԿԵՄ      - 3 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց   զոգին (24 / 10) 

եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս մահու:  (66 / 14) 
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  կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս (104 / 16) 

  

ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ - 1 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ, հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց (10 / 23) 

  

ԱՐՁԱՆ           - 1 

  կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 17) 

  

ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 

  այլ սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով 

հանդերձ արձանացուցանել հարկաւոր է (148 / 3) 

  

ԱՐՄԱՏ           - 3 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք (96 / 7) 

հաւանէ՞ր արդեօք և զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 13) 

  զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով  (85 / 2) 

  

ԱՐՄԱՏԱՔԻ   - 1 

զի զմիւս հերձուածն արմատաքի խլեսցէ (195 / 3) 
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ԱՐՈՒԵՍՏ       - 1 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 5) 

  

ԱՐՋԱՌ           - 1 

  լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ 

արծուի:  (116 / 10) 

  

ԱՐՏԱՇԻԿԱՑԵԱԼ     - 1 

ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի 

հրոյն:  (128 / 7) 

  

ԱՐՏԱՍՈՒՔ    - 1 

  ով տայր զգլուխս ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց (102 / 6) 

  

ԱՐՏԱՍՈՒԵԼ  - 1 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել 

և արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ 

(63 / 22) 

  

ԱՐՏԱՍՈՒԵՄ - 2 

  և արտասուեաց և քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 17) 

  Հօր ընծայելով արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (139 / 11) 
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 ԱՐՏԱՔԻՆ      - 1 

ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք 

եղեն արտաքնոցն մակացականացն (68 / 23) 

  

ԱՐՏԱՔՈՅ      - 10 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, (45 / 12) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան (46 / 20) 

ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի ասացեալ (47 / 19) 

  որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 13) 

  արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 2) 

  այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ բանականին ի ձեռն 

այսորիկ (88 / 13) 

  «Հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, 

որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (99 / 3) 

              ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս, 

զայն որ արտաքոյ մեղացն իցէ (99 / 6) 

մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 7) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, 

որ արտաքոյ մեղացն:  (135 / 9) 

  

ԱՐՏԱՔՍ        - 2 

և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և զՀոգին արտաքս առաքումն… (33 / 1) 
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զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր զյարձակումն:  (173 / 13) 

  

ԱՐՏԱՔՍ ԵԼԱՆԵԼ  -  1 

և աստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին 

ներքուստ արտաքս ելանելով, և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն 

փակեցելովք, զքաղցականն և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ 

առնելով աստուածային անկարօտութեանն (61 / 2) 

  

ԱՐՏԱՔՍ ՄՂԵԼ -  1 

  զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց (138 / 10) 

  

ԱՐՏԱՔՈՒՍՏ - 1 

  և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն (61 / 3) 

  

ԱՐՏՕՍՐ        - 2 

Հօր ընծայելով արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (139 / 12) 

  և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (144 / 6) 

  

ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ         - 4 

  ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ միւսոյ աւազակին, (136 / 18) 

  համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն (164 / 11) 
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Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (137 / 1) 

  

ԱՒԱԶԱԿ         - 3 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 17) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին (136 / 19) 

     կերպարանեալք ի հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք 

յափշտակողք, հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին (164 / 15) 

  

ԱՒԱՂԵԱԼ       - 1 

և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և 

զգործ, աւաղեալք ի մարգարէէն (150 / 11) 

  

ԱՒԱՆԴ            - 1 

շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի Քրիստոս 

Յիսուս ի Տէր մեր (96 / 14) 

  

ԱՒԱՆԴԱՊԱՀ - 1 

  շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի Քրիստոս 

Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 14) 

  

ԱՒԱՆԴԵՄ  -3 

Յիսուս խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին (24 / 11) 
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  զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց (194 / 26) 

  որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 15) 

  

ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  

սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է (148 / 1) 

  անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս 

ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 11) 

  

ԱՒԱՍԻԿ         - 1 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն (4 / 10) 

  

ԱՒԵԼԻ - 1 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի (154 / 2) 

  

ԱՒԵԼՈՐԴ       - 1 

իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԳԻՐ      - 1 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել … (63 / 20) 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆԵԼ           - 1 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց (116 / 16) 

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ԱՍՏՈՒԱԾ  - 2 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար 

իբրեւ Աստուծոյ ջատագով»:  (196 / 19;  196 / 21) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ  - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր 

եւ զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 
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հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 14) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ  - 4 

Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 22) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 2) 

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. (196 / 24) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԵՂԲԱՅՐ  - 1 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 15) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ  - 1 

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 
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մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 

ԱՍՏՈՒԱԾ  - 2 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար 

իբրեւ Աստուծոյ ջատագով»:  (196 / 19;  196 / 21) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ  - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր 

եւ զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 14) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ  - 4 

Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 22) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 
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զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 2) 

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. (196 / 24) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԵՂԲԱՅՐ  - 1 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 15) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ  - 2 

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 

  

ԱՐԲԵՆԱՄ  - 1 
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  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 27;  195 / 1) 

  

ԱՐԴ   -3 

արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք  (191 / 10) 

  արդ ուստի՞ ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 8) 

  արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ  (196 / 11) 

  

ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՒ          - 1 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 16) 

  

  

այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ զփրկութիւնն:  (196 / 26) 

            Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ.  (196 / 24) 

  

  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15) 

  զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 19) 

  ջուր եւ արիւն յո՞յր բնութենէ եկն (196 / 4) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 
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մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 13;  196 / 15;  196 / 19) 

  

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 10) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 18) 

  

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 

  

ԱՐԿԱՆԵԼ  - 1            

Հ. Սովորութիւն է ամենայն աշխարհի արկանել, բայց զի՞նչ է ջուրն:  (193 / 17) 

  

ԱՐԿԱՆԵՄ      - 3 

որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն (195 / 5) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 12) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 13) 
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ԱՐՏԻՄՈՆ      - 1 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 13) 

  

ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ 

ձեզ յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, 

եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 1) 

  

ԱՒԱՆԴԵԼ       - 1 

  Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

  

ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ   - 1 

     Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ (191 / 1) 

  

ԱՒԱՆԻԿ         - 1 

  Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15) 

  

ԱՒԵՏԱՐԱՆ    - 2 

  եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, 

եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք (192 / 17) 
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  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25) 

  

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ           - 1 

ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 15) 

  

ԱՒԵՏԻՔ         - 3 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զաւ ետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 26) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ զաւ 

ետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ զայղակերպութիւնն. 

եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ զխաչին աւրն եւ զայս 

երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի 

տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ 

զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ 

յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն 

եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 9) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ 

(192 / 22) 

  

ԱՒՏԱՐ  - 1 

         արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ (196 / 12) 

  

ԱՒՐՀՆԵԱԼ  - 1          
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Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 5) 

  

  

ԱՒՐ     -  տե`ս ՕՐ գլխաբառի տակ: 

  

Բ       264  (941) 

  

  

ԲԱԲԵԼԱՑՒ     - 1 

  

որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և 

այլն:  (109 / 14) 

  

ԲԱԲԻԼՈՆ       - 1 

  որ հանդերձեալ էին երթալ ի գերութիւն ի Բաբիլոն ի 

Նաբուգոդոնոսորայ  (109 / 16) 

  

ԲԱԶՄԱԶԱՆ   - 2 

  զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին 

(162 / 18) 

  զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին 

(162 / 18) 
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ԲԱԶՄԱԹԻՒՐ - 2 

  ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և բազմայեղանակ 

բարոյիցն, ասացաք առ նա. (8 / 8) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք (105 / 10) 

  

ԲԱԶՄԱՄԱՐԴՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս 

ի բազմամարդութիւն հնարել (98 / 13) 

  

ԲԱԶՄԱՅԵՂԱՆԱԿ     - 1 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր 

և բազմայեղանակ բարոյիցն (8 / 8) 

  

ԲԱԶՄԱՆԱՄ   - 1 

  բազմացան անվայելուչ բանք (183 / 1) 

  

ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ         - 1 

ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն խնդրեաց (189 / 1) 

  

ԲԱԶՄԱՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և 

առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (127 / 14) 
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ԲԱԶՄԵՄ        - 1 

  և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 6) 

  

ԲԱԶՈՒՄ         - 25 

  լինեաք ծիծաղելիս բազմաց (7 / 3) 

  ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի միաբանութիւն եկելոց 

առաքինասիրաց անձանց, խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս (97 / 11) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան  (126 / 4) 

  և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ 

փոխմանց զտէրունական մարմին (127 / 20) 

  զոր ի վերոյդ սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում (146 / 8)     

թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն (37 / 6) 

  որպէս բազում անգամ ասացաք:  (52 / 4) 

զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (128 / 1) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման (133 / 15) 

  զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան 

իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 13) 

  բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս (156 / 17) 

  զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ 

բազումս բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 10) 

  զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին 

Կիւրեղ:  (188 / 10) 

  լուծանէր զպահսն` եւ բազում ժամանակս (188 / 25) 
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եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց (189 / 10) 

յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք (192 / 18) 

  զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց 

բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ 

բաւականասցի  (193 / 4;  193 / 8) 

  Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ (197 / 4) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և 

յորդիս բազումս:  (128 / 1) 

  քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան 

առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 10) 

  որով իւիք տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական 

կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց  (97 / 14) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ (182 / 22) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս  (154 / 10) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս  (154 / 10) 

  

ԲԱԺԱՆԱԲԱՐ - 2 

  ի միաւորութեանն զայն ասելով և բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ 

Պօղոսի Սամաստացւոյ …(47 / 12) 

  …կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար բերել 

անձնիշխանական կամս (74 / 12) 
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ԲԱԺԱՆԱԿԱՆ - 1 

  ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն 

Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, (35 / 9) 

  

ԲԱԺԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ  (79 / 19) 

  

ԲԱԺԱՆԵԱԼ    - 2 

  յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս  (34 / 13) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն  (94 / 11) 

  

ԲԱԺԱՆԵԼ      5 

  ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն 

Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 10) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, 

ոչ բաժանելն զօտարութիւն բերելով  (41 / 15) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր 

ասելով  (104 / 1) 

            զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս (113 / 16) 

  հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ 

իմեքէ յինքեան բաժանելով, (41 / 7) 

  

ԲԱԺԱՆԵՄ, ԲԱԺԱՆԻՄ         - 12 
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  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով 

զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց 

(126 / 15) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ 

նոցա, բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 16) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ (162 / 1) 

    եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս զմարգարէին բան ի 

հրապարակախօսութեանն իւրում,  (109 / 20) 

    և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 20) 

    Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք…  (30 / 9) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն  (41 / 13) 

  ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն (90 / 17) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք (177 / 7) 

  որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, յերկուս բաժանին, ի 

կրական և ի ներգործական (65 / 22) 

  ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ 

զտեսանելին:  (172 / 18) 

  

ԲԱԺԱՆԻԼ      - 1 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 12) 

  

ԲԱԺԱՆՈՂ      - 1 
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   ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս (123 / 6) 

  

ԲԱԺԱՆՈՒՄՆ - 9 

  Զ և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր հնարս (5 / 12) 

  յայս էր երեսական բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին 

թուի»:  (14 / 11) 

և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 24) 

  և չարաչար բաժանումն ասէր  (104 / 19) 

         Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 10) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր 

մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել (85 / 16) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, (147 / 14) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր 

մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել (85 / 16) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, (147 / 14) 

  

ԲԱՂԿԱՆԱԼ    - 1 

  առանց որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ (98 / 4) 

  

ԲԱՂԿԱՑԵԱԼ - 1 

զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն 

ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 14) 
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ԲԱՂՁԱՆՔ      - 2 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս (70 / 5) 

   այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, 

երկիւղ, բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն  (55 / 6) 

  

ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ - 1 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 15) 

  

ԲԱՄԲԱՍԵՄ   - 1 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և 

զԱնաստաս  (180 / 4) 

  

ԲԱՅՑ  - 29 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն  (9 / 11) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (9 / 15) 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան (15 / 3) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ  (18 / 23) 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն  (21 / 14) 
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  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 21) 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս (30 / 5) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 11) 

  Բայց էր երբէք ուրեք (42 / 15) 

  բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից   (54 / 19) 

  Բայց նախ տեսցուք (54 / 22) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 17) 

  ապա և ճառելն անկարելի, բայց այնքան, որքան համարձակեսցի ոք 

երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն (  59 / 22) 

բայց նախկին տեսցուք զայս, զի ամենայնքն  (65 / 20) 

Բայց խնդիր էր այս (68 / 11) 

  բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս (73 / 21) 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ  (89 / 15) 

  Բայց հարցաքննելի է այս (92 / 11) 

  բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց ստութեան զիւրն յայտնեաց 

խոստովանութիւն, (101 / 4) 

Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս  (110 / 21) 

  Բայց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել (127 / 11)      
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  Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և 

զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 18) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 13) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն մարդկայնոց 

(156 / 14) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց (171 / 6) 

              Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան 

(175 / 21) 

  բայց այլ է մահն և այլ ապականութիւնն. (183 / 14/. բայց զապականութիւնն 

ոչ ընկալաւ, 183 / 18) 

  

ԲԱՅՑ ԱՐԴ   3 

  Բայց արդ… տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան  (12 / 4) 

Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն  (109 / 3) 

  Բայց արդ …կամիցիք լսել առ ի մէնջ (165 / 19) 

  

ԲԱՅՑ ԵԹԷ -  2 

բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել… (25 / 2) 

   Բայց  եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան և 

յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 10 

  

ԲԱՅՑ ԹԷ  - 4 
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   բայց թէ ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն 

պատճառ (62 / 4) 

  բայց թէ որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն 

զչարչարանսն և զմահ (64 / 8) 

Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս 

(67 / 5) 

  Բայց թէ / բնագրում բաց թէ/ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել 

(127 / 11) 

  

ԲԱՅՑ ՈՉ ԵԹԷ  -  1 

բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ առն (173 / 21) 

  

ԲԱՅՑ ՍԱԿԱՅՆ  - 3 

   Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն աստուածային, 

այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 14/. 

Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է (129 / 8) 

 Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել (147 / 9) 

  

ԲԱՆ    - 277  /իմաստային  առանձնացում կատարել/ 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ 

զմարդկութիւն Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 5) 

   որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն բան:  (12 / 4) 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան (15 / 4) 

  զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր (20 / 20) 
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  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, (34 / 23) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, (55 / 14) 

  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 18) 

  մարդ եղեալ վասն մեր Աստուածն Բան:  (68 / 20) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն (71 / 24) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն 

միացեալ Աստուածն Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 15/.   

քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և 

միացոյց Աստուածն Բան 74 / 15) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 4) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է  (80 / 16) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և 

ոչ Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 16) 

  արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան  (83 / 4) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է (83 / 13) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք (84 / 4;  84 / 8) 

  ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր 

մարմին (85 / 14) 

  և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային կազմածիս (100 / 2) 
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  «Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն»(104 / 3) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն 

պարսաւական բան:  (105 / 13) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին (106 / 4) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 21) 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ,  (114 / 16) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 12) 

  «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն երկնային զտէրունեանն մարմինն 

անուանեն, յաղագս առ Աստուածն Բան միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 23) 

   և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն բան  (159 / 7) 

  իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան անգիտակցեալք, 

պապանձեցան:  (161 / 5) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս (168 / 24) 

  որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 22) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին (176 / 3;  176 / 4) 

  զի բանն Բան է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և 

ոչ Բան:  (176 / 9;  176 / 11) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 11;  176 / 13) 
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  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 17) 

  ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն 

բնութեանն բանէ՝ Աստուածն ասելով (81 / 6) 

  այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին 

ասացեալքս (84 / 12) 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով 

յառաքելական բանէն, (17 / 15) 

  այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն (36 / 11) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն (37 / 4) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն (43 / 1) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ 

զմարմնոյն ի Բանէն  (172 / 13) 

յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 20) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն (10 / 23) 

և զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև 

յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և 

անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի, (12 / 19) 

  ասա՛ ինձ, Բանին անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս 

մարդկայնոյ, որ ևս անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, (24 / 16) 

  և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ 

մարմնացեալ Աստուածն Բանի (31 / 19) 

  որ ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս, և 

ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի լինել բանի սպասաւոր (37 / 14) 
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  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 8) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն (45 / 13) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, 

ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ 

անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (49 / 1) 

  կենսատու մարմին Աստուածն Բանի յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան 

ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և 

անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (53 / 23) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ 

ասել Աստուածն Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ 

ոչ.  (76 / 4) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ 

(84 / 5) 

  համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 23) 

  բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և անմահն գոլ (124 / 21) 

  մի բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար 

վարդապետութեանց բանի (146 / 16) 

  ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա զկարելին 

լինել աներևելի  (168 / 2) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ 

համագոյութեան բանի  (181 / 1;  181 / 3) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 18) 
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   սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ (17 / 14) 

  «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի 

կուսէն»:  (10 / 13) 

  ասասցես. որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային 

առնուլ Բանին ի Կուսէն, և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն 

միաւորութեանն մի խոստովանելով դէմ (12 / 9;  12 / 10) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն (13 / 3) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ.  (18 / 4) 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք 

և՛ շօշափեցաք:  (18 / 8) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ 

(22 / 15) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ 

ինձ, Բանին անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ 

(24 / 13) 

  զի ոչ անմարմին Բանին ըստ ինքեան կարելի է մեռանել (24 / 20) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան 

իմանաս Բանին անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին 

գտանիս ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն, զի զԱստուած 

ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է, և 

զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ նորին 

մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան 

բնութեան Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (29 / 13;  30 / 4) 

  և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 20) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 
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և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին  (43 / 19;  43 / 22) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն  (44 / 9) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս 

(45 / 17;  45 / 20) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և եթէ ոք 

դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն 

ձայնակցեսցէ:  (46 / 7) 

կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և 

զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 2;  47 / 7;  47 / 8) 

  այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած, 

թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին (48 / 15) 

  այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 20) 

  նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի (49 / 3) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ 

ի նմանէ ասասցին:  (49 / 12;  49 / 14) 

  տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն, (53 / 14) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան 

թէ Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 1) 
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  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ (76 / 6) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել 

մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 16;  82 / 18) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն (82 / 19) 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն (83 / 1) 

  որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, 

խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 9;  83 / 10) 

  որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն 

տկարագունին:  (83 / 18) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 2;  103 / 6) 

որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում 

մարմնում (104 / 7) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց (105 / 5) 

   Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին (106 / 4) 

  սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 11) 

որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և մարմնոյն իւրոյ 

միաւորութիւն  (111 / 22) 

  անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ 

համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն». (113 / 2;  113 / 5) 
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  և արժանի առնել այնուհետև աստուածային Բանին բնութեան 

հաղորդելոյ:  (114 / 23) 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար (122 / 14) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի 

վերայ Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 17) 

  որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին (125 / 10) 

  զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել 

բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն 

եղելոյ Բանին (127 / 16) 

որպէս և ոչ ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 4) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ 

փառք Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և 

մարմնոյն:  (145 / 5;  145 / 6;  145 / 6;  145 / 7;  145 / 9) 

  յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին (171 / 2) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ 

լինել Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու 

թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի կրել զիւրսն:  (172 / 8;  172 / 10) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 12) 

  որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և ինքն, այնուհետև և 

որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 5) 

  քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել 

զմիաւորութիւնն  (180 / 14) 

հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն 

(193 / 5) 
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  այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք 

(122 / 20) 

Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն իւրոյ (20 / 18) 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն 

(112 / 18) 

այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ 

այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 12) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ (18 / 4) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, 

և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 11;  18 / 15) 

  դու զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 15) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ 

համբերեալ զԲանն Աստուած մարդկայնոցս կրից  (22 / 22) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ 

Կուսին», զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 11;  28 / 12) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ 

Հօր  (28 / 14) 

  զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է 

քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (36 / 22) 

և            այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ 

զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 23) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին, նոյնպէս 

և զԲանն (40 / 3) 
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  ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 22) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին 

գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 2;  42 / 6) 

  կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին 

(43 / 5) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն 

հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ 

անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 2;  47 / 6) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօր (51 / 19) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 10) 

ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և 

անյեղաբար (53 / 4) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար  (62 / 13) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն իւր 

(78 / 25) 

  և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել 

բնութիւն:  (82 / 10) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր 

(82 / 22) 

Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում 

մարմնոյն  (103 / 17) 
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  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 25) 

  որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 21) 

            նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 5 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 11) 

  որ յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք (110 / 7) 

  հրամայեցաք ելանել բանիս մերում ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց 

(127 / 18) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս (165 / 12) 

  Ի դէպ է այսպէս լսել առաքելական բանիս:  (171 / 5) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 7) 

  որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 14) 

  Նախատիր բանից առ Աթանաս Անտիոքացի:  (97 / 6) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս (104 / 15) 

  որպէս թուեցաւ ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց 

յիւրաքանչիւր ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և 

ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր 

փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել 

մարմին և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ», և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի 

Հօրէ իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան առհաւատչեայ բանից և 

գործոց:  (141 / 16;  142 / 6) 

  զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն զակնարկութիւն, ունիցին 

զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 5) 
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  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 14) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն 

դատապարտութեան բանիցն  (86 / 13) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, (96 / 13) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն (107 / 6) 

  մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ բովանդակել:  (45 / 15) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ (59 / 4) 

  «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին 

ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և 

համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 8) 

  բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին (115 / 10) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 3) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14) 

  այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և 

հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ 

յառաքելոցն տուչութենէ:  (125 / 22) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա 

(147 / 19) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 22) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն (56 / 3) 
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  այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, ընկալաւ խրատ 

զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 17) 

  զի բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 15) 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք (6 / 21) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, (105 / 12) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 11) 

հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց (11 / 1) 

Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ (99 / 4) 

  զոր խորհէր զբանն (101 / 1) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է(108 / 15) 

  և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 14;  115 / 17) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւն (130 / 20) 

Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն (182 / 9) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին  (89 / 11) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն 

առեղծանէ զբանս:  (116 / 15) 

  զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել 

բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ 

Բանին (127 / 12) 

  և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել (150 / 18) 
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  և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 1) 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս… (19 / 21) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ 

(21 / 9) 

  եթէ առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և 

միտս…  (27 / 16) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 9) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 13) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօր…եղև ի կնոջէ և 

մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ  (36 / 3) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ 

և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի 

Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (37 / 22) 

   պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի քոց 

աստուածոցն  (38 / 10) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 3) 

  զի որ ըստ բնութեանն Բանն էր անմահական (44 / 22) 

  …եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և 

միաւորութեանն Բանն առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 3) 
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  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով և 

յարելութիւն:  (47 / 15) 

              Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա 

յարակցեալ ի Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և 

ոչ այլոյ ուրուք մարմին:  (48 / 20) 

  են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և կենդանարարն 

իւր մարմին (50 / 19) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 3) 

  պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն մարդկայնովն 

վարեցեալ մտօք Բանն  (56 / 9;  56 / 11) 

              Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք … (60 / 20) 

  որքան ասել հրամայէ Բանն (61 / 14) 

  այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն (79 / 2) 

  զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին (79 / 8) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն (81 / 2) 

              Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 5) 

  անմահական և անչարչարելի Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին 

(104 / 11) 

              որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի (105 / 20) 

              Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն 

(107 / 6) 
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  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 5;  108 / 7) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ (109 / 4) 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս (109 / 14) 

զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով…  (109 / 22) 

              Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 

իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և 

ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 17;  122 / 22) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 4) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ (125 / 6) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին (125 / 12) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 9) 

  զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 11) 

              Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին (159 / 18) 

  և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ (161 / 14) 

  ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի ձեռն ախտաւոր 

խառնից (173 / 15/.   ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ 

յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  /173 / 22). 
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  զի բանն Բան է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 9) 

  որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և ինքն (177 / 4) 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ (178 / 10;  178 / 11) 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ (180 / 10) 

  ընթերցիր եւ զաստուածաբանի բանն  (196 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար 

ընդ Աստուածն Բանում միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և 

անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն (84 / 17) 

  գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ 

ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 4) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 8) 

  զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօր… (52 / 5) 

  ապա և ոչ մեղանչեսցուք և համագոյասել զփրկչական 

մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 8) 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն (7 / 20) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս (8 / 11) 

  որքան ասել հրամայէ Բանն, յաղագս որոյ բանս  (61 / 15) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 24) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին (92 / 20) 

  այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 9) 

  հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ (100 / 19) 
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  դանդաղիմ ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 21) 

  զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և առանձնաբար 

բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (127 / 14) 

  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն 

գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն (150 / 20) 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան  (154 / 23) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի  (165 / 15) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 2) 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին (40 / 12) 

  յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք, օրինակ իմն (92 / 17) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 14) 

  Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց (160 / 21) 

  որ ըստ միաւորութեանն են բանք (162 / 4) 

  բազմացան անվայելուչ բանք (183 / 1) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն 

սերմանել բանքդ:  (24 / 8) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են (147 / 20) 

  

ԲԱՆԱԿԱՆ      - 22 
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  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 11;  55 / 12) 

  և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր (85 / 21) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և 

յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 2;  89 / 2) 

որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, 

թէ բանական ադենայն բնակող և պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, 

(89 / 8) 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման (175 / 8) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն  (177 / 7) 

  և այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին 

հոգով բանականաւ, ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս 

ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային 

բնութենէս առանձնակի միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին 

մարմնով յաղթեաց մեղաց (25 / 5;  25 / 10) 

  և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով 

ընդ զգալիս:  (177 / 14) 

  որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով, և վարժք և հմուտք 

կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն  (40 / 10) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի (50 / 2) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 16) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 
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ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ 

մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի (177 / 22) 

  ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն մարդկայնոյ 

դաւանել զՔրիստոս (178 / 9) 

Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ բանականին ի 

ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ, զոր 

օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս 

այսոցիկ  (88 / 13;  88 / 16) 

  բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի 

նմանէ բանականն, ուստի և մարդն:  (89 / 14) 

Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ անմարմին, 

այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ 

առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի 

միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն 

դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն 

մարմին, երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և 

մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր, 

համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 20) 

  զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 21) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 7) 

  

ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն վարժողութիւն (40 / 1) 

  

ԲԱՆԱՄ           - 3 

  այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս (160 / 16) 



363 
 

  ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, 

և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 7) 

  մի բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի 

(146 / 15) 

  

ԲԱՆ ԱՍՏՈՒԱԾ, ԲԱՆՆ ԱՍՏՈՒԱԾ  -   31 

  

չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել 

զիւրսն (74 / 7) 

    Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ յԱստուծոյ 

Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ 

ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 14) 

յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 16) 

  ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս 

ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, այլ …(25 / 7) 

այլ մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 16) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն (45 / 4) 

 միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած (48 / 14) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս (49 / 5) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 10) 
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 Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ լիցի, 

պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն մարդկայնովն 

վարեցեալ մտօք Բանն  (56 / 9) 

Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն, իսկ Բանն Աստուած, (56 / 16) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց 

բառնալով զնոսա Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 10) 

  և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած (57 / 15) 

            այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի մարմինն իւր 

(58 / 4) 

          վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն  (60 / 3) 

Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց  (72 / 23) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն, և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ 

աստուածային սքանչելիք. զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս 

որոյ և Աստուածածին սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած 

ճշմարիտ:  (74 / 16;  74 / 20) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր (74 / 23) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն (75 / 2) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն (75 / 7) 

            Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս 

առ Բանն Աստուած ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս 

ասացի, զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 7;  77 / 10) 

այլ առ Բանն Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան (81 / 12) 

զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր  (104 / 20) 
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Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 11) 

որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ, (111 / 4) 

զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան 

կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 19) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն (131 / 22) 

 Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 9) 

ի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 9) 

  

ԲԱՆԱՒՈՐ       - 2 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 7) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր 

մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի 

կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին 

(85 / 17) 

  

ԲԱՆՍԱՐԿՈՒ  2 

  և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ 

զմերս ծախել զբնութիւն (64 / 18) 

  որ ծառայեցուցանեն զբանսարկուն (139 / 15) 
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 ԲԱՆՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ   - 2       

     զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի Ստեղծողէն 

ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 1) ի մերմէ ընկալաւ սորա 

սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին պատրանաց զօրացեալ և 

ի բանսարկութենէ:  (92 / 4) 

  

ԲԱՋԱՂԱՆՔ   - 1 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս 

և զառասպելական բաջաղանս (94 / 8) 

  

ԲԱՌ    - 5 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և 

ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն (115 / 20) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 12) 

  Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք (163 / 2) 

  թէ զի կարծին բառքս ներհակք իրերաց, ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք 

սոքօք վարեցան հասարակապէս խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 19) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն 

ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն (110 / 11) 

  

ԲԱՌՆԱԼ         - 9 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի 

բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 5) 
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   իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման 

տուեալ բառնալ:  (68 / 16) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա  (73 / 2) 

զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 15) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 16) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր  (144 / 2) 

  յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի 

բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 9) 

  պարտաւորեցաւ առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի 

յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի 

զանուանս  (111 / 16) 

ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և 

կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 8) 

  

ԲԱՌՆԱՄ        - 11 

            Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 13;  55 / 16) 

  որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, 

իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն 

առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 16;  65 / 17) 

  ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 18) 

Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն երկաթոյն… 

(72 / 10) 
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  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն (119 / 1) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ 

հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, (19 / 6) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 15) 

զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս 

մարդ  (178 / 21) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս, որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան 

զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և վասն մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն 

քարշել արկանէր, այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի 

միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ խաչափայտին»:  (131 / 23;  132 / 6) 

  

ԲԱՌՆԱՆԻՄ   - 1 

զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ հանուրն 

շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն (19 / 8) 

  

ԲԱՐԲԱՌ        - 2 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով 

փողով բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս 

հաւատոյ (146 / 5) 

որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս կան հայհոյութեանց երկուքս 

այս բարբառք (165 / 21) 

  

ԲԱՐԲԱՌԵԼ    - 2 
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  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան  (15 / 4) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 21) 

  

ԲԱՐԲԱՌԻՄ   - 1 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ (164 / 24) 

  

ԲԱՐԵԲԱՆԻՉ - 1 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան (150 / 15) 

  

ԲԱՐԵԲԱՐՈՅ - 1 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 19) 

  

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան (150 / 16) 

  

ԲԱՐԵԿԱՐԳԱՊԷՍ     - 1 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեամբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ  (125 / 5) 

  

ԲԱՐԵՁԵՒԱՆԱԼ         - 1 
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  այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց 

նոքիմք բարեձևանալ կրիւք:  (66 / 7) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏ  - 3 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի 

հանուր բարեպաշտաց խոստուանելոց:  (71 / 10) 

և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու համբերեալ 

(124 / 23) 

            զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ 

Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 12) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏԱԲԱՐ    - 3 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ (51 / 13) 

զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ խոստովանել 

ասելով. (104 / 8) 

  որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք  (169 / 20) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏԱՐԱՐ    - 1 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար (124 / 15) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏԵԼ          - 1 

ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 16) 
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ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ            - 6 

  տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան (12 / 5) 

  հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ, (100 / 18) 

  որ սկսարդ լինել խնդրող ուղղութեան և բարեպաշտութեան  (147 / 18) 

հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է(10 / 21) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 5) 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն (132 / 12) 

  

ԲԱՐԵՍԷՐ       - 1 

  ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ զանձնահաճութեան 

ախորժեցին ստանալ զանուն(150 / 6) 

  

ԲԱՐԵՎԱՅԵԼՉԱՊԷՍ            - 1 

            Այլ բարեվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն(156 / 8) 

  

ԲԱՐԵՓԱՌ     - 1 

  նոքին բարեփառս զմեզ յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 7) 

  

ԲԱՐԵՓԱՌԱՊԷՍ       - 1 

  հարկաւոր է և զայս բարեփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 9) 
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ԲԱՐԺԱՆԱԲԱՐ          - 1 

  եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս տայ ասել 

Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 19) 

  

ԲԱՐԻ / գ./բարիք/     - 5 

  շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն 

հասանել բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 16) 

զի ի միում բարի ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր մշակացն 

սերմանէ բարի ոք սերմն (147 / 1;  147 / 3) 

  երթայք զհետ բարի հովուին (164 / 17) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք (165 / 2) 

  

ԲԱՐԻ/ած./ լավ         - 3 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին, որպէս և Սևերիանոս ասէ 

Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն 

տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 3) 

իսկ միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և 

չարի:  (91 / 10) 

  

ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին (7 / 8) 
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ԲԱՐՁԵԱԼ      - 5 

  հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ (19 / 7) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 16) 

  յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին 

  բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն (89 / 12) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս (111 / 8) 

  

ԲԱՐՁԵՑԵԱԼ - 1 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին (89 / 12) 

  

ԲԱՐՁՈՂ        - 1 

  իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ 

են բարձողք իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս 

(19 / 9) 

  

ԲԱՐՁՈՒՄՆ    - 1 

  յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ 

զապականութեանն բարձումն և լուծանելն զդժոխ (66 / 23) 

  

ԲԱՐՁՈՒՆՔ    - 2 

և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս (61 / 9) 



374 
 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս (96 / 1) 

  

ԲԱՐՁՐ           - 1 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին (24 / 9) 

  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ          - 2 

  զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն տեղի 

բարեկամութեան  (150 / 16) 

Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն 

և բարձրագունին զնուաստն, զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ 

Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 4) 

  

ԲԱՐՁՐԱՑԵԱԼ           - 1 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ (124 / 7) 

  

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ - 1 

  արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 4) 

  

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑԱՆՈՂ - 1 

  Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն մի՛ զանց 

առնէր:  (130 / 10) 

  

ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ  - 1 
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  չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն 

հաղորդակցիլ բարութեանցն (4 / 7) 

  

ԲԱՐՍԵՂ, ԲԱՐՍԻՂ   - 5 

  Եւ Բարսեղ ասէ (121 / 12) 

  որպէս սուրբն Բարսեղ ասէ(125 / 13) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ (158 / 17) 

  որպէս և Բարսեղ ասէ (170 / 11) 

          Եւ Բարսիղ ասէ(196 / 22) 

  

ԲԱՐՔ  - 1 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա. ..(8 / 9) 

  

ԲԱՑ    - 22 

խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարդաց (5 / 15) 

  և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ 

միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ զխաչեցարն (9 / 5) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ 

լինի բաց բարձեալ  (19 / 6;  19 / 7) 

  զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն 

(23 / 21) 
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  արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային 

ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ 

նմին ի բաց բարձեալ լինիս և զանուանն առասութիւն:  (26 / 15;  26 / 16) 

  կամ յումմէ՞ իմեքէ ի սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 18) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա 

զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 5) 

զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, 

ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 9) 

  հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն երկաթոյն (72 / 10) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին (89 / 12) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 17) 

  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն 

և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 12) 

  այլ միանգամայն և ի միասին ի բաց թափեաց (101 / 1) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեան  (111 / 8/.  և սա զկնի յարութեանն 

զայսոսիկ ի բաց բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս/ 111 / 16) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն (119 / 1) 

  որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (131 / 23) 

արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել 

և ի բաց ընկենուլ զնա  (147 / 20) 

  թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին (152 / 7) 
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  կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն 

(172 / 22) 

  

ԲԱՑԱՅԱՅՏԵԼ           - 1 

  որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (115 / 21) 

  

ԲԱՑԱՅԱՅՏԵՄ  -3 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք 

զբնութիւն բացայայտեն:  (77 / 12) 

  նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ երկրորդն Ադամ 

(95 / 10) 

  քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ… (119 / 22) 

  

ԲԱՑԱՍՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ 

և բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր 

քո սիրտդ (99 / 17) 

  

ԲԱՑԱՓԱՅԼԵԱԼ        - 1 

  յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք (110 / 6) 

  

ԲԱՑԱՓԱՅԼԵՄ          - 1 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ 

միաւորութեանն բացափայլէր զօրութիւն:  (170 / 8) 
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ԲԱՑԵԱԼ         - 1 

այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ 

զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

  

ԲԱՑԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ        - 1 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ 

յիւրումն բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 8) 

  

ԲԱՑՈՐՈՇԱԲԱՐ        - 1 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն 

…(74 / 3) 

  

ԲԱՑՈՐՈՇԵԱԼ           - 1 

  այլ դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և 

մարմին և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 4) 

  

ԲԱՑՈՐՈՇԵԼ - 1 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման (175 / 7) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆ       - 4 

  բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 7) 
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  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ 

լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 9) 

   զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան (192 / 15) 

  ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ սուրբ 

Երրորդութիւնն:  (194 / 21) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆԱՆԱՄ        - 1 

  եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ 

խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 9) 

  

ԲԵՌՆ  - 1 

 թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով (104 / 21) 

  

ԲԵՐԱՆ           - 11 

  և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա  (25 / 13) 

  գտանի այս ի բերան այնոցիկ (104 / 5) 

  հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն (151 / 1/.     և ոչ 

լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի պատուականէն:  /151 / 10). 

  դնելով նոցա բանս ի բերան  (154 / 23) 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ փչեաց ի 

դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 15) 
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  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ փչեաց ի 

դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 17) 

  զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և յամենագիտակ Հոգւոյն 

Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն  (26 / 24) 

  և որպէս կարթիւ բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 16) 

  մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս (82 / 6) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 11) 

  

ԲԵՐԱՆԱԲԱՑԵԱԼ      - 1 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի 

բնաւորականսն  (162 / 7) 

  

ԲԵՐԵԱԼ         - 2 

  նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ 

յերկնից բերեալ:  (111 / 21) 

   Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 14) 

  

ԲԵՐԵԼ            - 8 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 15) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս 

զհետ բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 5) 
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  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 13) 

  յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն  (82 / 7) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ (110 / 17) 

  «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, իսկ միաւորութեամբ 

տնօրէնութեանն աստուածային», ի վերայ բերել սորա իրաւացի է և 

զայն  (125 / 16) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 15) 

  ի վերայ ոչ բերելով ըստ միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի 

բնութիւնն ըստ համագոյութեան բանի (181 / 1) 

  

ԲԵՐԵՄ           - 13 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն (9 / 11) 

  և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս (8 / 10) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 4) 

  որ զհասարակականն և զյատկականն միանգամ յինքեան բերէ  (77 / 22) 

  մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան յագահութենէ (98 / 19) 

  զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, թէ 

«Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 4) 

  այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ  (112 / 17) 
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  ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և 

զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 20) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի 

վերայ բերէ զանարծուին:  (116 / 13) 

  հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական հանդերձ 

հասարակական բնութեամբն (39 / 3) 

  զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն (39 / 12) 

զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի զապականութիւն (118 / 4) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 12) 

  

ԲԵՐՔ  - 3 

եւ ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, ..(194 / 27) 

        որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք (66 / 9) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք  (98 / 12) 

  

ԲԵՒԵՌ            - 3 

  «Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն», (104 / 4) 

          իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և հարցանել 

անգիտաբար (142 / 11) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս  (136 / 2) 

    

ԲԵՒԵՌԵԱԼ     - 1 



383 
 

«Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ 

և բևեռեալ բևեռօքն», (104 / 4) 

  

ԲԵՒԵՌԵԼ       - 2 

  այս է՝ ի հարուածոյն և ի բևեռելոյն՝ վիրաւորելն:  (58 / 3) 

           Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (139 / 22) 

  

ԲԵՒԵՌԵՄ      - 2 

  էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ խաչափայտին»:  (132 / 7) 

Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (139 / 22) 

  

ԲԷԼԻԱՐ          - 1 

  թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն Բէլիարայ զաստուածային 

սուրբ գիրս  (92 / 13) 

  

ԲԺԻՇԿ           - 1 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս (131 / 14) 

  

ԲԺՇԿԵԱԼ      - 1 

  որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն տեսանելով ի վերայ 

փայտին, բժշկեալ լինէին (132 / 10) 
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ԲԺՇԿԵԼ         - 4 

և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս (160 / 17) 

  և զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (179 / 2) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր (144 / 2) 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն (138 / 18) 

  

ԲԺՇԿԵՄ        - 3 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժշկեաց Տէրն (108 / 12) 

սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց  (129 / 21) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքն բժշկեցաք»:  (136 / 3) 

  

ԲԻՒՐ   - 1       

            և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ 

լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ 

երթայ, զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 19) 

  

ԲՆԱԲԱՆԵՄ   - 1 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 8) 
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ԲՆԱԿԱՆ         - 28 

ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞ (54 / 25) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի նմա և 

բնաւորականքն (54 / 26;  55 / 2;  55 / 3) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն (56 / 14) 

  և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի, որ նիւթոյն բնական է 

(78 / 1) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, 

թէ բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 4) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (98 / 1) 

մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 17) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ   (124 / 21) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ (124 / 25) 

        իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի  (163 / 3) 

  և այլ բնականացն ունել իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել 

(89 / 21) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 16) 

  վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն  (55 / 18) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած (56 / 8) 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 12) 
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  վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի շարժմանն տիրէ ապականութիւն 

(173 / 2) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 1) 

որ և բնականք են սոքա ի մեզ (98 / 14) 

  եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն և հակասացեալն ըստ 

միաւորութեանն:  (124 / 19) 

  թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել  (97 / 16) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` 

կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 5) 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ (178 / 13) 

  մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 7) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, (169 / 12) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ (175 / 7) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 16) 

  

ԲՆԱԿԱՆԱՊԷՍ          - 1 

  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց 

զմարդկայինսն բնականապէս (175 / 1) 

  

ԲՆԱԿԵԱԼ       - 2 



387 
 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (44 / 1) 

  «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» (137 / 18) 

  

ԲՆԱԿԵԼ         - 1 

  ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս (132 / 21) 

  

ԲՆԱԿԵՄ        - 2 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ 

կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 21) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 23) 

  

ԲՆԱԿԻԼ         - 2 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ, 

յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 17) 

  ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ 

անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 19) 

  

ԲՆԱԿԻՑ         - 1 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 11) 
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ԲՆԱԿՈՂ        - 1 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան (89 / 8) 

  

ԲՆԱՒ   - 1 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 8) 

  

ԲՆԱՒՈՐԱԲԱՐ           - 1 

  այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի 

Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 14) 

  

ԲՆԱՒՈՐԱԿԱՆ           - 21 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն 

կատարեալ բնաւորական հաւաստեաւ:  (59 / 4) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք (168 / 12) 

  իսկ սոքա բնաւորական իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 5) 

  

ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ (60 / 5) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն 

իւր բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք (60 / 19) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց (92 / 7) 
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  միայն գիտեմք ծառայել կրիցն բնաւորականաց  (173 / 7) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 18) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է (91 / 18) 

  ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս այսոցիկ (88 / 17) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին (58 / 13) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է (91 / 19) 

  վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած 

յաստուածային բնաւորականսն  (60 / 4) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն 

ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 10) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ 

ի բնաւորականսն  (162 / 7) 

  յայտ է թէ գոյ ի նմա և բնաւորականքն (55 / 4) 

  ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ բնաւորականօք:  (55 / 13) 

  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի 

մարմնումն զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 6) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 26) 

  ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի 

Կուսէն:  (55 / 16) 

  ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 13) 
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ԲՆԱՒՈՐԵԱԼ  - 8 

  թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ 

միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ 

ուրումն մարդոյ:  (48 / 15;  48 / 17) 

  որ ի մարմնումն բնաւորեալ է (48 / 24) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի (50 / 1) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 11) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն  (56 / 15) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ 

էին բնաւորեալ կիրք (93 / 11) 

  յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 20) 

  

ԲՆԱՒՈՐԻՄ    - 1 

  զոր և գտեալ խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս (98 / 7) 

  

ԲՆՈՒԹԻՒՆ    -  268 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 3) 

  այլ մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 16) 

  նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեամբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 10)    
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Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ  (44 / 17) 

  և զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն 

միացուցանելով ինքեան (45 / 6) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 19) 

  և որպէս ասացին ունել միոյ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ 

միոյ բնութեամբ (53 / 9) 

  զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային (54 / 13) 

  կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին 

միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 11) 

  ապա գտանի եղեալ Հօր և Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ  (76 / 8) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին, որպէս սուրբն 

Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային (125 / 11;  125 / 13) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, սոքօք երկոքումբք, 

այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ 

եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ յառաքելոցն 

տուչութենէ:  (125 / 18;  125 / 22) 

  որպէս ասաց տէր Եփրեմ, ոչ ինչ բնութեամբ ապականացու արար Աստուած 

(130 / 17) 

միացաւ ի մարմնի բնութեամբ (143 / 15) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 17) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 19) 

  եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ արիւն, (196 / 12) 
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  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն, ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ 

անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 5) 

  մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով 

աստուածային բնութեամբն:  (51 / 18) 

  զի ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և նովին 

կատարեալ բնութեամբս (94 / 17) 

  Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ ամենայն 

հարկաւորութեան  (10 / 14) 

  ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան Բանին 

յարմարեսցի տեսանելս:  (30 / 4) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց 

(33 / 14) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է  (39 / 15) 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին (40 / 12) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած (45 / 4) 

  և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ (46 / 9) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 13) 

  եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան ասասցէ գոլ 

ի Քրիստոս, (46 / 25) 

  եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն նշանակելով և միայն 

մտածութեամբ…(47 / 10) 

  և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն երևեսցի:  (49 / 21) 
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  միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս (51 / 8) 

  որ ըստ բնութեան գտանին ասացեալ ի վերայ Փրկչին (53 / 18) 

  և անչարչարելին և անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն 

միանգամայն գոլ, ոմն ըստ բնութեան, և ոմն ըստ միաւորութեան (54 / 18) 

  և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ 

ոչ բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր մարմին (57 / 20;  57 / 21;  57 / 24) 

յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, ոչ ըստ բնութեան այլ ըստ անճառ 

միաւորութեանն (59 / 20) 

զի որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին(60 / 6/.   և որ անքուն 

ակամբ պահէր զԻսրայէլ, ըստ բնութեան ննջէր/60 / 14) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս. 

ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և 

այս այսպէս:  (60 / 21;  61 / 5) 

  որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք (66 / 2) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն 

մարդկայնոյս բնութեան (68 / 18) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին (68 / 21) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 14) 
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  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 14) 

  Ա որ յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 5) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն 

այնր բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 23) 

  և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և անեղութեան Բանին 

գտանի եղեալ հաղորդ (82 / 15) 

  գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ 

ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն, զի յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ 

եղև բնութեան:  (85 / 5;  85 / 7) 

  ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին (85 / 14) 

զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 14) 

  և յանապականութիւն, և արժանի առնել այնուհետև աստուածային 

Բանին բնութեան հաղորդելոյ:  (114 / 23) 

  հաւանէ՞ր արդեօք և զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 12) 

որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին (125 / 10) 

  զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն, իսկ ձեր ըստ 

շնորհի որդեգրութեանն, և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար 

միաւորեցելոյ ստացականիս, իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, 

ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր 

ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 4;  127 / 9;  127 / 10) 

  և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ 

մարտնչին բնութեան:  (133 / 6) 

  և յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի, զի բանիւն 

Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 14) 

  որ է աստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ բնութեան»:  (144 / 21) 
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  որք միանգամ արարածականիս պատշաաճին բնութեան (156 / 23) 

  թէ ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք 

ըստ միաւորութեան:  (158 / 15) 

  քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն 

այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

ոմանք ըստ բնութեան գտանին ասացեալք և այլք ըստ 

միաւորութեան:  (160 / 22) 

  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք (161 / 3) 

  ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ բնութեան բնաբանեաց 

զպատասխանին (161 / 8) 

  այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, Սևերիոս զայն որ 

ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, որ ըստ 

միաւորութեանն են բանք (162 / 2) 

  և զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին 

մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն (12 / 17) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր 

զմարդկային բնութեանն դէմս ի Քրիստոս (15 / 7) 

  ոչ կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել 

զառանձնաւորական  յատկութիւնսն(32 / 17/.    այլ առանձնաւորութեանցն 

անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  /33 / 7) 

  և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական 

զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 24) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն 

հասարակութիւն բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 14;  41 / 19) 

  որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն (42 / 5) 
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  զի որ ըստ բնութեանն Բանն էր անմահական  (44 / 22) 

  եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 2) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն  (46 / 5) 

  այլ ոչ ըստ բնութեանն ասասցէ գոլ (46 / 17) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ… (47 / 18) 

   և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն  (54 / 2) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 15) 

  և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, (81 / 5) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն (84 / 25) 

  իսկ սա մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ  (112 / 12) 

  այսինքն է աստուածայնոյն բնութեանն և մարդկայնոյն (114 / 15) 

«անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ, յորժամ 

ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 11) 

  «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր պատահումն, 

թողացոյց»:  (121 / 13) 

  զի եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն և հակասացեալն ըստ 

միաւորութեանն:  (124 / 19) 

  թէ ո՞ր իցէ բնութեանն բան (159 / 6) 

  ասէ Գրիգոր Նիւսացին. «թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն 

կատարել»:  (170 / 4) 

  Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` զպատահումն 

ընկալաւ»:  (170 / 12) 



397 
 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն 

ըստ բնութեանն խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն 

Բանի:  (182 / 16) 

  ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (182 / 20) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ 

և ծնեալ, զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ 

դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս (23 / 7;  23 / 14) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, որ ևս 

անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, զի բնութիւն ոչ ունելով 

զնշանակիչն իւր, այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 14) 

  զի ոչ անմարմին Բանին ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ 

հասարակականի մարդկային բնութեանս:  (24 / 22) 

  որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 3) 

  այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 17) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 19) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս (92 / 5) 

  և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ 

եղեն (95 / 12) 

  զոր և գտեալ խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս (98 / 8) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք (98 / 11) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

(108 / 19) 
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  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս (111 / 10) 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 13) 

որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (132 / 2) 

  զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 6) 

  բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս (156 / 18) 

  ըստ նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 7) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն  (177 / 7) 

  բնութիւն ունելով աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և 

ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և 

դէմ մարդկային, մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն, և կամ 

թէ ի բնութենէ, և կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, 

որպէս բազում անգամ ասացաք:  (52 / 2) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, (159 / 19) 

պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն (10 / 17) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. բնութեանցն (19 / 1) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ 

խորհել:  (62 / 20) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք 

(66 / 9) 

  մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր  (112 / 8) 
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  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի 

(112 / 10) 

  երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ 

(114 / 13) 

և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, (23 / 23) 

  այլ դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և 

մարմին և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 3) 

տեսանի և դէմ մարդկային, մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ 

բնութիւն, և կամ թէ ի բնութենէ, և կամ ի բնութեանց  (52 / 1) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 

եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի 

մարդկային:  (196 / 5) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

եւ մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ 

եւ ոչ յայղ տեղիս:  (197 / 2) 

   զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին (79 / 8) 

  թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 18) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ 

և ծնեալ, զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ 

դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ 

ամենեսին:  (23 / 12) 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս (23 / 18) 

  այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, 

մահու… (25 / 9) 
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  զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս (66 / 12) 

  զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով (66 / 24) 

զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և 

ի բնութենէս զնուազութինս…(138 / 11) 

  առեալ յապականելի բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ 

անապականելի:  (145 / 20) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 16) 

այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց (174 / 2) 

յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն (5 / 19) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի 

նոյն բնութիւն»:  (10 / 2) 

  թէ գուցէ նովիմբ և մի ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս, 

պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ ընդունել 

Բանին ի կուսէն»:  (10 / 10;  10 / 12) 

  և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն (10 / 19) 

որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն, և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ, այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն 

մի դաւանել բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, (12 / 8;  12 / 14) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 2) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, 

և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 5;  17 / 6;  17 / 8) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 19) 
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  զի բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի նոցանէ 

պարունակեալ (19 / 4) 

  զի բնութիւն ոչ ունելով զնշանակիչն իւր (24 / 16) 

  ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ (25 / 6) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն (32 / 15) 

  ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և դէմ 

առանձնական և յատկական  (34 / 8) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն (34 / 18) 

«թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի հարանցն մի ասաց 

Քրիստոսի բնութիւն»:  (38 / 14) 

  ըստ նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին (38 / 20) 

  եթէ բնութիւն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ զհասարակականն 

բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն (39 / 12) 

  որ զանգիտէին հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 15) 

  և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի 

դիմի:  (43 / 12) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 16) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն (43 / 17) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և 

մի բնութիւն մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 8) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 
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ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (46 / 25;  47 / 3;  47 / 8) 

  և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք 

և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 6) 

  մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր 

մեր (50 / 12) 

  ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս և եթէ դէմ, 

միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի 

ասի բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ 

Երրորդութիւն Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ 

աստուածութեանն բնութիւն մի, և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 6;  51 / 8;  51 / 12) 

  բնութիւն ունելով աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և 

ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և 

դէմ մարդկային, մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն, և կամ 

թէ ի բնութենէ, և կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ 

ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ ասացաք:  (51 / 20;  51 / 22;  52 / 1;  52 / 3) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն 

և բնութիւն աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 8;  52 / 8) 

Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և 

ոչ բնութիւն:  (52 / 9;  52 / 12) 

   զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն (52 / 16) 

  ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն (52 / 24) 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր  (60 / 24) 
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  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 5) 

  և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 11) 

  զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել մի բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ»:  (82 / 17) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն (82 / 20) 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն, արտաքոյ 

ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ միաւորութեանն 

ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 2;  83 / 5) 

  որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին մարմնացելոյ (83 / 9) 

  զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք …և որ 

ինչ սոյնպիսիք (84 / 7) 

  և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (85 / 8) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն  (87 / 3) 

  և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն (87 / 17;  88 / 1) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր (90 / 23) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն (92 / 23) 

  նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն (93 / 15) 

  մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն (94 / 11) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 4) 
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  առանց որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ (98 / 4) 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ (103 / 19) 

  և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի վերայ Քրիստոսի բնութիւն (112 / 3) 

  զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել 

մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի 

Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (113 / 5;  113 / 7) 

  ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի (113 / 10) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն (113 / 15) 

   որպէս պահանջէ իրացն թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա 

յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 12) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն  (117 / 21) 

քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ (119 / 22) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ 

զօրութիւն…  (128 / 21) 

  «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն զիւր ոչ կորոյս 

(144 / 23) 

և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և բնութիւն իրացն (156 / 9) 

   որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ 

մարդկային բնութիւն:  (163 / 7) 

  որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ 

զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 11) 

Եթէ ոք ասիցէ մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 21) 

  ո՞չ ապաքէն ասացեալ լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ 

լինի, եթէ ոչ քարի բնութիւն:  (166 / 22) 
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  այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 4) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի (180 / 23) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 3) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ 

որպէս բնութիւնն ընտանենայ հասարակական (42 / 9) 

  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել 

առ բնութիւնն (89 / 19) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 8) 

ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան բանի  (181 / 2) 

  Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել 

Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան (10 / 4) 

   զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի ներգործութեան, և կամ 

ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ (23 / 8) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 13) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն 

դաւանելով բնութիւնս:  (42 / 17) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի  (46 / 24) 

  թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս զանազանեալ 

գտաւ (87 / 17) 
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  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս 

այսորիկ բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն 

ասել, և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 6) 

թէ ծնանելի էր հաստատեալ բնութիւնս (94 / 21) 

  ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ 

լինել ծառայ (98 / 9) 

  ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 22) 

  այսինքն զբովանդակ բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել (157 / 4) 

  ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս անշնչական և անշարժական  (163 / 18) 

  որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի բնութիւնս (175 / 4) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով 

և յարելութիւն:  (47 / 9) 

և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 13) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին 

երկու բնութիւնք (83 / 25) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 22) 

   և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 24) 

  անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի  (112 / 24) 

  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք (40 / 19) 

  և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 2) 
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կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 21) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն (50 / 10) 

  և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ 

զմերս ծախել զբնութիւն (64 / 20) 

  զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն (67 / 2) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց 

բառնայ զբնութիւն երկաթոյն  (72 / 11) 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն 

իրօք զբնութիւն բացայայտեն:  (77 / 12) 

  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է 

քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 12) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 5) 

  ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ ըստ 

նմանութեան առանց մեղաց (167 / 9) 

զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական 

և զբնութիւնն հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան 

երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս 

յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 10;  43 / 12) 

  որ զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 20) 

  գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 4) 

  Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, աճելական 

ծանուցանելով զբնութիւնս:  (95 / 6) 

  զի զբնութիւնս մեր անապական արասցէ»:  (143 / 19) 
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այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 12) 

  

ԲՈԼՈՐ            - 25 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ 

և ծնեալ (23 / 8) 

  այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 12) 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս անցանել 

Քրիստոսի:  (131 / 7) 

  թէ գլուխ բոլոր անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան (147 / 10) 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 21) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն (159 / 2) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով  (41 / 7) 

  հնար է և բոլորին և առանց դիմի գոլ:  (26 / 4) 

  այլ ի վերայ բոլորին և ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 / 22) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով… (182 / 3) 

զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, թէ ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս 

յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին չար կարծիք և 

հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 11) 
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  առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն 

շարժեալ  (56 / 19) 

  իսկ մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 21) 

  այլ և ոչ բոլորն ցուցանի (26 / 6) 

  Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, 

ի բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 10) 

  և նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 11) 

  բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս  (23 / 6) 

  բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն կիսադրեալն հանդիսի 

զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 2) 

  Զի թէ ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն  (14 / 4) 

   և ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի, այլ որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ 

ապականել զոգի և զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 15) 

  և որ զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն (16 / 22) 

  զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս (80 / 12) 

  այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային 

լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 13) 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 12) 

  

ԲՈԼՈՐԱՊԷՍ - 3 

  որ զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն (39 / 11) 
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  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք. (40 / 19) 

  այն է՝ որ բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 13) 

  

ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ  - 1 

  այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ (25 / 23) 

  

ԲՈՂԲՈՋ        - 1 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 11) 

  

ԲՈՂԲՈՋԵԼ    - 1 

  ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 13) 

  

ԲՈՂՈՔԵՄ      - 1 

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր (165 / 17) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿ   - 4 

  այսինքն զբովանդակ բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել, ըստ 

նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 4) 

որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն (43 / 11) 
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  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (102 / 1) 

            Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի 

զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել 

զնորա զամբարշտութիւն:  (104 / 17) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԱԼ        - 1 

զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս 

(23 / 14) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ           - 1 

մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ բովանդակել:  (45 / 16) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼԻ        - 2 

  այլ ընդ սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային 

և բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 / 17) 

  և զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն 

միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ 

զօրութեան:  (45 / 6) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿԻՄ          - 1 

  բովանդակեցաւ առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն (45 / 4) 

  

ԲՈՐՈՏ           - 1 
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  որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 6) 

  

ԲՈՒԺԵՄ         - 1 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 20) 

  

ԲՈՒՍԵԱԼ       - 2 

Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան… 

(44 / 19)    ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ 

նորագոյն բուսեալ անպարշտութիւնս:  (46 / 22) 

  

ԲՉՈՂԱԿԱՆ   - 1 

  և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական (116 / 9) 

  

ԲՌՆԱԴԱՏԵԼ -2        

        Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 10) 

  …եթէ ոչ առ ի քէն բռնադատել ակամայ յանսովորականն (127 / 16) 

  

  

ԲՌՆԱԴԱՏԵՄ            - 3 

մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ բովանդակել:  (45 / 14) 

  թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ աննման 

մտածութեամբք   (108 / 5) 
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  զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի (33 / 2) 

  

ԲՌՆԱԶԲՕՍԵԼ          - 1 

  և ոչ զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 21) 

  

ԲՌՆԱՒՈՐ       - 2 

և զի ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ  (95 / 19) 

  զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 20) 

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ԲԱԶՈՒՄ  - 3 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 17) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 
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զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 7) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 7) 

  

ԲԱԺԱԿ           - 2 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով (193 / 13) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 11) 

  

ԲԱՅՑ  - 5 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի 

ամսեան, բայց միայն ի Հայոց   ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ 

ցայսաւր:  (187 / 14) 

  բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ (190 / 5) 

  բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք (190 / 12) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ  (192 / 21) 

  բայց զի՞նչ է ջուրն:  (193 / 17) 

  բայց ասասցես ինձ եւ զայս (196 / 3) 
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 ԲԱՌՆԱՄ  - 2 

             Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ 

զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, զի ոչ 

եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ (196 / 14) 

եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին 

եւ եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 20) 

  

ԲԱՐԵԲԱՆԵԱԼ           - 1 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 11) 

            

  ԲԱՐԻ  - 1 

որք զհարանցն ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն 

(193 / 21) 

  

  

ԲԽԵՄ ,  ԲՂԽԵՄ- 2 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

(197 / 1) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 3) 

  



416 
 

ԲՂԽԵԱԼ        - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ (196 / 8) 

  

  

ԲՌՆԱՆԱՄ      - 1 

զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ (188 / 1) 

  

  

ԲՌՆՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 1) 

  

  

 Գ      183  (432) 

  

  

ԳԱԲԱՂ, ԳԱԲԱՒ         - 2 

            

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս (98 / 22) 

  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս (135 / 4) 
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ԳԱԲՐԻԷԼ       - 1 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. (116 / 16) 

  

ԳԱԶԱՆ           - 1 

որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ, (145 / 25) 

  

ԳԱԼ     - 1 

  զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն   (145 / 12) 

  

ԳԱԼՈՑ            - 2 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր (140 / 6) 

  նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 14) 

  

ԳԱԼՈՒՍՏ       - 1 

               այլ և յերկրորդ յիւրում գալստեանն ցուցանելոց   (140 / 18) 

  

ԳԱՀԱՎԷԺ   - 1 

  վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն առնել, թռուցեալ, 

ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 8) 
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ԳԱՄ    - 9 

և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ (20 / 4) 

  այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի գոյացութիւն 

(117 / 16) 

  ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի 

Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ զՂաւոդիկեցւոց 

եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, եւ բազում 

հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի խուռն 

տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 6) 

  մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 22) 

  «ի միաւորութիւն եկին բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց 

միաւորութիւնն»:  (41 / 22) 

  «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 22) 

  զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց (145 / 19) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 15) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն 

յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  

ԳԱՅԹԱԿՂԵԼ - 1 

  արդ արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա (109 / 7) 

  

ԳԱՅԹԱԿՂԵՑՈՒՑԻՉ            - 1 

որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի (165 / 5) 
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ԳԱՅԹԱԿՂԻՄ            - 2 

  ի սմանէ հրեայք գայթակղին և յիմարին հեթանոսք  (126 / 6) 

  յորմէ գայթակղին կիսահաւատք (142 / 13) 

  

ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԻՒՆ   - 1 

զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս 

մարդ  (178 / 21) 

  

ԳԱՅԻՈՍ 

զի մի ընդ Գայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 20) 

  

ԳԱՅԼ  - 2 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (146 / 24) 

  կերպարանեալք ի հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք 

և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի 

հովուին  (164 / 15) 

  

ԳԱՌՆ  - 1 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ  (146 / 24) 

  

ԳԱՒԱԶԱՆ       - 1 
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  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին 

ուղղափառութեան գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն 

կերպարանեալ  (146 / 23) 

  

ԳԱՒԱՌ            - 2 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց 

(30 / 16) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի (31 / 4) 

  

ԳԱՒԻԹ           - 2 

որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս  (164 / 17) 

      որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք (164 / 20) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՅՆ        - 1 

  Սոքօք երկոքումբք գեղեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 16) 

  

ԳԵՀԵՆ           - 1 

որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն   (165 / 6) 

  

ԳԵՂԱՐԴՆ      - 3 

  Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն (104 / 4) 
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  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս  (136 / 1) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել   (142 / 10) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԿԵՐՏԵԱԼ            - 1 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 2) 

  

ԳԵՂՄՆ           - 1 

կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել 

ծիրանի  (78 / 17) 

  

ԳԵՏ    - 1 

  որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և 

այլն:  (109 / 14) 

  

ԳԵՐ    - 2 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն 

և գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 3) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս94 / 2) 

  

ԳԵՐԱԴԵԿՈՐ  - 2 

  Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր Սարգիս 

Եպիսկոպոս Գերադեկորայ:  (149 / 3) 
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մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս 

եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն 

քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 7) 

  

ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԱԼ  - 2 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն (114 / 11) 

և պահեցար յետին ժամանակացս 

զառաջնովքն գերազանցեալդ ամբարշտութեամբ (27 / 1) 

  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ - 1 

  իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն 

եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ (70 / 9) 

  

ԳԵՐԱԿԱՑԵԱԼ           - 1 

  զի դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն 

պարունակէ զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ 

կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 21) 

  

ԳԵՐԱՀՐԱՇ    - 4 

յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն 

ըստ գերահրաշ միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել 

(5 / 19) 

որ անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն (44 / 13)    

և զի անճառ է և գերահրաշ (59 / 21) 
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  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 21) 

  

ԳԵՐԵԱԼ         - 1 

  զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 13) 

  

ԳԵՐԵԶՄԱՆ   -19 

և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 19) 

և աստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս 

ելանելով, և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք (61 / 2) 

Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի (64 / 17) 

զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանե… (67 / 1)   

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն (75 / 3) 

ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է (107 / 23) 

զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ 

ասէ գերեզմանի զԱստուած  (115 / 4) 

և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին անուանէ:  (115 / 9) 

ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն Քրիստոսի  (116 / 22) 

Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, զանապականութիւն 

ասել պարտիս (117 / 8) 

նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին (117 / 11) 

    Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն 

(131 / 4) 
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վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի բառնալոյ 

զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր  (144 / 1) 

թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն զգենուլ (140 / 9) 

  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով յարեաւ, և դրունքն 

աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 10) 

և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց 

ի գերեզմանի (175 / 11) 

և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան  (136 / 7) 

ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 5) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի (123 / 20) 

  

ԳԵՐԵԼ            - 1 

  զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 14) 

  

ԳԵՐՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  որ հանդերձեալ էին երթալ ի գերութիւն ի Բաբիլոն ի 

Նաբուգոդոնոսորայ  (109 / 16) 

  

ԳԻՆԻ  - 3 

զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց (194 / 26) 

  զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի (195 / 5) 
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«նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն  (99 / 9) 

  

ԳԻՇԵՐ           - 2 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար (84 / 1) 

            այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ (162 / 14) 

  

ԳԻՏԱԿՑԵԱԼ - 2 

  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք (161 / 4) 

կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ  (8 / 13) 

  

ԳԻՏԵԼ - 4 

  զի զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. (36 / 21) 

  խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս (97 / 13) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է(129 / 8) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ (40 / 18) 

  

ԳԻՏԵՄ           - 20 

  և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան  (136 / 6) 
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  քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 8) 

  այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ  (16 / 18) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 19) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն (101 / 19) 

իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 9) 

Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի 

հարցն գիտեմք խոստովանել:  (14 / 3) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 

 միայն գիտեմք ծառայել կրիցն բնաւորականաց (173 / 6) 

            զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, 

(38 / 19)    

Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 3) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես (21 / 13) 

  գիտես դու և կարի քաջ  (38 / 15) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ (147 / 13) 

            Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 21) 

  զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել (103 / 14) 

  որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս 

փառացն Աստուծոյ:  (129 / 22) 

  և որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր (130 / 5) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս (181 / 16) 
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  վասն զի անդ էգիտ հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց 

զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 10) 

  

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ  - 9 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ 

ի գիտութիւն գոլ խոստովանիք և ասէք… (87 / 15) 

Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին 

թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ 

անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ հեռաւորն 

մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 9;  87 / 10;  87 / 13;  87 / 14) 

իսկ միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և 

չարի:  (91 / 10) 

            առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար, որպէս և դու, ո՛վ այրդ Աստուծոյ 

(97 / 9) 

  զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 6) 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց 

ընծայել զգիտութիւն (150 / 2) 

  

ԳԻՐ    - 22 

  և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր (3 / 11) 

իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 20) 

 զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 6) 

գրովն զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և 

զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 3;11 / 4) 
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  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան  (13 / 2) 

  արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային 

ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ 

լինիս և զանուանն առասութիւն:  (26 / 13) 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 13) 

 Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի դաւանեալ 

ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 10) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն (63 / 8) 

Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին 

զնմանէ գիրք (63 / 16)          

Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս   (92 / 13) 

և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ հարցն:  (97 / 18) 

  արդ արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և 

յամառութենէ,  (109 / 7) 

և  սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է (148 / 3)ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ 

(153 / 12) 

Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման եղեալք 

անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային… (158 / 8)  

  Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց (160 / 22) 

 Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս (162 / 3)      

պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ դանդաղել 

և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (176 / 1) 
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            և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին 

բազում գրեան իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 14) 

  

ԳԻՒՏ  - 1 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք 

խաւարեցուցանողօք գիւտիւք խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս 

հաւատացելոց:  (20 / 8) 

  

ԳԼԽՈՎԻՆ      - 2 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական գոլ և մահկանացու:  (55 / 8) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և 

զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն 

յարձակմունս (56 / 23) 

  

ԳԼՈՐԵՄ- 1 

  և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն, և 

միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց 

զանկանգնելին գլորեցան գլորումն:  (153 / 22) 

  

ԳԼՈՐՈՒՄՆ     - 2 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», (126 / 4) 
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  Ա և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն, և 

միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին 

գլորեցան գլորումն:  (153 / 22) 

  

ԳԼՈՒԽ /գրքի գլուխ/    - 5 

  ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋՆԵՐՈՐԴ  (3 / 7) 

  ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ  (76 / 1) 

  ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ  (87 / 1)   

  ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ  (97 / 1) 

      ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  (149 / 1) 

  

ԳԼՈՒԽ  - 11 

   իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն 

տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 11) 

Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, հայր 

մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր 

Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 6) 

  ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի անդամք 

յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ (126 / 20) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ, եղև մարդ (138 / 4) 

  թէ գլուխ բոլոր անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է(147 / 10) 

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, 

մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, 

Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 4) 
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    Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան    բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 6) 

  միաբանեալ հաւատով առ միմեանս և միանալ վերստին 

ի գլուխն Քրիստոս:  (161 / 22) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 11) 

    ով տայր զգլուխս ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց (102 / 5) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 11) 

    

  

ԳՆԱԼ  - 2 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 14) 

            կարծեն յայլ փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն 

վարկանին լինել  (162 / 16) 

  

ԳՆԱՄ- 4 

  որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ 

այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 14) 

  թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ 

պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի 

եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին, թողին զքազաքս 

իւրեանց, և գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի կողմանս 

Եգիպտոսի (152 / 7;  152 / 12) 

  ընդ որ գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն, միաբանեալ 

հաւատով առ միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն Քրիստոս:  (161 / 19) 



432 
 

  

ԳՆԱՑԵԱԼ       - 1 

  զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ, (107 / 15) 

  

ԳՆԵԼ  - 1 

հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն (151 / 1) 

  

ԳՆԵՄ  - 1 

  մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 16) 

  

ԳՈԳԵՄ 1 

  որ ևս անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի (24 / 15) 

  

ԳՈԼ     - 76 

  առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 24) 

  զի մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ 

եղելոյ, և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 8) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 2) 

ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ յեղականումս գտաւ 

գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 5;  18 / 6) 

  ըստ ինքեան և մարմին ասես զնա գոլ, (18 / 12) 
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  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. բնութեանցն. ոչ 

հաւանիմ՝ զի անհնար է, ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և 

յարարածականացս օտար է այս. զի բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի 

նմանէ և ոչ ի նոցանէ պարունակեալ. զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն 

ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, 

և զի ոչ են բարձողք իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ 

միմեանս. յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի. 

Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն, և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի 

Քրիստոս, գտանիս ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ 

ևս իցէ Քրիստոս և եթ Քրիստոս, այլ երկոցուն հանրականացն յատուկքն 

Քրիստոս. վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ 

մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել 

խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին 

անտեղիք:  (19 / 1;  19 / 12;  19 / 16;  19 / 17) 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք (23 / 20) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 4) 

  այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն իսկ 

իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ ճանաչես:  (26 / 1) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց 

դիմի գոլ:  (26 / 4) 

  ոմն և ի հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ 

ասի մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 7) 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 13) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 14;  28 / 16) 
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  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 6) 

  կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց  (32 / 5) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և 

զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ (32 / 16;  32 / 19;  32 / 21;  33 / 2) 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ (35 / 22) 

 այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 6) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, և 

չարչարականի Նորա մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և 

անչարչարելի գոլ (45 / 19;  46 / 1) 

   և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և 

ամենայնի այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 9) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 13) 

  այլ ոչ ըստ բնութեանն ասասցէ գոլ (46 / 17) 

  այլ ոչ ըստ միաւորութեան ասասցէ գոլ ի Քրիստոս (46 / 26) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան 

գտանի ասացեալ (47 / 18) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս (50 / 7) 

  որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ 

ասացաք:  (52 / 3) 
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  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 5) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 10) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն  (52 / 21) 

  այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ (54 / 18) 

  իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ 

չարչարական գոլ և մահկանացու:  (55 / 9) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 18) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ  (62 / 3) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս 74 / 9) 

  զի համագոյնքն պարտին և հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 10) 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն (83 / 2) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 3) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի 

գիտութիւն գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 16) 

  ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և 

զբանականն:  (88 / 19) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 20) 
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  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 3) 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ  (103 / 19) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն (114 / 4) 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ (114 / 17) 

  և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ, և 

զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին անուանէ:  (115 / 8) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ  (116 / 7) 

  բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և անմահն գոլ  (124 / 22) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ (125 / 1) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 16) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին (136 / 18) 

  կարծեն միայն զինքեանս յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 9) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 23) 

թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն 

ասաց գոլ:  (166 / 18) 

  զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 12) 

  ոչ ևս կարէ գոլ այնուհետև մարմին  (176 / 4) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան, 

ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (182 / 20) 
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  յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ 

իմաստութիւն:  (35 / 3) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած (56 / 8) 

  և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել  (85 / 16) 

  բայց թէ ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ 

երկոցունց գոլոյն պատճառ, (62 / 6) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է (91 / 17) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր (35 / 19;  35 / 21) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօր (36 / 3) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ 

և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի 

Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 2) 

  առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն 

շարժեալ (56 / 18) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով (59 / 2) 

  և է որ երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն 

վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ զօրութեանն:  (78 / 11) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ 

(79 / 15) 

  քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին 

(181 / 20) 
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ԳՈԼՈՐՇԻ      - 1 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 6) 

  

ԳՈՀԱԲԱՆԵՄ - 1 

  զի զհասարակական անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ 

լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 14) 

  

ԳՈՂ    - 1 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի 

նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին  (164 / 15) 

  

ԳՈՄ    - 1 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի, այլ որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ 

ապականել զոգի և զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 14) 

  

ԳՈՅ    - 11 

եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ 

ինչ:  (16 / 13 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք (49 / 13) 

  գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ բնութիւն:  (52 / 12) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ (54 / 24) 
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  յայտ է թէ գոյ ի նմա և բնաւորականքն (55 / 4) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, զի են ոմանք, որ 

յանգոյից ի գոյ ածան, յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան զհանուր 

էակացո:  (77 / 18) 

   և է ամենևին անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն 

Բանում նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն 

բնութիւն  (85 / 3) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և 

ի նոյն ինքն ի գոյին (115 / 19;  115 / 19) 

ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ (157 / 9) 

  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ 

ի գոյիցս, (172 / 16) 

  

ԳՈՅԱԿԻՑ      - 3 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 11) 

            և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև 

ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին (127 / 15) 

  բազմացան անվայելուչ բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք 

ստերիւրումն քան զսոսա (183 / 2) 

  

ԳՈՅԱՆԱԼ       - 4 

որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն (98 / 6) 

այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա 

ի գոյանալ ածանցուցանել:  (181 / 23) 
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  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին (181 / 18) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն (53 / 15) 

  

ԳՈՅԱՆԱՄ  - 1 

  այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ 

Կուսէն գոյացոյց զէութիւն:  (79 / 4) 

  

ԳՈՅԱՑԵԱԼ    - 4 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն (43 / 25) 

Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի Բանն, 

այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև (48 / 19) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 1).զի ամենայնքս ի 

մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն զգենուլ, նախկի 

ապականի գոյացեալ իրն (117 / 5) 

  

ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ         - 16 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա 

անուանեցին գոյացութիւն վեհագոյնքն, (39 / 21) 

զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 21)       

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան (43 / 21) 
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 զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար և 

առանձին  դիտեցին:  (48 / 8) 

համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս զկատարեալ առ կատարեալ 

մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ արարածականումս 

միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 23) 

զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 2) 

 զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին և զատաբար 

գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ միաւորութեան:  (71 / 15) 

  զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին և 

զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ միաւորութեան:  (71 / 16) 

   և համայն ոչ ասին երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ 

(71 / 22) 

Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն 

իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 3) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն (74 / 10) 

  և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի 

հրոյն  (80 / 15) 

            Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ 

ի գոյացութիւն,  (117 / 16) 

     պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ (117 / 17) 

և առնլով զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 2) 

  

 ԳՈՅԱՑՈՒՑԻՉ          - 1 
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  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց (36 / 5) 

  

ԳՈՅՆ  - 7 

  

կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի 

(78 / 17) 

  որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն (128 / 4) 

  և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 8) 

  և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 9) 

այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 21) 

  կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ  (8 / 12) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի 

յիշել  (128 / 2) 

  

  

  

ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ  - 6 

ապա ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ արժանաւորութեան, 

այլ գոյութեանցն, ասեմ, (44 / 11) 

 թէ յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 7 

;18/8) 

  այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն  (79 / 3) 
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և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, (117 / 20) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ (20 / 18) 

  

ԳՈՎԵՄ           - 1 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ  (101 / 4) 

  

ԳՈՐԾ -25 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 4) 

  կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ գործ ճշմարտութեան ցուցանել  (59 / 6) 

կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ գործ ճշմարտութեան ցուցանել (59 /       

զի մի իշխանութեան գործ համարեսցի յաղթութիւնն (64 / 24) 

որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն (66 / 17) 

իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս 

ըստ մարդկան, այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, (68 / 5) 

ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 18) 

իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 1) 

 և զի ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ (95 / 21) 

Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց (119 / 8) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց, (119 / 1 
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  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 8) 

և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ 

փոխմանց զտէրունական մարմին  (127 / 20) 

ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին 

աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 16) 

Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և 

միւսն գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն (134 / 2) 

Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 19) 

Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց, 

և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ 

բնութեան»:  (144 / 20) 

զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր ժամանակս 

ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և 

ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն 

զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին և ասել, «որ ետես 

զիս՝ ետես զՀայր իմ», և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», և որ սոցին 

նմանք, ամենեքեան առհաւատչեայ բանից և գործոց:  (141 / 16;  142 / 6) 

            և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել, 

չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն, այլ և 

զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ (4 / 9) 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն 

և զգործ, աւաղեալք ի մարգարէէն (150 / 11) 

            յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել, 

և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 15;  115 / 16) 

  Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն (137 / 18) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց  (119 / 10) 
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ԳՈՐԾԱԿՑԵԼ - 1 

   և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն (134 / 10) 

  

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա 

բնաւորական իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 6) 

  

ԳՈՐԾ ԱՍՏՈՒԾՈՅ 

Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 8) 

  

ԳՈՐԾԵԼ        - 1 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են… (133 / 8) 

  

ԳՈՐԾԵՄ        - 3 

  թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց   (106 / 16) 

            Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 20) 

  «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» (137 / 18) 
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ԳՈՐԾԵՄ ԶԳՈՐԾ  -1 

      «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» (137 / 18) 

  

ԳՈՐԾԻ          - 1 

  և ինքեան ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս, 

որպէս և երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և զնուագելն 

(49 / 8) 

  

ԳՈՐԾՈՂ        - 1 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես 

և զգործողն:  (135 / 20) 

  

ԳՈՒՄԱՐԵԼ     - 1 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել   (5 / 9) 

  

ԳՈՒՆԵԱԼ       - 1 

  և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 8) 

  

ԳՈՒՇԱԿԵՄ    - 2 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, այսպէս 

լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 14) 

     զանփոփոխութիւն գուշակէր մարդկայնոյն (160 / 7) 
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ԳՈՒՑԷ - 2 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս (10 / 10) 

  «գուցէ ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի 

Քրիստոս»,  (133 / 10) 

  

ԳՏԱՆԵԼ         - 10 

  որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն բան:  (12 / 4) 

  կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն 

կարացեալ գտանել (28 / 19) 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք 

(39 / 13) 

այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած 

(48 / 13) 

  և այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ 

զանմահականն գտանել կեանս:  (69 / 14) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն 

խնդրէ գտանել զայնոսիկ (97 / 8) 

  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս (102 / 2) 

  միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 17) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 9) 

որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն (98 / 6) 
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ԳՏԱՆԵՄ        - 9 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 1) 

  թէ յանբնականաց, և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի 

սուրբ հարցն:  (97 / 18) 

  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն և 

զանգիտանալն:  (178 / 16) 

եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի 

կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 6) 

  ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ գտանէաք:  (101 / 14) 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք 

իմաստասիրեալք գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն 

աստուածաբանութիւն (40 / 13) 

    որ անհաւատ պարգևացն գտանէր պտուղ:  (4 / 9) 

  զի դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց (146 / 17) 

  որ և բնականք են սոքա ի մեզ, իսկ զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց 

խառնից և խտղտմանց գտաք (98 / 16) 

  

ԳՏԱՆԻԼ         - 1 

  և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական անդամոց 

կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 19) 

  

ԳՏԱՆԻՄ - 48 

և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց 

(31 / 16) 
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  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 12) 

  ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի ասացեալ  (47 / 19) 

  յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 20) 

  ապա գտանի եղեալ Հօր և Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ (76 / 7) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային  (77 / 1) 

  և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և անեղութեան 

Բանին գտանի եղեալ հաղորդ (82 / 16) 

  գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ հոգեկանաց մասանցն  (88 / 8) 

  որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ (104 / 5) 

  այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի  (108 / 1) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա,  (112 / 5) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն (114 / 10) 

  անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի խոսոտովանութեան (115 / 2) 

  գտանի ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 2) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ  (146 / 24) 

  Զի Յուլիանէ ասէր» «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի 

և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ 

հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 21) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ 

աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 7) 
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  գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն  (168 / 4) 

և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ Աստուածն 

ասելով, (81 / 5) 

Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին իմաստասիրել 

սուրբ հարքն (41 / 21) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ 

բնութեան գտանին ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան 

(53 / 18) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն (67 / 12) 

նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ 

յերկնից բերեալ:  (111 / 20) 

վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 18) 

  ոմանք ըստ բնութեան գտանին ասացեալք և այլք ըստ 

միաւորութեան:  (160 / 23) 

  այլ ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին 

ուղղեալ գտանին կառամարտքն:  (172 / 25) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս (19 / 17) 

մարդածին ապաքէն գտանիս ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 16) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս 

և գտանիս եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 2) 

   զերկոսին գտանիս ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և 

զտեսանելն  (29 / 14) 

  գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ բնութիւն:  (52 / 11) 

  զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի (11 / 17) 
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և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ Մանեայ 

մոլորութեանն:  (93 / 7) 

  գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին (62 / 17) 

               ապա թէ յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև 

գոյութենէ:  (18 / 7) 

  զի մեղս ոչ արար, և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա, և ոչ ոգի նորա 

թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա ետես զապականութիւն:  (25 / 13) 

  և ի ձեռաց մարդկան գտաւ շօշափեալ (60 / 9) 

  զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ  (79 / 14) 

  թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ (88 / 1) 

  այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս 

հակամիտելով՝ գտաւ եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 14) 

  որ ի մեղացն գտաւ շաղախեալ (94 / 13) 

  և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ (111 / 4) 

  ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (118 / 18) 

  , ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (132 / 20) 

  և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 13) 

  ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (173 / 20) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին (40 / 2) 

  

ԳՏԵԱԼ  - 2 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 7) 
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  զոր և գտեալ խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս (98 / 7) 

  

ԳՏՈՂ - 1 

  Տե՛ս, որպիսեա՞ց խորհրդոց առանձնակի յանդգնեցար լինել գտող:  (17 / 23) 

  

ԳՐԵԱԼ            - 5 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. (23 / 16) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ  (64 / 8) 

  որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն գրեալ ճառս  (159 / 4) 

  զի մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 20) 

իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա պատահեն, և ոչ 

ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12) 

  

ԳՐԵԼ  - 1 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրելն (107 / 7) 

  

ԳՐԵՄ  - 8 

զոր օրինակ, և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, 

զի ոչ գրեցան:  (63 / 19) 

  զի ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց  (94 / 15) 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա (11 / 9) 

  գրեցաք վասն Թէոդիտեայ (166 / 4) 
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  Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և 

առանձնաւորութեան (10 / 4) 

զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի  (38 / 11) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս (8 / 10) 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտ  (113 / 4) 

  

ԳՐԵՑԵԱԼ       - 3 

  և մանաւանդ զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի 

նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց (11 / 15) 

  այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ 

զմեզ արկանել  (11 / 7) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 2) 

  

ԳՐԻԳՈՐ         - 13 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 7) 

  զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և 

եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 5) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 9) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 16) 

  ասաց սուրբն Գրիգոր:  (129 / 1) 

որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ  (142 / 19) 
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  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ (143 / 14) 

Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ 

մեծին Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 4) 

Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք 

հրաշալւոյն Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի 

Շամրտացւոցն երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 11) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. (158 / 20)   

  և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին (170 / 4) 

զի ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի (164 / 3) 

զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս (174 / 5) 

  

ԳՐԻԳՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ  -            3 

  

զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և 

եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 5) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 16) 

Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. (158 / 20)  

  

ԳՐԻԳՈՐ ՆԻՒՍԱՑԻ -  3 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն զտակաոապետացն 

հնարս, ասէ (99 / 7) 

Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ, 

յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 9) 
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և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին (170 / 4) 

  

ԳՐԻԳՈՐ ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ  -1 

  որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ  (142 / 19) 

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                       

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ԳԱԼՈՒՍՏ  - 3 

և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 20) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 14) 
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 Գ ԺԱՄԵԱՆ     - 1 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 20) 

  

ԳԻՇԵՐ  -   1 

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին (188 / 22) 

  

ԳԻՏԵԼ  - 1 

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ 

վասն գիտելոյ զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 25) 

  

ԳԻՏԵՄ  - 3 

Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 20) 

  եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ գիտէր զամն եւ 

զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 12) 

            Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն (187 / 17) 

  

ԳԻՐ/Ք՞/  - 3 

որք զհարանցն ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն 

սակս ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 23) 

            Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք 

զյայտնութիւնն գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, 
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եւ վկայք են յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ 

մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 1) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 

  

ԳԼԽԱՒՈՐ      - 1 

  եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ այղքն (192 / 13) 

  

ԳՈՐԾ  - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ 

ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 7) 

  

ԳՏԱՆԵՄ  - 1  

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 9) 

  

ԳՏԱՆԻՄ  - 2 

Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն 

քանիս գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական 

շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան 
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աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ 

պահեաց:  (191 / 18)       

զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն(189 / 10) 

  

ԳՏԵԱԼ  - 1 

Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց արարածոց» 

ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի 

սրբութիւնս, գտեալ զփրկութիւնն:  (196 / 26) 

  

ԳՐԵԱԼ  - 1 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25) 

            

ԳՐԵՄ  - 2 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 9) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 6) 

  

ԳՐԻԳՈՐ  - 1 
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Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 23) 

  

ԳՐԻԳՈՐ ՆԻՒՍԱՑԻ  - 1 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 23) 

  

  

Դ       100  (294) 

  

ԴԱ       - 5 

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս հաւատոց 

ճշմարտութիւն:  (22 / 12) 

և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ պատուական 

և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 15) 

  երթայր զհետ դոցա (164 / 12) 

            յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, (10 / 20) 

  համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն (164 / 10) 

  

ԴԱԴԱՐԵՄ     - 2 

  և առնլով զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 2) 

           և գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգիպտոսի 

(152 / 12) 
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ԴԱԴԱՐՈՒՄՆ - 1 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն 

անուանեաց ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման (117 / 23) 

  

ԴԱՆԴԱՂԵԼ   - 1 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և 

ոչ դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (176 / 1) 

  

ԴԱՆԴԱՂԻՄ   - 1 

  դանդաղիմ ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 20) 

  

ԴԱՌՆԱԳՈՅՆ - 1 

  որ քաղցրութեանն պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց 

կեանս:  (139 / 19) 

  

ԴԱՌՆԱԼ         - 3 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրելն» և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն, դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 9) 

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 14) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ 

յերկոսին դառնալ հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 2) 

  

ԴԱՌՆԱԼՈՑ    - 3 
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  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրելն» և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, 

դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 8) 

  ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն(110 / 5/.     յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի  մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, 

և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն  /110 / 16) 

  

ԴԱՌՆԱՄ        - 8 

և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 4) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն (134 / 11) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք (163 / 13) 

  և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս (163 / 20) 

            վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս (172 / 17) 

  և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, 

և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (110 / 13) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց, 

թէ «ի հող դարձցիս» (140 / 5) 

            Բայց ա՛րդ, դարձցուք անդրէն յիսկիզբն քոց ասացուածոցն:  (21 / 5) 

  

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵՄ       - 1 

այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն (69 / 17) 
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ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԱԼ       - 1 

  ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ նզովեսցի:  (46 / 18) 

  

ԴԱՏԱՊԱՐՏԵՄ         - 1 

  և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 5) 

  

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն 

(86 / 13) 

  Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (140 / 1) 

  

ԴԱՏԱՍՏԱՆ   - 1 

              Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի (165 / 15) 

  

ԴԱՏԱՍՏԱՆ ՏԱՄ   -1 

                    զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ (137 / 10) 

  

ԴԱՏԱՐԿ        - 1 

ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց 

(56 / 24) 

  

ԴԱՏԵԼ           - 2 
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  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած, և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 9) 

  նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 15) 

  

ԴԱՏԵԼՈՑ      - 1 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի (165 / 14) 

  

ԴԱՏԵՄ          - 2 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս (174 / 5) 

  որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 2) 

  

ԴԱՐ    - 1 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս 

յամենայն դարս մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ 

այնոքիկ առ աչօք և եթ երևմունք:  (168 / 9) 

  

ԴԱՐԱՆԵԱԼ    - 1 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 15) 

  

ԴԱՐՁԵԱԼ      - 45 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 
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  Դարձեալ ասացաք առ նա (10 / 3) 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք 

և՛ շօշափեցաք:  (18 / 8) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ (20 / 17) 

  զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ 

բնութեանս  (23 / 13) 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և 

անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն 

յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև 

եղելոցն:  (23 / 22) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 3) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի (26 / 5) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն 

(28 / 2) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. (33 / 21) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր (34 / 22) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան (43 / 20) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 15) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ (47 / 8) 
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  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան (53 / 1) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ (62 / 3) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ (62 / 12) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն (62 / 20) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն (63 / 8) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ (73 / 11) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն (79 / 12) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն (81 / 1) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով (81 / 15) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել 

մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 12;  82 / 15) 

  Դարձեալ տարակուսին (83 / 6) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս (92 / 5) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս (93 / 19) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 1) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով 

(104 / 1) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն  (109 / 3) 
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  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս (111 / 7) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (111 / 21) 

  և զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս (113 / 15) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 20) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել (119 / 13) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի (123 / 4) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ (143 / 2) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, (143 / 10) 

  Եւ դարձեալ ասէ (143 / 20) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն 

անուամբն դարձեալ ուրանայ:  (163 / 23) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի (166 / 18) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա ասել 

(171 / 12) 

  Դարձեալ տարակուսին (173 / 1) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 16) 

  

ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ         - 1 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով (139 / 7) 
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ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵՄ        - 1 

  սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 18) 

  

ԴԱՒԱՃԱՆԵՄ - 1 

  իսկ ընդ կեղծաւորութեամբ մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 10) 

  

ԴԱՒԱՆԵԱԼ     - 1 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն 

ուղղակի դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 9) 

  

ԴԱՒԱՆԵԼ       - 6 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն 

մի դաւանել բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 13) 

  այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք 

մի դաւանել զՔրիստոս:  (39 / 2) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու 

զնոյն դաւանելով բնութիւնս:  (42 / 16) 

և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել (85 / 16) 

և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի 

մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր (85 / 21).           

ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս (178 / 9) 
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ԴԱՒԱՆԵՄ      - 4 

այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ 

զնա դաւանեաց:  (161 / 11) 

յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 4) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 17) 

  անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 7) 

  

ԴԱՒԱՆՈՂ      - 1 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս 

մարդ  (178 / 22) 

  

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ         -2 

Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 14) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն (114 / 10) 

  

ԴԱՒԻԹ           -1     

 որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին (109 / 13) 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ            - 1 

և ի քսան և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել (9 / 2) 
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ԴԵՂ    - 5 

  զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց մերոց 

կազմել դեղ (70 / 20) 

       Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի 

մահաբեր դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ 

հալածեցան և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 15) 

       Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ անուանս 

աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող դեղս, և 

զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 8) 

  

ԴԵՌ    - 1 

  որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 10) 

  

ԴԵՐԱՅԻԴՐՈՇՏԱԴ  - 1 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 14) 

  

ԴԵՐԱՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և կամ յեղմամբ 

զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, շաղկապովն 

ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 13) 
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ԴԷՄ    - 93 

ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ 

միաւորութեան»:  (10 / 7) 

  «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի 

կուսէն»:  (10 / 12) 

  յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ 

է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 17) 

  որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն, և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ (12 / 9; 12/10; 12 / 12) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, 

քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ 

գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 3;  13 / 7;13/8) 

Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս (15 / 8) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, 

իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան (16 / 9;  16 / 11)վ 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն 

և զդէմս. զի դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն 

պարունակէ զգայական մասունսն  ( 16/20; 16 / 21) 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք 

և՛ շօշափեցաք:  (18 / 9) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս   (19 / 16) 
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Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի 

(21 / 7) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», (22 / 6) 

զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն 

ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (25 / 22) 

 Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 3) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ  (26 / 5) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային, արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս 

և զդէմն մարդկային ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին 

ի բաց բարձեալ լինիս և զանուանն առասութիւն:  (26 / 10) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին», զԲանն 

ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 13) 

Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական 

և դէմ առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ 

հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և առանձնաւորութեամբ:  (34 / 8) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 14) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ 

զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 18) 
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  զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ըստ 

նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին (38 / 20) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, (39 / 8) 

  և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք (40 / 4) 

Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 11) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 14) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան 

երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս 

յառանձնեցելումն երևի դիմի:  ( 43/9; 43 / 10) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, (43 / 17) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 8) 

Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, 

այլ դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և 

մարմին և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 3) 

 ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս և 

եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու (51 / 7;  51 / 9) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և ի մարմնումն Նորա, 

որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային, 

մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն, և կամ թէ ի բնութենէ, և 

կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն 

(51 / 21;  51 / 23;  52 / 1) 
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  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն (52 / 14) 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք (84 / 8) 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի, իսկ սա 

մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ, զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, 

քան թէ բնութեան:  (112 / 11;  112 / 12) 

Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն (128 / 22) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, (139 / 10) 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ փչեաց 

ի դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 16) 

Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, որ 

ըստ միաւորութեանն են բանք, հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս 

պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 6) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն (41 / 14) 

  զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն պարսաւական 

բան:  (105 / 12) 

  զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 13) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 17) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 11) 
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  նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 11) 

  այլ մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 16) 

  «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և 

առանձնաւորութեան (10 / 5) 

  «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ ամենայն 

հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց 

բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի 

ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և 

ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 15) 

  զի մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի  (17 / 7) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և 

առանց դիմի գոլ:  (26 / 4) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան 

երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս 

յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 14) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 20) 

  ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել 

(49 / 19) 

  միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, (51 / 8) 

  և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի 

պահել զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 10) 
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  «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ ամենայն 

հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց 

բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի 

ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և 

ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 18) 

  «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին (11 / 3) 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին (40 / 12) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն (42 / 4) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», 17 / 12) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին» (28 / 10) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 19) 

և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ, այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն 

մի դաւանել բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 10) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ 

զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 21) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն  (50 / 10) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր հնար 

Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն (74 / 4) 
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  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 8) 

   այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, 

ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 2) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 19) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 3) 

  անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն 

մարդ  (25 / 19) 

            զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդէմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (26 / 1) 

արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային ի 

Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս 

և զանուանն առասութիւն:  (26 / 14) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 4) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ 

Հոգին, զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն (40 / 18) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 9) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 4) 

            Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս  (16 / 20) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 15) 
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ԴԷՊ Է - 1 

որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել (142 / 9) 

  

ԴԺՆԴԱԿ        - 1 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի 

և դժնդակ ցանկութեամբն  (134 / 15) 

  

ԴԺՆԴԱԿԱԳՈՅՆ       - 1 

լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ 

ոք (7 / 3) 

  

ԴԺՈԽԱԲԱՆԻՑԵՄ    - 1 

  անզգայ աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի 

Կուսէն առեալ, դժոխաբանիցէ:  (47 / 23) 

  

ԴԺՈԽՔ          -32   

և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, դժոխոց և ապականութեան 

(25 / 11) 

և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա ետես 

զապականութիւն:  (25 / 14) 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի (64 / 17) 

և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ 

զմերս ծախել զբնութիւն (64 / 18) 

  յինքն կարծելոյ իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն 

ընկղմել ի դժոխս պատկերին և յապականութիւն:  (65 / 7) 
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  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն և 

լուծանելն զդժոխ, զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման 

իջանելով՝ զապականութեանն քակեաց զբնութիւն, և այս յուսով և յապառնիս 

ունի զեղոցեալն, և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 4) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 6) 

յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն, իսկ ապականութեանն 

և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման տուեալ բառնալ:  (68 / 15) 

            Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան (68 / 17) 

Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան, իսկ ապականութեան 

և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ սպասաւոր (70 / 15) 

և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի 

տեղի դժոխոց և  ապականութեան  (71 / 5) 

ասացաւ զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 7) 

          և ի դժոխս իջեալ ի ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն (75 / 3) 

      յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 6) 

 Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, (95 / 16) 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն». (113 / 4) 

ոչ մեղանչել ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ 

(130 / 22) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս (131 / 1) 
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  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն 

և դժոխոց իշխանութիւն (133 / 4) 

«մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն»:  (133 / 19) 

            թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և  զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն (135 / 17) 

       իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա 

թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 1) 

  «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել 

զապականութիւն  (144 / 9) 

և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես զապականութիւն:  (158 / 5) 

            և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս  (175 / 13) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն և 

լուծանելն զդժոխ, զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման 

իջանելով՝ զապականութեանն քակեաց զբնութիւն (66 / 23) 

  այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 11) 

  և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 4) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, 

իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն 

առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 14;  65 / 16) 

  

ԴԺՐԱՆՔ        - 1 

            որպէս զի զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի 

ի դժրանաց թշնամւոյն եղիցի (69 / 12) 
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ԴԻՄՈՒՄՆ      - 1 

  որ զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ 

ի դիմումն երևեսցի:  (49 / 21) 

  

ԴԻՈԴՈՐ  ՏԱՐՍՈՆԱՑԻ       - 1 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և 

ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 13) 

  

ԴԻՈԴՐԷՓԷ   - 1 

  Այսպէս և Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի Յովհաննու, և 

Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց, իսկ մին ի նոցանէ եղև 

սատանայ:  (147 / 5) 

  

ԴԻՏԵԼ           - 1 

  Եւ դիտել պարտ է (156 / 21) 

  

ԴԻՏԵՄ          - 1 

  թէ զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն 

որոշաբար և առանձին դիտեցին:  (48 / 9) 

  

ԴՆԵԼ  - 7 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 11) 



481 
 

  իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ միւս անգամ առնուլ 

զնա»:  (73 / 4) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ (73 / 7) 

  իշխանութիւն ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ միուսանգամ առնուլ 

զնա»:  (122 / 7) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ» (139 / 21) 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս 

ի բերան (154 / 23) 

  և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս (160 / 17) 

  

ԴՆԵՄ - 22 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ» (28 / 3) 

  «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ ես կամօք իմովք դնեմ զնա 

(73 / 3) 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա (122 / 6) 

   արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 3) 

թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և 

Հոգւոյն  (104 / 20) 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին  (115 / 3) 

  և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ (116 / 2) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` (166 / 22) 
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  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս  (5 / 11) 

  որ ապականութեան առաջի դնէր մեզ (68 / 13) 

Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, սուտ 

ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն վերաձայնէ 

կրիցն:  (93 / 17) 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի (64 / 17) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ 

մարմնոյն  (131 / 4) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս (53 / 22) 

  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 5) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 6) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, (23 / 6) 

  և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի 

այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 8) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 13) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 20) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 12) 

  զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն (156 / 11) 
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ԴՈՅԶՆ           - 2       

Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային 

իբր դոյզն ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից (72 / 6) 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 

  

ԴՈՅԶՆ ԻՆՉ -   2    

քանզի որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն (4 / 12) 

            Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և 

զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին և 

զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ միաւորութեան:  (71 / 11) 

  

ԴՈՅՆ  - 1 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն (21 / 14) 

  

ԴՈՒ     - 95 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (9 / 16) 

  «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և 

առանձնաւորութեան (10 / 4) 

  դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 17) 
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  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս (19 / 15) 

  դու զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 15) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 1) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ (21 / 12) 

  յորմէ դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես  (25 / 18) 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի 

Աստուծոյ».  (29 / 6) 

   գիտես դու և կարի քաջ  (38 / 15) 

  որպէս և դու, ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի 

միաբանութիւն եկելոց առաքինասիրաց անձանց… (97 / 10) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք (99 / 13) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն (119 / 1) 

  ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և Աստուած իմ (136 / 13) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի, 

զի դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 13;  146 / 16) 

Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն (71 / 18) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 14) 
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  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք (88 / 8) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն  (94 / 10) 

  իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած 

(127 / 8) 

  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ(166 / 7) 

  Զծնունդն Քրիստոսի ընդէ՞ր ոչ առնէք դուք:  (187 / 4) 

Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ 

ըստ ձեզ եղեալ, և կամ բանական՝ անբան (89 / 1) 

  սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 17) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա եղև 

ընտրելի և փափագելի:  (94 / 1) 

  պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին էք»:  (105 / 4) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց, այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, 

մատուցանել ձեզ զօգուտն (149 / 13) 

  որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի. լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, 

քան թէ հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական 

կորուստն:  (164 / 24;  165 / 6;  165 / 8) 

  զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ առաջնորդս:  (165 / 14) 

  քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 18) 

  գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 6) 

  ապա ուրեմն ըստ ձեզ և ապականեցաւ (183 / 14) 

Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ(166 / 7) 
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  ամենայն ուրէք համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն (14 / 6) 

  պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն ձեր:  (28 / 2;  28 / 2) 

  իսկ ձեր ժամանակ յամենայն ժամ պատրաստ  է (120 / 18) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ 

Հայր ձեր, և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 12;  126 / 13) 

  իսկ ձեր ըստ շնորհի որդեգրութեանն, և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն 

անքակաբար միաւորեցելոյ ստացականիս, իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ 

նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան 

Արարիչ:  (127 / 5;  127 / 10) 

  այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն 

կերակրիչ ձեր, պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց 

ընծայել զգիտութիւն (149 / 14) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր (165 / 3;  165 / 4) 

            ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ (165 / 1) 

  աղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց 

բնութեանցն  (10 / 17) 

  տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան  (12 / 5) 

  և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն 

ըստ քեզ:  (17 / 21) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ (21 / 8) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել, 

այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս 

հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 11) 
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  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (28 / 17;  29 / 4) 

  Տէրն ասէր, և տեսեր զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է (29 / 11) 

  այնոքիկ, որ քեզ յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ 

յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 6) 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ (36 / 17) 

  պարտ է քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես 

տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա 

զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն. (37 / 1;  37 / 3) 

  և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է(103 / 9) 

  տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ 

թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի 

ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա  (107 / 13;  107 / 16) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել (136 / 15) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել խնդրող 

ուղղութեան և բարեպաշտութեան. թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ 

կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս են (147 / 16;  147 / 19) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 8) 

  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել (8 / 13) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 8) 

  Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք (106 / 5) 
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  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի  (106 / 13) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 17) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ 

առ ի քէն բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս 

մերում ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց 

Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին, 

զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 16) 

  «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն (137 / 20) 

  ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո  (15 / 9) 

  Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9) 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 6) 

  գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի (38 / 12) 

  ոչ զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 21) 

  խաթարեսցես զլուսաւոր քո սիրտդ (99 / 18) 

  փառաւորեա զՈրդի քո (106 / 6) 

  «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի:  (137 / 19) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի, զի դու 

ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր. սկիզբն արարեր ի մարդիկ 
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սերմանել զխաղաղութիւն, զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ 

հաւատացելոց:  (146 / 15) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (146 / 22) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ 

վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 11) 

  այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման 

սուրբ ժողովոցն:  (14 / 7) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 15) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի  (165 / 14) 

  գրովն զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն:  (11 / 3) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, (27 / 7) 

այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման 

սուրբ ժողովոցն:  (14 / 7) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 15) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի  (165 / 14) 

  

ԴՈՒԶՆԱՔԵԱՅ           - 3 

  յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ ասասցուք (30 / 13) 

ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ (61 / 13) 
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  իսկ ապառնին թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան 

ամենևին ոչ (87 / 10) 

  

ԴՈՒՐՍ            - 1 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, 

մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ  (149 / 6) 

  

ԴՈՒՌՆ    -4 

և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք (61 / 3) 

Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն տեղի 

բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս (150 / 17)  

և դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 10) 

  և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ 

զախորժակացն զդրունս:  (37 / 21) 

  

ԴՐԱԽՏ          - 1 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան 

պտղովք դրախտին ճանաչի  (91 / 7) 

  

ԴՐԴՈՒԵԼ       - 1 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 18) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ԴԱՐՁԵԱԼ   -  3 

Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 20) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 12) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 18) 

  

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 1   

  

 Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 
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բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ 

զայդ դաւանութիւնն:  (188 / 5) 

  

ԴԱՒԻԹ  - 1 

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւնկարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 12) 

  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  - 1 

Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց միայն 

ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 14) 

  

ԴԺ ԵՐՐՈՐԴ  - 1 

  

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 23;188 / 24) 

  

ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑԻ         - 1 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 16) 

  

ԴԻՊԵԱԼ        - 1 
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  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 4) 

  

ԴԻՊԻՄ          - 1 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

  

ԴՆԵԼ  - 1       

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 18) 

  

ԴՈՒ  - 9 

Հ. Դուք որպէ՞ս տաւնէք:  (190 / 17) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ 

մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 5) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 12) 
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  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 13)              

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր 

ընդ ձեզ յարքայութեանն (195 / 1) 

Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 

  

Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 8) 

Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք 

յուզեցան ի քէն:  (193 / 10) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 27)   

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 25) 
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   Ե     213  (746) 

  

ԵԱՑ    - 1 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի 

պաշտաման /…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 15) 

  

ԵԳԻՊՏՈՍ     - 2 

  պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի (150 / 1) 

  դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգիպտոսի  (152 / 14) 

  

ԵԴԵԱԼ           - 6 

  և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 21) 

  այլ պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն (66 / 11) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն (75 / 2) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 18) 

և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ 

փոխմանց զտէրունական մարմին (127 / 20) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 3) 

  

ԵԹԷ    - 125 
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  եթէ տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան …ասասցես (12 / 5) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ (16 / 3) 

  եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և 

ոչ ինչ:  (16 / 12) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն  (16 / 15) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է (17 / 1) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ (18 / 3) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ  (18 / 11) 

  Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն (19 / 13) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 10) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, 

և ոչ եթէ հասարակականք ոմանք:  (21 / 12) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս…  (23 / 6) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս… (24 / 3) 

  և եթէ՝ Յիսուս խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 10) 

  բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել (25 / 2) 

զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն 

ասասցի գոլ (25 / 22) 

   եթէ առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի… ոչ էր 

պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է (27 / 15) 
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  այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 4) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 14) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 12) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս 

զՔրիստոս  (34 / 12) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, 

այլ ոչ եթէ յաղագս այսորիկ (34 / 23) 

  եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ զհասարակականն 

բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար 

զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն սա երևել 

ճանաչի:  (39 / 10;  39 / 14) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք (40 / 23) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին (42 / 18) 

  և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի 

դիմի:  (43 / 12) 

  եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 1) 

  և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի 

այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 8) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն 

անչարչարելի, եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 12) 

  եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ 

Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ նզովեսցի:  (46 / 15) 
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  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 20) 

  եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան ասասցէ գոլ 

ի Քրիստոս… (46 / 24) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ  (47 / 9) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան 

գտանի ասացեալ (47 / 17) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև   (48 / 18) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի  (49 / 22) 

  ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս և եթէ դէմ… 

(51 / 5;  51 / 6) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ…գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ 

(52 / 9) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն (52 / 20) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան…ոչ կարէի ասել զԲանն 

Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և անյեղաբար (53 / 2) 

  եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ 

ըստ միաւորութեան (53 / 17) 

  եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի յարգանդէ և ցխաչն և մինչև 

յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն… (53 / 22) 

   աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ մարդկայինք:  (54 / 8;  54 / 10) 
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  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ մարդկայինք 

(54 / 11) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 22;  54 / 26) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, 

իսկ եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի 

նմա և բնաւորականքն  (54 / 26;  55 / 2;  55 / 3) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 17) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան  (58 / 6) 

  և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ սահմանել 

ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 15) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 10) 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և 

անձն (67 / 8) 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն 

(69 / 14) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից… (72 / 4) 

  և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ աստուածային 

սքանչելիք  (74 / 18;  74 / 19) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 5) 
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  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ (76 / 6) 

  եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն զՔրիստոսէ… (81 / 9) 

  եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս տայ ասել 

Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 19) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել …(86 / 6) 

  զի եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային 

ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին… (91 / 22) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն (93 / 9) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 15) 

  «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 10) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս (105 / 14) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է …ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս 

հաւատացելոց Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (105 / 19) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 20) 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, զի եթէ զերկոսին 

միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել… (112 / 21;  112 / 22) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր  (113 / 9) 
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  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս (117 / 7) 

  եթէ լուծանելովն  շարժեցաւ յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն 

կատարման, դադարեաց:  (117 / 23) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ 

հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, զի Աստուած ծնելութեան 

առիթ:  (118 / 10;  118 / 13) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս Ոսկեբերանն Յոհան (120 / 4) 

  և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա 

զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (120 / 24) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 9) 

  և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր 

զԲան Աստուծոյ իմանամք (122 / 18) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի (123 / 19) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց  (127 / 16) 

   և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և 

յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 6) 

  եթէ «գուցէ ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս», 

և եթէ ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի. 

և եթէ «ապականեցան և պղծեցան յապականութեան 

իւրեանց»:  (133 / 10;  133 / 12;  133 / 13) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 
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այլայլելի, որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի 

կամ այլայլելի զՔրիստոս. իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ 

փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն»:  (142 / 15;  142 / 22) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր 

զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 5;  143 / 7;  143 / 8) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և 

մարմնոյն:  (145 / 5;  145 / 5;  145 / 6;  145 / 7;  145 / 8) 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս, զինչ 

հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն (145 / 10) 

զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին (150 / 19) 

  որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ 

ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս արբանեակութեան անուանս 

թերիս այսմիկ (156 / 4) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 11) 

  ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ շփոթութիւն ինչ ասեմք 

բնութեանց (159 / 18) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 14) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս. Եթէ ոք ասիցէ 

մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 20) 

  զի ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի (164 / 2) 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք…հրաժարեալք ի նոցանէ (164 / 12) 
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  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան  հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 19) 

  ո՞չ ապաքէն ասացեալ լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ 

լինի, եթէ ոչ քարի բնութիւն:  (166 / 21) 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, 

և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին 

անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 8;  167 / 12) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի…գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ 

երևումն, ըստ նմին և այլ անտեսականքն (168 / 1) 

  և եթէ տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց 

մարդկան:  (169 / 5) 

  զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 10) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (171 / 24) 

  ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ 

զտեսանելին:  (172 / 17) 

  կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու 

զերեսանակն  (172 / 22) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն (173 / 1) 

  «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ 

գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ առն 

(173 / 21) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 
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բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց. զի անխառն է աստուածութիւնն և անյօդ, զոր 

յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ 

խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն 

և մարդկաբար  (174 / 2;  174 / 6) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին (176 / 3) 

  եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ (180 / 10) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին  (181 / 12) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին (181 / 17) 

  իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին 

նմա:  (182 / 13) 

  որպէս կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ 

կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 5) 

  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն (183 / 12) 

  

ԵԼ       - 2 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 2) 

  ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս այսոցիկ. (88 / 16) 

  

ԵԼԱՆԵԼ          - 4 

  Ընդ որ ոչ կարացեալ ելանել:  (10 / 3) 
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  հրամայեցաք ելանել բանիս մերում ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց 

(127 / 17) 

  հարկաւոր է ի միասին ելանել ի սուտն (182 / 10) 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին 

ներքուստ արտաքս ելանելով (61 / 2) 

  

ԵԼԱՆԵՄ         - 8 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ (152 / 2) 

           «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, և Աստուած իմ և Աստուած 

ձեր»:  (126 / 11) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 12) 

  ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 9) 

  «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր զառաջինն» (143 / 8) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 4) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք ել յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք ել յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ (143 / 5) 

  

ԵԼԵԱԼ            - 1 

  և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և այս 

այսպէս:  (61 / 8) 
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ԵԼՈՂՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն (32 / 21) 

  

ԵԼՈՒՄՆ          - 1 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և զՀոգին արտաքս 

առաքումն (33 / 1) 

  

ԵԿԵԱԼ            - 11 

  և զսրբուհին Կոյս ոչ մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ 

(29 / 2) 

  յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 22) 

  մինչ ոչ արարչական ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ 

արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս մահու:  (66 / 14) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի մեղացն 

յառաջ եկեալ երևեցան (69 / 6) 

  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ 

չորրորդութիւն եկեալ յարեսցի  (82 / 1) 

  այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 12) 

  և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 5) 

  «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 9) 
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  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք  (183 / 1) 

            որպէս և դու, ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի 

միաբանութիւն եկելոց (97/12) 

  

ԵԿԵՂԵՑԻ      - 13 

  որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ ընդունելոյն 

վնասեսցի:  (9 / 10) 

  և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական անդամոց 

կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (22 / 1) 

և հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ 

յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 1) 

              ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ (126 / 21) 

և եկեղեցի անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն 

հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ 

(126 / 21) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և 

առաքելական եկեղեցւոյ վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս 

հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 23) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի, (146 / 14) 

  այլ սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր  (148 / 1) 

  որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ 

ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ (154 / 16) 
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որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս, (164 / 18) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար 

գազանս յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 25) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 16) 

ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս (6 / 10) 

  

ԵՂ       - 1 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ 

զպանիր կամ զեղ  (78 / 6) 

  

ԵՂԱԿԱՆ                                               - 1 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ 

յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 6) 

  

ԵՂԱՆԱԿ        - 1 

  այլ և յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ 

արժանաւորաց սիրոյն (5 / 1) 

  

ԵՂԱՆԵԼԻ      - 1 

  այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն 

առնէ եղանելի և ծառայական:  (179 / 15) 
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ԵՂԱՆԻՄ        - 2 

  իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի  (70 / 8) 

  յաղագս որոյ մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և 

ազատեալք:  (75 / 1) 

  

ԵՂԲԱՅՐ        - 1 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, 

անհասանելիք մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 9) 

  

ԵՂԵԱԼ           - 34 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ    (4 / 2) 

  զի զոր նա եղեալ և առեալ ասաց, (17 / 16) 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի 

մարդկութենէս եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս (20 / 1) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և 

գտանիս եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 3) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ (27 / 15) 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց  (37 / 18) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 19) 
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  իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն 

մեզ ոչ եղեալ սպասաւոր (70 / 16) 

  ապա գտանի եղեալ Հօր և Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ (76 / 7) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ 

յօրինեալ եղեալ ասի(77 / 20;  77 / 23 ).     յաղթեսցէ վեհագոյնն վատթարագունին՝ 

հաղորդ եղեալ զօրութեանն:  ( 78 / 12) 

  և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և անեղութեան Բանին 

գտանի եղեալ հաղորդ (82 / 16) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն 

անբաժ եղեալ հոգեկանաց մասանցն, (88 / 9) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ (88 / 13) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ 

ձեզ եղեալ, և կամ բանական՝ անբան (89 / 1) 

այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ 

գտաւ եղեալ ծառայ մահու և ապականութեան:  (90 / 14) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 13) 

այլ զմերն ընդ ձեռն յանցանացն զգենուլ 

կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 23) 

  և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ 

ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 21) 

  իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 4) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ 

աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 7) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 3) 
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  գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն  (168 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն (178 / 19) 

  այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր 

մատուցանէր  (137 / 13) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, զի են ոմանք, որ 

յանգոյից ի գոյ ածան, յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան զհանուր 

էակացո:  (77 / 18) 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին 

(78 / 20) 

  անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին (152 / 11) 

  ի նմին կործանման եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 3) 

  այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և անշփոթաբար ի վեր քան 

զմիտսեղելոց»:  (159 / 21) 

  և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 2) 

  այլ կացեալ ի նմին ասէին որ էնն, և միացեալ անքակութեամբ և 

անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս (43 / 4) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 21) 

  

 ԵՂԵԼ - 4 

զի մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց 

ոչ եղելոյ, և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 7) 

  յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին և զդէմ 

և զբնութիւն, (50 / 9) 
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   իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին (127 / 15) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն 

(17 / 4) 

  

ԵՂԵԼՈՒԹԻՒՆ   -14 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 4) 

իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր 

օրինակ, և ոչ առ  եղելութեամբն զապականութիւնն (63 / 18) 

            Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ 

ըստ եղելութեան:  (77 / 15) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, (77 / 16) 

            Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ 

ասի եղելութիւն (79 / 7) 

Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն (79 / 13) 

… Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն (79 / 20)   

            որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 21) 

  միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և եղելութեանն տան, (83 / 13) 

  որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն ընկալեալ Քրիստոսի, 

և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն միանգամայն և ի միասին 

(181 / 12) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս 

ըստ մարդկան, այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և 

զաճումն հասակի յանձն առնելով անօրինաբար (68 / 5) 
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  որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն ընկալեալ 

Քրիստոսի(181 / 11) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ 

քան զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 15) 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 5) 

  

ԵՂԻԱ  - 1 

  զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 6) 

  

ԵՂԾԱՆԵՄ     - 1 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ (42 / 19) 

  

ԵՂՈՑԵԱԼ      - 1 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն և լուծանելն 

զդժոխ, զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն, և այս յուսով և յապառնիս 

ունի զեղոցեալն, և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 3) 

  

ԵՂՋԵՐԱԲՈՒՍ           - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, 

չորքոտանի, եղջերաբուս, կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն 

պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 8) 
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ԵՄ       - 434/ օժանդակ բայ և էական բայ 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ (65 / 19) 

  «Տեսէք զիս, զի ես նոյն եմ», պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի 

փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս և 

յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 8) 

  ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ (126 / 20) 

  և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 7) 

  զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ» (140 / 19) 

  իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ 

ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (142 / 22) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն(65 / 13) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 23) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ 

մարդկայինքն  (84 / 5) 

  յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք (88 / 19) 

  և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ  (91 / 21) 

  «Հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, 

որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (99 / 3) 

  զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ 

հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն զգենուլ, (117 / 4) 
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  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան 

զմեղսն իցեն»:  (135 / 7) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն, (147 / 21) 

  ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն ասացեալք:  (159 / 8) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ 

Քրիստոս (19 / 18) 

  տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն (20 / 12) 

  ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս և եթէ 

դէմ  (51 / 6) 

  որ լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 10) 

  առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 9) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ արտաքոյ մեղացն իցէ» 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն 

ներածեալ իցէ երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել 

ի մարդկային կազմածիս (100 / 1) 

  որչափ ինձ արժան իցէ, շնորհակալ պարտ է լինել նմա (101 / 6) 

  թէ արդ արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան 

կամակորութենէ և յամառութենէ   (109 / 7) 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս, զինչ 

հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և զրկեալ 

յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 10) 

ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան (159 / 6) 
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  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին (176 / 2;  176 / 3) 

            իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  

  զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ մարդկայինք 

(54 / 11) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, (139 / 11) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց  (173 / 6) 

  «չև են, ասէ, լցեալ Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 11) 

  և զի ոչ են բարձողք իրերաց (19 / 9) 

  զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ 

իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 5) 

  այլ վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք 

անհաւատութեամբ են վնասեալ ախտիւք, խորհուրդք  (31 / 20 ).    այնպիսիեացն 

ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և միտք (  32 / 9) 

  և որոց ոչ են՝ հրաժարեալ (36 / 16) 

  և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են (50 / 3) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 11) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին (50 / 18) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 17;  53 / 19) 
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  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն(56 / 14;  56 / 15) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն, որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք, 

(65 / 24;  66 / 2) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն (66 / 16) 

  և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ աստուածային սքանչելիք (74 / 18) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, 

զի են ոմանք  (77 / 17) 

  որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն (78 / 8;  78 / 9) 

  որք են ըստ նախասացելոյ բանին (83 / 18) 

  և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղ (84 / 20) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են սոքա ի մեզ  (98 / 11;  98 / 14) 

  «Հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց (99 / 1) 

  Եւ են այսոքիկ (101 / 21) 

  որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 9) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի… (105 / 20) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են (109 / 19) 

  զի ոչ են մի և ոչ միոյ իրողութեան:  (119 / 18) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 9) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք  (123 / 12;  123 / 15) 
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  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն 

և դժոխոց իշխանութիւն (133 / 3) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, (133 / 9) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց (133 / 21) 

  «հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց  (135 / 5) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն (135 / 13) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 22) 

  թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն (147 / 18;  147 / 20) 

  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ (151 / 3) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, որ 

ըստ միաւորութեանն են բանք, (162 / 3;  162 / 4) 

  զի ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի (164 / 2) 

  ապա եթէ են    մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի 

հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք 

(164 / 12;  164 / 13) 

   ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ (165 / 1) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա  մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն (174 / 17) 

զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս (38 / 16) 

  «Դու ես Քրիստոս որդի Աստուծոյ»:  (136 / 13) 

ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս  (137 / 16) 
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  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան (10 / 14) 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք 

(39 / 13) 

  զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ, զի ի պտղոյ իւրմէ 

ծառն ճանաչի:  (155 / 15) 

  որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան 

յիշել զիւրսն  (74 / 6) 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն (5 / 17) 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ 

մեծ է ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19) 

  յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, 

հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 17;  10 / 20;  10 / 21) 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան  (15 / 3) 

  զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 8) 

  արդարև այդ իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (16 / 1) 

  զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և 

կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի 

գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 10;  16 / 10;  16 / 12;  16 / 13) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 1;  17 / 2;  17 / 2) 

զի անհնար է, ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և 

յարարածականացս օտար է այս. զի բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի 

նմանէ և ոչ ի նոցանէ պարունակեալ (19 / 2   19 / 4;  19 / 5).   Ա՛րդ, եթէ հանուր 

առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ անհատիւքն ի 

շարադրութեանն (  19 / 14) 
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  ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) 

  այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է (22 / 12) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. (23 / 16) 

  այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 18) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ հասարակականի մարդկային 

բնութեանս:  (24 / 20;  24 / 21) 

  և այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց (25 / 4) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն  (25 / 16) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 4) 

  Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ 

ասել է» (27 / 6) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ 

ոչ(27 / 15).      ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն 

իմ ճշմարիտ ըմպելի»( 27 / 20) 

  յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, և տեսեր 

զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 9;  29 / 11) 

  զի զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ 

տեսանել կարող է (29 / 18) 

զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն (32 / 6) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 12) 
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  այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է (33 / 18) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 22) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի (36 / 10) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. (36 / 21;  37 / 1) 

  որպէս արժան է ասել (37 / 11) 

  պարտ է մեզ յիշել   (38 / 10) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է (39 / 17) 

  և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք  (40 / 3) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու  (42 / 13) 

  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ 

բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի 

դիմի:  (43 / 10;  43 / 11;  43 / 12;  43 / 12) 

  որ անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն (44 / 13) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ (44 / 16) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն (45 / 13) 

  Յուլիանիա է արդարև, որ այնպէսն ամբարշտեսցէ:  (46 / 14) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 10;  48 / 12;  48 / 14) 
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  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է(48 / 24;  49 / 1) 

  և այս է վեհագունին յաղթելն:  (49 / 10) 

  որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ 

ասացաք:  (52 / 2) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան (53 / 9) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 7) 

  զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային  (54 / 14) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի նմա և 

բնաւորականքն, այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն (54 / 26;  55 / 3;  55 / 4) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 20) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն (57 / 8) 

  և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 22) 

  այս է՝ ի հարուածոյն և ի բևեռելոյն՝ վիրաւորելն:  (58 / 2) 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 12) 

  և զի անճառ է և գերահրաշ (59 / 21) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է (61 / 20) 

  և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 14) 

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 6) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, (64 / 8) 
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  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն  (66 / 8) 

  որպէս ամենեցուն քաջայայտ է(69 / 5) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար  (70 / 21) 

   այս է՝ զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 12) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի  (76 / 2) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 11) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է (77 / 17) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի, որ 

նիւթոյն բնական է, և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն, և է որ 

յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն, որպէս 

ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ 

զեղ. և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ 

խոնաւից է տեսանել, որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն, 

և է որ երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն 

վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (77 / 19;  77 / 22;  78 / 1;  78 / 2;  78 / 6;  78 / 8;  78 / 10) 

  որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 22) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս և 

յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 17) 

  որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ (81 / 3) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է (83 / 13;  83 / 16) 

  և է ամենևին անմահաբար և կենդանացուցիչ (85 / 2) 
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  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն (86 / 1) 

  որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 11) 

     այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան (88 / 17) 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան (89 / 20) 

  ուստի յայտ է (90 / 7) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է (90 / 16) 

իսկ մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 22) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր (90 / 22) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս, և մի՛ լիցի ասել 

զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ 

ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա 

Ստեղծողին (91 / 20;  91 / 20;  91 / 22) 

  պարտ և արժան է զէն ասել  (92 / 7) 

  Բայց հարցաքննելի է այս (92 / 11) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ (93 / 1) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն (93 / 11) 

  այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 9) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն (94 / 10) 

  որպէս ի դէպ է ասել (96 / 1) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 4) 



525 
 

  թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել (97 / 16) 

   մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին (98 / 3) 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա  (100 / 17) 

  որպէս օրէն է խոհեմագունից  (100 / 22) 

  շնորհակալ պարտ է լինել նմա (101 / 7) 

  և որ ի կարգին է:  (102 / 6) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ, և 

տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին 

Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 8;  103 / 9;  103 / 10;  103 / 11) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն, որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 4;  105 / 8) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին, այլ 

զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 14;  105 / 15;  105 / 15) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող, ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց 

Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (105 / 19;  106 / 1;  106 / 1) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն (107 / 1) 

  զոր ի պրակսն իսկ է գրելն (107 / 7) 

  զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն 

(107 / 13).   ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է( 107 / 23) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն  (108 / 17) 
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  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

(108 / 19) 

  և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի 

պահել զառաջարկութեան բանին հոլով, այլ է երբէք, որ առ միմեանս 

փոփոխեալ լինին, որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս 

Բաբելացւոց» և այլն:  (109 / 9;  109 / 11) 

  հայեցուցանէր ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» 

(110 / 5) 

  որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ 

արհամարհելոց է, արհամարհեսցի:  (110 / 19;  110 / 20) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն 

հարկաւոր է ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ 

յարութեանն:  (113 / 12) 

  մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ 

ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել 

զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 7;  114 / 8) 

  այսինքն է աստուածայնոյն բնութեանն և մարդկայնոյն (114 / 14) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 7) 

  «որ ծնանելոցն է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ 

կոչեսցի»:  (116 / 17;  116 / 18) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և 

անկատար   (116 / 20) 

  և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել (117 / 2) 

  «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է» (118 / 9;  118 / 9) 

  իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն 

(118 / 13) 
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  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց (119 / 7) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել  (119 / 13) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է (119 / 19) 

  «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր ժամանակ յամենայն ժամ 

պատրաստ է», յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք 

ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և 

զվտանգ:  (120 / 18;  120 / 19;  120 / 21) 

  այժմ անձն իմ խռովեալ   է(121 / 7) 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել (123 / 21) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն 

(124 / 11;  124 / 12) 

  բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և անմահն գոլ  (124 / 21) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ (124 / 25) 

  ի վերայ բերել սորա իրաւացի է (125 / 16) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, սոքօք երկոքումբք, 

այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ 

եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ յառաքելոցն 

տուչութենէ:  (125 / 19;  125 / 22) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք գայթակղին և 

յիմարին հեթանոսք, այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ 

աստուածաբան անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն 

անուանցն»:  (126 / 3;  126 / 7) 
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զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն  (127 / 3) 

  «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց 

սուրբն Գրիգոր:  (128 / 24) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է  (129 / 8) 

  «Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է (130 / 16) 

   մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է,  (133 / 2) 

  Եւ սքանչելի է այս:  (133 / 21) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 1) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 12) 

  ասա սա նոյն ինքնն է (137 / 2) 

  և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է  (137 / 9) .    զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի 

Հայր և Հայր  յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս 

բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ 

զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի  ( 

137 / 15;  137 / 17;  137 / 18) 

  զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 5) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր (140 / 6) 

  նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 14) 

  այլ և յերկրորդ յիւրում գալստեանն ցուցանելոց է (140 / 18) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 2) 
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  որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է լինիլ. իսկ եթէ հասարակաբար 

առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի և նոյն տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, որպէս և Գրիգոր 

սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս. 

իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (142 / 15;  142 / 18;  142 / 22) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 

Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր 

էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 3;  143 / 4;  143 / 5) 

  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 11) 

  «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց, և ի մարմնոյ 

յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ 

բնութեան»:  (144 / 20) 

  և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ իսկութիւնն 

յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ ասեմք, թէ 

կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 1) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն, զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի 

բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ 

անապականելի:  (145 / 16;  145 / 18) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ 

վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 9;  147 / 11) 

  այլ սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 4) 



530 
 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (150 / 1) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն (150 / 5;  150 / 5) 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց (151 / 6) 

  «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և անմահկանացու ի 

ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի և մահկանացուն 

ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և 

երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 17;  152 / 22) 

  «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել զմարմինն Քրիստոսի ի 

ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 2) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն(154 / 15) 

  Եւ դիտել պարտ  է(156 / 21) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն 

անեղ, անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման, զի ընդ ձեռն այսպիսեացս 

անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ անեղ, և որ 

անեղն է, համագոյակից լինի աստուածութեանն, և համագոյն չորրորդութիւն 

առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս Երրորդութիւն:  (157 / 10;  157 / 16) 

  «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ միաւորութեամբ 

տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 17) 

  և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն 

գրեալ ճառս, ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել (159 / 3) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր 

որդի է Քրիստոսն», նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն 

զանուն պատասխանեալք գիտակցեալք, իսկ զհրաշափառական միաւորութեան 

բան անգիտակցեալք, պապանձեցան:  (161 / 2) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, (163 / 8) 
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  ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 5) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն (165 / 7) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի (165 / 14) 

  իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ (166 / 12) 

  այնպէս է, Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 5) 

  յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից  (167 / 11) 

  Ի դէպ է այսպէս լսել առաքելական բանիս:  (171 / 4) 

  հարկաւոր է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 9) 

  հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. (172 / 2) 

  «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ 

գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ առն, ինքն 

Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին (173 / 21) 

  զի անխառն է աստուածութիւնն և անյօդ (174 / 3) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել (174 / 11) 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման (175 / 7) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 16) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան (176 / 3) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն 

Բան է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 8;  176 / 9) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 
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յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 11;  176 / 15) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ 

մարդկայինն ստացական և շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն և ի 

զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ 

զգալիս:  (177 / 10;  177 / 14) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 19) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, 

ամբարշտութիւն է, այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 2;  180 / 3) 

  Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, 

այսինքն է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 15) 

  որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 7) 

  հարկաւոր է ի միասին ելանել ի սուտն (182 / 10) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 15) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 4) 

  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն, ապա ուրեմն 

ըստ ձեզ և ապականեցաւ բայց այլ է մահն և այլ ապականութիւնն. զմահն 

ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն, և սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին 

խոստովանել, բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ, զի մարմին նորա ոչ ետես 

զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 12;  183 / 15;  183 / 20) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ 

մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն 

ո՞չ էաք լուեալ (8 / 12) 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս առ Աստուած 

խոստովանութեան (101 / 17) 



533 
 

  պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի (102 / 9) 

  որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով (40 / 8) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և 

մարմնականքս ոչ էին բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն 

զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն մարմին  (93 / 10) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս (93 / 20) 

  որ հանդերձեալ էին երթալ ի գերութիւն ի Բաբիլոն ի Նաբուգոդոնոսորայ 

(109 / 16) 

  և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա 

զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 1) 

  թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 4) 

  և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ (6 / 11) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանային:  (7 / 2) 

   զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր այս:  (11 / 17) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 10) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ (16 / 3;  16 / 3) 

  որ մարթելի էր նմա մեռանել (25 / 3) 

  ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ 

ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե 

յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն ձեր:  (27 / 18;  28 / 1) 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 6) 
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  զայն յիշէին, որ հասարակէն էր առանձնացեալ  (39 / 9) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 15) 

  զի որ ըստ բնութեանն Բանն էր անմահական (44 / 22) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած (45 / 3) 

  որ առ անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (49 / 4) 

  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ 

իմանալւոյն, (56 / 17) 

  զի որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին  (60 / 6) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 5) 

  Բայց խնդիր էր այս, (68 / 11) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան (68 / 16) 

  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղև. 

վասն է՞ր արդեաւք, (69 / 8) 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս 

ոչ էր ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան 

զյանցանսն, ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 14;  69 / 16) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ, զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն, լինի այնուհետև ի 

հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ, (72 / 15) 

  և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և 

յանապական և ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ88 / 4) 
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  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն 

(89 / 18) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն (90 / 4) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս (92 / 11) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 21;  94 / 22) 

  և միւսն, որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն 

(98 / 6) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ (101 / 10) 

պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի (102 / 8) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 13) 

  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ 

ապականութեամբն էր անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր 

հանդերձելոյն:  (102 / 18;  102 / 19) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 1) 

  պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին Աստուծոյ (103 / 10) 

  որով կարելի և հնարաւոր էր չարչարել և մեռանել»:  (104 / 13) 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս (104 / 18) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին, այլ 

զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ զանապականութիւն:  (105 / 18) 

  աստի ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն 

և զկատարելութիւն:  (106 / 7;  106 / 8) 
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  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց 

(107 / 2) 

  և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ (107 / 8) 

  զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ (107 / 15).   պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն (  107 / 20) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս. զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, 

որ էր յառաջ:  (108 / 15) 

  և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին 

նորա յապականութիւն:  (110 / 15;  110 / 16) 

  անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել, և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, 

ճշմարտել և զբանն:  (115 / 15) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 11) 

  «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր (118 / 18) 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր պատահումն, 

թողացոյց»:  (121 / 13) 

  զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 24) 

  ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան 

Արարիչ:  (127 / 9) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել (127 / 11) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման 

աստուածային էր հրաշագործութիւն (129 / 13) 

  զի ինքն էր Աստուած (129 / 21) 

  և որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա 

լինելոցն էր (130 / 6) 
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  ծնունդն յապականութեան սերմանէ լեալ էր (132 / 14) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր  (132 / 20) 

Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին (141 / 13) 

  որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել (142 / 10) 

  «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն 

զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 8) 

  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն (144 / 11) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ (144 / 13) 

  և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ ասեմք, թէ կեանքն 

Բանին միայն էին:  (145 / 3) 

զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին 

(145 / 11) 

և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 12) 

  խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, զոր Զենոնի և 

Անաստասեայ խափանեալ էր:  (152 / 2) 

  և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ (152 / 8) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան (154 / 9) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան 

(156 / 1) 

  նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ (156 / 4) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 17) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ (166 / 2) 
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  առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց (167 / 3) 

  յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, և եթէ համաբուն ունէր 

Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին անընդունակ էր կրից, 

առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 12;  167 / 15) 

   և սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց 

արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 17) 

  Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` զպատահումն 

ընկալաւ»:  (170 / 13) 

  նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի հանդերձեալ 

յաւիտենին:  (171 / 2) 

  անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր միացեալ, զապականութիւնն 

արտաքս պարսպեալ, պահէր զյարձակումն:  (173 / 12) 

  վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ 

գտաւ ի նմա ապականութիւն (173 / 20) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց (175 / 22) 

  զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով… (182 / 3) 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի 

կրկին էք»:  (105 / 4) 

  

ԵՆԹԱԿԱՅԵԱԼ          - 1 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 22) 

  

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ              -9 
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  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս (98 / 22) 

Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի 

Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս 

վասն հաւատոյ:  (100 / 14) 

 որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս (135 / 5) 

  Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր 

Սարգիս Եպիսկոպոս Գերադեկորայ:  (149 /     

ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ ի 

դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 7) 

եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր աթոռ  (152 / 5) 

և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և Յուլիանէ Աղիկառնէ 

քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին, թողին 

զքազաքս իւրեանց, և գնացին (152 / 10) 

Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր  (154 / 9) 

Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ  եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ 

ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 17) 

  

ԵՊԻՓԱՆ       - 1 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ (145 / 15) 

  

ԵՌԱԿԻ           - 1 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, 
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ԵՍ       - 246 

  Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես  (6 / 3) 

  պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ 

ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 1        

զնոյն իսկ ասեմ և ես (16 / 9) 

  Եւ այլ ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և 

իշխանութիւն ունիմ միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 3) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ (102 / 3) 

  «Տեսէք զիս, զի ես նոյն եմ (102 / 8) 

«Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն  (104 / 2) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս (104 / 14) 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել  (105 / 1) 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա (122 / 5) 

   «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, և Աստուած իմ և Աստուած 

ձեր»:  (126 / 11) 

ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ (126 / 20).  և ես զնա կոչեմ 

ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ ստացականիս ( 127 / 6)     

  տեսէք զի ես նոյն եմ  (129 / 7)     

  որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս (137 / 15) 

  զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ (140 / 19) 

  իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ»   (142 / 22) 

            ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և 

արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե 
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յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն 

ձեր:  (27 / 19;  27 / 20;  27 / 21;  28 / 1) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 3;  28 / 5) 

  «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ» (30 / 1) 

  որ ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 12) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ 

միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 2) 

  Տէ՛ր իմ, Տէ՛ր:  (100 / 12) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ (103 / 13) 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան (105 / 2) 

  ամաչեմ, Տէր իմ, զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ  (107 / 11) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ (108 / 4) 

  ժամանակ իմ չև է հասեալ (120 / 17) 

  «այժմ անձն իմ խռովեալ   (121 / 7) 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

  «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, և Աստուած իմ և Աստուած 

ձեր»:  (126 / 12;  126 / 12) 

  զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն  (127 / 3) 

  ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և Աստուած իմ», (136 / 5;  136 / 6) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», և թէ 

«զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ». լուար Աստուած 

Աստուած իմ, ընդէ՞ր թողեր զիս», ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան 

մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօրմատուցանէր, զի նա նոյն է, 
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որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», 

(137 / 9;  137 / 11;  137 / 17) 

  «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ», (142 / 4) 

  ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս (144 / 8) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ (149 / 9) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի  (165 / 15) 

  աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ 

անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 5) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

 գրովն զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն (11 / 3) 

Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն», զուգաձայնեա ընդ 

Պետրոսի, զի ընդ նմին ինև երանեսցիս. «Դու ես Քրիստոս որդի 

Աստուծոյ»:  (136 / 13) 

  ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է ի միաբանելոցն քակիլ և 

ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի 

(13 / 1;  13 / 4) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ  (15 / 13) 

  ասա՛ ինձ, (24 / 13) 

  ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ ապա թողցես ինձ ասել (37 / 10) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ (49 / 17) 
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  հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ (100 / 19) 

  որչափ ինձ արժան իցէ, շնորհակալ պարտ է լինել նմա (105 / 10) 

  զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ(107 / 12) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն (118 / 3) 

  և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած (127 / 6) 

Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն», զուգաձայնեա ընդ 

Պետրոսի, զի ընդ նմին ինև երանեսցիս. «Դու ես Քրիստոս որդի 

Աստուծոյ»:  (136 / 13            

«տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն յերկինս և յերկրի», յիշեա զնոյն յառաջ 

քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ 

(137 / 5;  137 / 8) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան 

առհաւատչեայ բանից և գործոց:  (142 / 4) 

  առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն (4 / 11) 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի որ ուտէրն 

ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7;  5 / 8) 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 18) 

   ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել  (6 / 7) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին  (8 / 4) 

  զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, 

կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ (8 / 10) 

  աղէ՛, ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս (10 / 6) 
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  և մանաւանդ զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի 

նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց  (11 / 15) 

  և խնդրես ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից (12 / 7) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն 

բանք:  (15            Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան 

(15 / 3) 

  այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական անդամոց 

կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 19) 

առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, 

ասա՛, մեզ:  (24 / 6) 

  մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մեզ(25 / 2) 

  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց, պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ 

բանն եղև ի քոց աստուածոցն (38 / 9;  38 / 10) 

  ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 3) 

  այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 20) 

  այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և անհետազոտելիք:  (62 / 2) 

  անհասանելիք մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 10) 

  ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 14) 

  յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ 

պատմեալքն:  (63 / 24) 

  զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և անմահ 

մնալովն մեռեալ, անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք (64 / 13) 

  որով մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն, և ընդ ձեռն նոցուն և 

զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն, այլ և վարդապետէր 
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նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (66 / 4;  66 / 6) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք, այլ 

պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն, զոր ոչ ոք 

յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ արարչական ձեռն, որ 

կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս 

մահու:  (66 / 10;  66 / 13) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ (68 / 13) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին (68 / 21) 

  ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր (70 / 16) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն (85 / 25) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 14) 

  ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց (94 / 16) 

  այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի 

Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 14) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ (96 / 5) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, (96 / 13) 

  որ և բնականք են սոքա ի մեզ (98 / 14) 

  ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտդ (99 / 17) 
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  զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջ (101 / 22) 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն 

(124 / 13;  124 / 15) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել (127 / 11) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց 

ի մեզ զփրկութիւնն  (131 / 10) 

  այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց 

զնա ընդ խաչափայտին»:  (132 / 6) 

  Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան 

կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 14) 

ծարաւեցաւ, և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (138 / 21) 

  Քաղցեաւ և լեղիճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 20) 

  Եւ եթէ մեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 4        

ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 5) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր  (165 / 16) 

  հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ ըստ նմանութեան առանց մեղաց  (167 / 10) 

  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով յարեաւ 

(169 / 9) 

  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս, 

վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս, ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ 

ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 15) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն (173 / 2) 
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  որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկան (173 / 17) 

  որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի (174 / 14) 

  զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն (176 / 8) 

  բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և զի 

անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (179 / 2) 

  և սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին խոստովանել (183 / 17) 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն (5 / 17) 

  ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և բազմայեղանակ 

բարոյիցն, ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ 

սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և 

ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան 

աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ»:  (8 / 8;  8 / 15) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 17) 

  մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մեզ 

(25 / 1) 

  ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 3) 

   զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 12) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն 

Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, 

Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և 

մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, 

համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 11;  33 / 15;  33 / 20) 
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  մարդացեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս  (34 / 6) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 22) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 11) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն (35 / 17) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 9) 

  մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 6) 

  սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 19) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 15) 

  մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի 

Տէր մեր (50 / 14) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան (51 / 3) 

  որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն (54 / 9) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 18) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ 

վասն մեր Աստուածն Բան:  (68 / 19) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի 

վասն մեր և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (70 / 21;  71 / 1) 
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  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն (71 / 18) 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, 

այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 19;  72 / 22) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (74 / 24) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 12) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (85 / 8) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 16) 

  զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ 

պատերազմողին:  (94 / 17;  94 / 18) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 15) 

  «տեսաք զնա և ձեռք մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 6) 

   այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 

իմանամք  (122 / 20) 

  և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս (123 / 8;  123 / 9) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի (127 / 12) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին (132 / 8) 
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  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն 

կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 

իշխանութիւն (133 / 1;  133 / 2) 

  որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 10) 

  ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 16) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 7) 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ փչեաց ի 

դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 16) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի  (142 / 17) 

  զի զբնութիւնս մեր անապական արասցէ»:  (143 / 19) 

  Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ 

հաստատեաց պէտս:  (150 / 3) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 18) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի 

վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 17) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի ի մարմնի 

նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 23) 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, 

թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ 

անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 3) 
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  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ. այս է բացորոշել շնչոյն 

բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և յանզգայութեանն խոնարհեալ 

սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս (175 / 7;  175 / 11) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 18) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ հաղորդութիւն 

(177 / 16         

  սակայն մեք գրեցաք առ նա (11 / 9) 

  իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք և՛ շօշափեցաք:  (18 / 9) 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն   (21 / 14) 

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս հաւատոց 

ճշմարտութիւն:  (22 / 12) 

   մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ  (31 / 13) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 12) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 12) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա եղև 

ընտրելի և փափագելի:  (94 / 1) 

  մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 16) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին կողմանքս ի չարէ 

նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ 

գտանէաք:  (101 / 13) 
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  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 6) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, որոյ 

վիրօք մեք զլինելութիւն ստանայցեմք (174 / 22) 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած, և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր (3 / 11) 

պահանջել ի մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն (13 / 2) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ. եթէ 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և միտս, 

այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս, ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին 

իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին 

իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն 

ձեր:  (27 / 16) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (38 / 1) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 7) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 18) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ 

ի մէնջ փրկչականն առեալ մարմին (48 / 11) 

  սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային 

(51 / 22) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 6) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ 

զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ 

ընդ նոքօք լինել:  (65 / 16) 
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  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն, 

իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման տուեալ 

բառնալ:  (68 / 14) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 9) 

  խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս (97 / 13) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 13) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (131 / 23) 

  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս (139 / 2) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ 

վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 12) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 20) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 15) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ (178 / 21) 

  ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն 

(11 / 5) 

զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն (73 / 2) 

  զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 
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առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (35 / 1) 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19) 

  ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ 

«Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» (137 / 16;  137 / 17) 

  «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն զձերն առ 

իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք 

յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 2) 

  «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ»(30 / 1) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 15) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս (100 / 21) 

  «Տեսէք զիս, զի ես նոյն եմ», պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի 

(102 / 8;  102 / 9) 

  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք  (106 / 5) 

լուար Աստուած Աստուած իմ, ընդէ՞ր թողեր զիս  (137 / 12) 

  «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ (142 / 3) 

  այլ ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 19) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարե (5 / 9) 

  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն (6 / 16) 

  իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն 

արկանել:  (6 / 22) 

  այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար 

աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 9) 

  նոքին բարեփառս զմեզ յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 7) 
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  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն, և զայս 

ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի. ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ 

հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 13;  52 / 18) 

  և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի 

դժոխոց և ապականութեան (71 / 3) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին (96 / 11) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ, որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք 

ստել յաղագս առ Աստուած խոստովանութեան, ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել 

խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ 

բանս:  (101 / 16;  101 / 19) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին 

ուսուցին զմեզ խոստովանել ասելով. (104 / 9) 

  որ զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր (132 / 4) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 12) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 21) 

  զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին 

ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 3) 

  իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ (160 / 8) 

  և մարմնովն և արեամբն իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 19) 

  

ԵՍԱՅԻ           - 2 
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  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին (102 / 15) 

    ընդ Եսայեայ վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 2) 

  

ԵՐԱԳՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 20) 

  

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՆ       - 1 

  որպէս և երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և 

զնուագելն (49 / 8) 

  

ԵՐԱԺՇՏԱՊԵՏ         - 1 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս, որպէս և 

երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և զնուագելն (49 / 9) 

  

ԵՐԱԽՏԱՒՈՐ - 1 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և 

զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (179 / 1) 

  

ԵՐԱՆԵՄ        - 1 

  զի ընդ նմին ինև երանեսցիս (136 / 13) 
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ԵՐԱՆԻ ԹԷ     - 1 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ (101 / 10) 

  

ԵՐԵՍԱՆԱԿ    - 2 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն  (172 / 21) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 23) 

  

ԵՐԲ    - 4 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 9) 

  այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, 

որքան կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 20) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն 

(164 / 6;  164 / 7) 

  

ԵՐԲԵՄՆ        - 3 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել 

զիւրսն»:  (121 / 15) 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի (149 / 13) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն (170 / 16) 
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ԵՐԲԷՔ            - 10 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած (3 / 8) 

  զի զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք (29 / 16) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 15) 

  մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 22) 

  տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ շօշափելին ըստ բնութեան 

լինէր երբէք (60 / 22) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր (63 / 11) 

  և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան 

յիշել զիւրսն, զի և ոչ թափուր երբէք ի նման (74 / 8) 

  այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին (109 / 11) 

  թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ» (140 / 20) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն (157 / 25) 

  

ԵՐԵԿ, ԵՐԷԿ  - 4 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 18) 

Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և այսօր, նոյն 

և յաւիտեանս»:  (102 / 14) 

  և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և 

յաւիտեանս  (129 / 5) 
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  որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 24) 

  

ԵՐԵԿԵԱՆ      - 1 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 15) 

  

ԵՐԵՄԻԱ        - 1 

  զոր ասէրն Երեմիա  (102 / 4) 

  

ԵՐԵՍԱԿԱՆ    - 2 

  մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական բաժանմանս (14 / 10) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 10) 

  

ԵՐԵՍՔ - 4 

  Հօր ընծայելով արտասուեաց, հատանելով զամենայն 

արտօսր յամենայն երեսաց:  (139 / 12) 

  և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (144 / 7) 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց (151 / 7) 

            և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք,  (40 / 5) 

  

ԵՐԵՒԵԱԼ       - 6 
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  և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 6) 

  ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ մարդկան (17 / 12) 

  և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 15) 

  մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան (28 / 10) 

  իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ ներգործութեան և 

արդեամբք երևեալ:    (39 / 19) 

  զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 13) 

  

ԵՐԵՒԵԼ          - 2 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ  (18 / 11) 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ 

ոչ յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 15) 

  

ԵՐԵՒԵԼԻ       - 11 

և զի անճառ է և գերահրաշ, ապա և ճառելն անկարելի, բայց այնքան, որքան 

համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն (59 / 23) 

«Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ Բան, և Քրիստոս ի 

վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 17) 

իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր փառք 

(160 / 14)       Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով 

ըստ երևելոյն ինչ բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 7) 

և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և ամենևին (168 / 3) 

  իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք և՛ շօշափեցաք:  (18 / 10) 
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  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 14) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 17) 

  կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն 

կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ 

զանմարմնականն (28 / 20) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 7) 

    Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն 

(129 / 16) 

  

ԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵԼ     - 1 

և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ 

ուղիղ երևեցուցանել, (27 / 8) 

  

ԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ    - 2 

  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն 

(43 / 11) 

  որ զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 20) 

  

ԵՐԵՒԻԼ          - 1 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ 

մարդկայնովս երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն 

ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 11) 
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ԵՐԵՒԻՄ         - 14 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել (48 / 6) 

  որ զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի 

դիմումն երևեսցի:  (49 / 22) 

            ի մեղացն յառաջ եկեալ երևեցան, (69 / 6) 

  նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն 

(140 / 13) 

            այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ 

զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 16) 

  զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն (140 / 11) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն (159 / 11) 

            և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի (13 / 4) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ (15 / 13) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ 

(21 / 8) 

  և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս 

յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 13) 

  քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս 

բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 10) 

            և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս որոշելովն 

դիմացն երևին յատկութիւնք՝ (41 / 17) 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց  (5 / 6) 

  

 ԵՐԵՒՈՅԹ     - 2 
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  որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ 

Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 7) 

այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա 

բնաւորական  իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 4) 

  

ԵՐԵՒՈՑԵԼ     - 1 

   սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 17) 

  

ԵՐԵՒՈՒՄՆ     - 13 

Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 15) 

   դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 17) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 18) 

և զսրբուհին Կոյս ոչ մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, 

յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 2;  29 / 6) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց, 

յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից» (30 / 17) 

քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս բազում 

անգամ երևի արարեալ (168 / 9) 

գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն (168 / 6) 

Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և 

եթ երևմունք:  (168 / 11)   
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զի ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 16) 

հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 3) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ 

նմանութեամբ զերևումն արասցէ:  (168 / 18) 

  հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 2) 

  

ԵՐԵՔ  - 10 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք (61 / 23) 

  որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 24) 

ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին (133 / 3) 

և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 5) 

  յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի   (101 / 23) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն  (177 / 7) 

  գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ հոգեկանաց մասանցն  (88 / 9) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի (115 / 18) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին , 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն(135 / 16) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել(119 / 13) 
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ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ          - 2 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն  (9 / 11) 

  և ի քսան և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի 

վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ (9 / 2) 

  

ԵՐԵՔՕՐԵԱՅ            - 1 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս… զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի 

կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս 

և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 10) 

  

ԵՐԹԱԼ           - 3 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս, որ հանդերձեալ էին երթալ ի 

գերութիւն ի Բաբիլոն ի Նաբուգոդոնոսորայ (109 / 16) 

  և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 3) 

  իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման 

տուեալ բառնալ:  (68 / 15) 

  

ԵՐԹԱՄ          - 2 

  և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 1) 

            Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն  (109 / 3) 

  

ԵՐԹԱՄ ԶՀԵՏ  - 3 

երթայք զհետ բարի հովուին (164 / 16) 
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և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն (105 / 7) 

երթայր զհետ դոցա (164 / 12) 

  

ԵՐԹԵԱԼ        - 4 

  զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի 

իրիք երթեալ ծանուցաւ  (79 / 22) 

  որով իւիք առ մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 3) 

  որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր, «զի որ ի նմայն 

ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ Յովսէփ:  (118 / 8) 

  զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 6) 

  

ԵՐԻՑԱԳՈՅՆ - 1 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի  (61 / 21) 

  

ԵՐԿԱԹ          9 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ 

զբնութիւն երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր 

որակութիւն երկաթոյն:  (72 / 11;  72 / 13) 

  և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի 

հրոյն  (80 / 15) 

Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն 

և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ (128 / 6) 
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  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 10) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն (78 / 13) 

և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի 

հրոյն  (80 / 14) 

զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 11) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ (72 / 14) 

  

ԵՐԿԱԿ           - 3 

  և է որ երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով (78 / 10) 

  իսկ զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք, 

մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 15) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան.  (55 / 20) 

  

ԵՐԿԱԿԻ         - 2 

Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս ածցուք զմտաւ (158 / 11) 

Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ հոգով և 

մարմնով  (64 / 25)       
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ԵՐԿԱՅՆԱՄՏՈՒԹԻՒՆ          - 1 

տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն  (107 / 13) 

  

 ԵՐԿԱՅՆԱՒԱՆԴ       - 1 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց (37 / 18) 

  

ԵՐԿԱՔԱՆՉԻՒՐ        - 7 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին 

և երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չ (177 / 19) 

  որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն (78 / 9) 

է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ 

զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 4) 

Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, 

զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք 

ազատ մնացեալ Տէրն (95 / 17) 

            Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն, 

իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ 

զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 12) 

            Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն (32 / 17) 

  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ 

իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ 

ի զերկաքանչիւրսն շարժեալ (56 / 20) 
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ԵՐԿԵԱՄ        - 1 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 17) 

  

ԵՐԿԵՂ- տե`ս ԵՐԿԻՒՂ  գլխաբառի տակ             

  

ԵՐԿԻՆՔ         - 23 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 18) 

   զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի 

թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 10) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս  (95 / 22) 

  վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն, և անուանեալ 

զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի և երկնային, 

զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 5) 

  տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն յերկինս և յերկրի (137 / 6) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս (140 / 6) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21;  140 / 22) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ, որ էն յերկինս». (143 / 5;  143 / 6) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 17) 

ի յերկնից ասի իջեալ (44 / 20) 
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  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ 

և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ (82 / 6) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր 

զաղաղակելն յերկնից (106 / 20) 

նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և 

կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 21) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն 

տէր յերկնից»:  (118 / 22) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ, և 

նոյն ինքն ի Քրիստոս (125 / 8) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ, որ էն յերկինս». (143 / 6) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ (161 / 12) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 14) 

զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 17) 

  

ԵՐԿԻՐ           - 15 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն  (32 / 1) 
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  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 7) 

  որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի  (124 / 2) 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի (132 / 16) 

  և եթէ ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի 

վերայ երկրի.  (133 / 13) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն (145 / 17) 

  ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի 

Շամրտացւոցն երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 13) 

յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի  (171 / 19) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի (178 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի 

վերայ երկրի, երկոցունց եղեալ հաղորդակից… (178 / 19) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան  (44 / 19) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 21) 

  «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն յերկինս և յերկրի (137 / 6) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 3) 
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ԵՐԿԻՒՂ,ԵՐԿԵՂ       -7  

Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի… (23 / 2) 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն 

տրտմութիւն, երկիւղ, բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, 

քաղց, ծարաւ, աշխատութիւն  (55 / 6) 

զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն մարդ 

պահպանեսցի (69 / 8) 

Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր ընկալեալ 

զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, ընկալաւ խրատ 

զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 15) 

Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 17) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս է՝ 

զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 13) 

  և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և 

զվտանգ:  (120 / 21) 

  

ԵՐԿԻՒՂԱԾՈՒԹԻՒՆ - 1 

  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն 

երեսաց (151 / 4) 

  

ԵՐԿԻՒՂԱԾ   - 1 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ 

օրինակի երկիւղածաց Տեառն  (11 / 10) 
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ԵՐԿՄՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել (85 / 16) 

  

ԵՐԿՆԱՅԻՆ    - 8 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին (55 / 1) 

  զքաղցականն և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով 

աստուածային անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, 

երկրային և երկնային (61 / 8) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային 

և երկնային (77 / 2) 

   որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն, և 

անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի 

և երկնային (124 / 4) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 9) 

  որք միանգամայն երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն  (158 / 21) 

   իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ, և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական 

և երկնային:  (166 / 14) 

  նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 6) 

  

ԵՐԿՆԱՒՈՐ    - 1 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց (75 / 15) 
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ԵՐԿՆԵՄ      - 1 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, 

զոր երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն 

և ի միասին ի բաց թափեաց  (100 / 21) 

  

ԵՐԿՆՉԵԼ      - 2 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և 

անգիտանալ  (63 / 23) 

  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն և 

զանգիտանալն:  (178 / 17) 

  

ԵՐԿՆՉԵՄ      - 1 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով (58 / 22) 

  

ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ - 1 

և Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց (147 / 7) 

  

ԵՐԿՈՒ               -54 

«Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և 

առանձնաւորութեան (10 / 4) 

յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն (10 / 17)           

և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն 

ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 19) 
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Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն 

ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 4) 

Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 14;  34 / 14) 

սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 11) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս երկու կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով  նմանութիւն, այլ մի 

կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ Հօր (35 / 18) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 8) 

պարտ է քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (37 / 1) 

    իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի 

անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 4) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու (42 / 13) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի ճշմարտութենէն, 

և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 2;  48 / 2) 

  և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր 

(50 / 12) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր (51 / 1) 
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միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի բնութիւն և 

դէմ ի  Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, և 

ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 9;  51 / 12) 

  զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս (71 / 15) 

և համայն ոչ ասին երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ 

(71 / 21) 

  մնաց և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն 

անճառապէս զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ 

անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 4) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս 

անուանելդ, երկուս տայ ասել  Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա 

երկու որդիք:  (81 / 20;  81 / 21) 

յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 22) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար (83 / 25) 

  ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն 

մարմին, երկուս ասելով  անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և 

մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր, 

համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 18;  85 / 19;  85 / 20) 

  իսկ սա մի բնութեանն երկուս դէմս որոշ (112 / 12) 

վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 14) 

զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել 

բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ 

Բանին (127 / 12) 

  ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 22) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 10) 
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Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն, (159 / 1) 

 Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք 

սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ նոցին հակառակք 

(164 / 1) 

  որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք 

(165 / 21) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 12) 

  ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն 

Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 9) 

  ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի 

մարդիկ, յերկուս բաժանին (65 / 22) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 2) 

   մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս զանազանեալ գտաւ 

(87 / 17) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն  (94 / 10) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 20) 

  զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան 

կրիւք և ներգործութեամբք արկանել (113 / 16) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 12) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս (164 / 7) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել (28 / 16) 
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  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 2) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ 

(180 / 8)    

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի (46 / 23) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ (47 / 9) 

  

ԵՐԿՈՒՑԵԱԼ  - 2 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս (10 / 9) 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և 

իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 11) 
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գտանիս ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ 

Քրիստոս և եթ Քրիստոս, այլ երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս 

(19 / 19) 

  կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել 

Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք:  (20 / 6) 

              Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի  միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար  (54 / 5) 

  բայց թէ ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն 

օրինակ երկոցունց գոլոյն պատճառ (62 / 6) 
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         և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն 

և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք 

մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:   (62/7; 62 / 9;  62 / 10) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն (67 / 12) 

և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 9) 

երկոքին կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք  (101 / 11) 

  զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն 

Քրիստոսի…նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն 

Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 11;  111 / 19) 

              զի Նեստոր ի ծննդեան, որ ի կուսէն, մինչև 

ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի  պատիւ և փառս շնորհէր (112 / 7) 

Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի (112 / 10) 

որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և 

զփառս և զպատիւ (114 / 12) 

Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, 

սոքօք երկոքումբք  (125 / 22) 

 «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի խառնելովն Աստուծոյ 

մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ 

և այսօր նոյն  (129 / 3) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ  մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս 

լուսոյ(153 / 10).      և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական 

հաւատոյն, և միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին 

գլորեցան գլորումն:  ( 153 / 21); 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 3) 
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  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 20) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 16) 

Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ (164 / 24) 

 Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 17) 

      Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն  (177 / 17) 

     Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ 

երկրի, երկոցունց եղեալ հաղորդակից (178 / 19) 

             քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն 

(180 / 14) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 13) 

  ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ 

Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ (33 / 4) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 2) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի (142 / 16) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ 

նմանապէս յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 6) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով (110 / 9) 
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  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 14) 

  զի զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. (36 / 20) 

  և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ 

հարցն:  (97 / 18) 

ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտդ (99 / 17) 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 22) 

  և զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան 

կրիւք և ներգործութեամբք արկանել (113 / 16) 

  այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար  (122 / 14) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և 

ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 3) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 7) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք 

(169 / 19) 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս, 

որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 4) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 2)                            

  

ԵՐԿՈՒՆՔ       - 1 
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  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանի (17 / 13) 

  

ԵՐԿՐԱԾԻՆ   - 2 

   հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և 

զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 14) 

  ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ արարչական 

ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, (66 / 11) 

  

ԵՐԿՐԱՅԻՆ    - 8 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային  (61 / 7) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք…այլ ընդ սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն 

մարդկային և երկրային (123 / 17) 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ մարդկային (123 / 24) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ 

(125 / 7) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային  (158 / 9) 

  յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային որպէս 

զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 5) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան (44 / 20) 
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  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն (119 / 2) 

  

ԵՐԿՐԱՒՈՐ    - 1 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց  (75 / 15) 

  

ԵՐԿՐՈՐԴ      - 9 

  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 10) 

Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն  (79 / 5) 

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ  (76 / 1) 

Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն 

բացայայտեսցէ երկրորդն Ադամ, (95 / 11)    

Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 22) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և յերկրորդ յիւրում 

գալստեանն ցուցանելոց է (140 / 17) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ, իսկ յերկրորդումս գործն 

առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 1) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան, իսկ ապականութեան և 

դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ սպասաւոր, այլ և հակառակ 

բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 13) 

այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 20) 
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ԵՐԿՐՈՐԴԵԼ - 1 

  զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ 

ունիմ երկրորդել (38 / 18) 

  

ԵՐԿՐՈՐԴԵՄ - 1 

   բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և 

ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 20) 

  

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ  - 1 

  

որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի 

վերին Երուսաղէմի.  (165 / 7) 

  

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑԻ      - 1 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս  (109 / 15) 

  

ԵՐՋԱՆԻԿ      - 1 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ 

իցէ երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի 

մարդկային կազմածիս (100 / 1) 

  

ԵՐՐՈՐԴ        - 2 

  ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ  (87 / 1) 

          Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն (79 / 12) 
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 ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ     - 17 

  և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ 

միայն նուագեալ, (9 / 3) 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 13) 

Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 12) 

և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն 

(51 / 10;  51 / 10) 

  մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով 

աստուածային բնութեամբն:  (51 / 17;  51 / 17) 

   (75 / 10) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի  (81 / 23) 

որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 23) 

զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ 

զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (113 / 8) 

և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ 

ևս Երրորդութիւն:  (157 / 18) 

  որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և 

առնէ զերրորդութիւնն  չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 12) 

  զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, 

առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (113 / 7) 
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  և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 17) 

  որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և 

առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 11) 

  

ԵՒ        - 1974 / և, ԵՒ միասին  կազմում է 2162/: 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած, և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 10) 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ. զի այն որ իբրև 

զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան 

զաշխարհս հիմնացուցանել, չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն 

հաղորդակցիլ բարութեանցն, այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ, որ 

անհաւատ պարգևացն գտանէր պտուղ:  (4 / 2;  4 / 4;  4 / 8) 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` 

իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, 

այլ և յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ 

արժանաւորաց սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր 

Աստուած կամի, զի արդարասցի և բարձրացուսցէ 

զօրհնութիւն:  (4 / 10;  4 / 14;  4 / 16;  4 / 19;  5 / 4) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոուոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս. խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարդաց. 

կրօնից և պաշտամանց, այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ 

մեր և արևմտականացն, յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ 

գերահրաշ միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել, 

ասելով. «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս 

Հռովմայ և զայլս:  (5 / 11;  5 / 11;  5 / 12;  5 / 14;  5 / 16;  5 / 16;  5 / 17;  6 / 3;  6 / 5) 
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  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր. ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, 

նոյնպէս և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ 

թէպէտ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 

կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ 

ածելով, մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի 

նմանէ ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի 

ձեռին կարգեալ խոստանայր 

իշխանութեամբ:  (6 / 5;  6 / 8;  6 / 8;  6 / 9;  6 / 10;  6 / 11;  6 / 12;  6 / 16;  6 / 17;  6 / 18

) 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք, իսկ առ այլս 

զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն 

արկանել:  (6 / 20;  6 / 22) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս 

բազմաց, այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց 

ժողովրդոց տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի 

ելիցն ակն ունելով տարակուսանային:  (7 / 3) 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ 

հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ 

մերաոցն:  (7 / 11;  7 / 12) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 13) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին, 

զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 3;  8 / 3;  8 / 4;  8 / 6) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս 

բազմաթիւր և բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր 

գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ 

մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն 

ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն 

խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 8;  8 / 10;  8 / 13) 
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  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19;  8 / 20) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի 

քսան և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ 

զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 1;  9 / 1;  9 / 2;  9 / 4;  9 / 6) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 10) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի զհասարակական 

անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի 

համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 14) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (10 / 1) 

  Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել 

Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան, աղէ՛, ասասցես մեզ, թէ զմի 

դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ միաւորութեան»:  (10 / 5) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս, պատասխանի ետ. «Ես 

բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի 

կուսէն»:  (10 / 10;  10 / 12) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ 

երկուց բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի 

ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` 

որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 18;  10 / 19;  10 / 19;  10 / 19;  10 / 21) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ, հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց. «Զոր 
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հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն զձերն առ իս 

առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն 

զայդորիկ համաձայն»:  (10 / 24;  11 / 5) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել, սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր 

խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց Տեառն, և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն 

ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն օրինադրեալք, և մանաւանդ 

զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ մեզ 

գրեցելոց, թէ զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր 

այս:  (11 / 11;  11 / 13;  11 / 13;  11 / 16;  11 / 17) 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն 

նկատել, և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել 

հաւատոյն բան:  (12 / 2) 

  Բայց արդ, եթէ տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան, և խնդրես 

ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից, ասասցես. որպէս բնութիւն 

մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի Կուսէն, և որպէս զդէմ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի խոստովանելով դէմ, 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն 

Բանի, և միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն 

մարդկայինս և զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ անճառ 

միաւորութեանն, որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն 

ճառք»:  (12 / 6;  12 / 8;  12 / 10;  12 / 10;  12 / 12;  12 / 13;  12 / 14;  12 / 17;  12 / 18;  12 

/ 18;  12 / 19;  12 / 20;  12 / 22) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, 

քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ 

զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 4) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 9) 
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  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 1) 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան. «լուռ եղէ ի 

սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 5) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո, զի թէ ոչ 

ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ 

վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 7;  15 / 10;  15 / 11) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (16 / 1) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ 

երևեալ:  (16 / 3;  16 / 3;  16 / 5;  16 / 5) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, 

իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ 

անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ 

ինչ:  (16 / 9;  16 / 10;  16 / 11;  16 / 12;  16 / 13;  16 / 13;  16 / 14) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ 

նմին և թաղումն, և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն 

մեր:  (16 / 15;  16 / 16;  16 / 16;  16 / 17) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս. զի դէմ 

սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն պարունակէ 

զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ 

ասիլ:  (16 / 20;  16 / 20;  16 / 22;  16 / 24) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, 

ապա և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 2;  17 / 3;  17 / 3) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ 

եղելոյ, և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 7;  17 / 8) 
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  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», թէպէտ և յապաղեցեր, սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, 

շատ հեռի ընկենլով յառաքելական բանէն, մանաւանդ թէ յոյժ հակառակ նմին. 

զի զոր նա եղեալ և առեալ ասաց, դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ 

ասացեր:  (17 / 10;  17 / 12;  17 / 13;  17 / 16) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 20;  17 / 21) 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք 

զերևելին և՛ տեսաք և՛ շօշափեցաք:  (18 / 10;  18 / 10) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր 

փոխաբուսիլ, և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն 

երևեալ:  (18 / 12;  18 / 12;  18 / 13;  18 / 14;  18 / 15) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել, զի յայլում տեղւոջ 

ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. բնութեանցն. ոչ 

հաւանիմ՝ զի անհնար է, ոչ միայն թէ 

ստացականի և անստացականի, այլ և յարարածականացս օտար է այս. զի 

բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի նոցանէ 

պարունակեալ. զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, 

իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ են բարձողք 

իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս. յաղագս որոյ ոչ 

ասի մարդն Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի. Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր 

շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ անհատիւքն ի 

շարադրութեանն, և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս 

ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ 

Քրիստոս և եթ Քրիստոս, այլ երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս. 

վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ 

մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել 

խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին 
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անտեղիք:  (19 / 1;  19 / 3;  19 / 3;  19 / 5;  19 / 9;  19 / 9;  19 / 10;  19 / 15;  19 / 18;  19 / 

19;  19 / 21;  20 / 1;  20 / 2;  20 / 3;  20 / 5;  20 / 5;  20 / 6;  20 / 6) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու զԲանն ի 

մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս ասացեալ զսուրբն 

Կոյս:  (20 / 12;  20 / 14) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ, թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր. իսկ դու 

ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս եղեալ 

չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր 

հայհոյութեամբ:  (20 / 18;  20 / 18;  20 / 19;  21 / 1;  21 / 2) 

  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի». 

զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 10;  21 / 11) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես, բայց մեք և ասեմք իսկ 

զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն, այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս 

Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս անշփոթաբար և անքակապէս 

միացեալ, և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական 

անդամոց կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 13;  21 / 14;  21 / 14;  21 / 17;  21 / 18;  21 / 18) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս 

ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել, 

այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս 

հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 10) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ, 

յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 15) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել 

զմարմնանալոյն և զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 18;  22 / 19) 
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  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (22 / 20) 

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 4;  23 / 5) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան 

յղացեալ և ծնեալ, զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն 

ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ 

ամենեսին:  (23 / 8;  23 / 10;  23 / 11;  23 / 12;  23 / 13;  23 / 13;  23 / 14;  23 / 15) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ 

աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն 

ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր 

աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, 

զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև 

եղելոցն:  (23 / 15;  23 / 16;  23 / 19;  23 / 19;  23 / 20;  23 / 22;  23 / 23;  24 / 2;  24 / 2) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 5) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 7) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 10) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, որ ևս 

անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, զի բնութիւն ոչ ունելով 

զնշանակիչն իւր, այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ 

է և անըմբռնելի:  (24 / 17;  24 / 18) 
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  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ հասարակականի մարդկային 

բնութեանս:  (24 / 19;  24 / 21) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, ապա ուրեմն ոչ 

բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ 

ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց իւր մարմին 

անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, 

դժոխոց և ապականութեան. զի մեղս ոչ արար, և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան 

նորա, և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա ետես 

զապականութիւն:  (25 / 4;  25 / 7;  25 / 10;  25 / 12;  25 / 13;  25 / 13;  25 / 14) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն, յորմէ 

դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ 

իմանամ քան թէ զոմն մարդ», և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ 

իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ 

հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս 

այլ ինչ և ոչ ճանաչես:  (25 / 20;  25 / 22;  25 / 23;  26 / 2) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 3;  26 / 4;  26 / 4) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, 

այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 5;  26 / 6;  26 / 6) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային, արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ 

նոյնպէս և զդէմն մարդկային ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն 

ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և զանուանն 

առասութիւն:  (26 / 11;  26 / 13;  26 / 16) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 19) 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին 

յամենատես և յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք 

առաքելոցն, և պահեցար յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ 
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ամբարշտութեամբ, որ ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ 

մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ Աստուծոյ:  (26 / 22;  26 / 22;  26 / 24) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

է», և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 6;  27 / 7) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 12) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ. եթէ 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և միտս, 

այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս, ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին 

իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին 

իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն 

ձեր:  (27 / 17;  27 / 18;  27 / 20;  27 / 21;  27 / 21;  28 / 2) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 5) 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 6) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին», զԲանն 

ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 9;  28 / 13) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 16) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ   զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ 

պատճառ:  (28 / 18;  28 / 19;  28 / 20;  29 / 1;  29 / 4;  29 / 5) 
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  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի 

Աստուծոյ». յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն 

ասէր, և տեսեր զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 9;  29 / 10;  29 / 10) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն, զի զԱստուած ոչ ոք 

ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող 

է, և զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ 

նորին մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան 

Բանին յարմարեսցի 

տեսանելս:  (29 / 12;  29 / 13;  29 / 15;  29 / 15;  29 / 17;  29 / 17;  29 / 18;  30 / 2;  30 / 3) 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս, զի այնոքիկ, որ քեզ 

յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ յօրինեալ 

կատարեսցեն:  (30 / 5) 

  Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 11) 

  Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք, որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 13) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց, 

յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից» արդ ամենեքեան այսոքիւք 

առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն, որոց հաւաքումն միահամուռ ի վերայ 

այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 18) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին. յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի 

գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի 

նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և ծանուցեալ լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր 

կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, 

յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի 

այսոցիկ:  (31 / 2;  31 / 3;  31 / 6;  31 / 10) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ, և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի 

յայսպիսեաց աստի անուանց և իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ 
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մարմնացեալ Աստուածն Բանի, այլ վնասեսցին յաւէտ յսղագս նորա՝ որք 

անհաւատութեամբ են վնասեալ ախտիւք, խորհուրդք. օրինակ իմն՝ մի և նոյն 

երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ զանազանապէս ունողացն 

զտրամակացեալ ունակութիւն, կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս 

քաղցր թուիցի գոլ յոգունց ճաշակելեաց, զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն 

ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ 

զօրութիւն. այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են 

խորհուրդք և միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, 

այլ և յաստուածաբանականսն:  (31 / 13;  31 / 15;  31 / 17;  32 / 1;  32 / 1;  32 / 9;  32 /

 10;  32 / 11) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ 

ելումն, և զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ, զի ոչ Հայր բռնադատի 

յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր 

կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի միասին 

հասարակականի 

բնութեանն և զօրութեանն:  (32 / 15;  32 / 19;  32 / 19;  32 / 20;  32 / 21;  32 / 21;  33 / 

1;  33 / 1;  33 / 3;  33 / 3;  33 / 3;  33 / 3;  33 / 7) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած 

ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն 

վասն մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, 

համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 8;  33 / 11;  33 / 12;  33 / 13;  33 / 14;  33 / 15;  33 / 16;  33 / 17;  33 / 18

;  33 / 18;  33 / 20) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 22;  33 / 22) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն ոչ 

երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 
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մեր Յիսուս Քրիստոս. և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն 

հասարակական և դէմ առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև ըստ 

ժամանակի և մարդ հանդերձ 

բնութեանբ և դիմաւ և առանձնաւորութեամբ:  (34 / 2;  34 / 3;  34 / 4;  34 / 4;  34 / 5; 

 34 / 7;  34 / 8;  34 / 9;  34 / 10;  34 / 11;  34 / 11) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս 

զՔրիստոս, և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ 

մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, 

դիմաւ և առանձնաւորութեամբ:  (34 / 13;  34 / 14;  34 / 15;  34 / 17) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, 

զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 18;  34 / 20;  34 / 21) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, ղոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (34 / 23;  35 / 2;  35 / 3;  35 / 5) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն, սակայն ոչ կարեմք յերկուս 

բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա 

զօրութիւնս և իմաստութիւնս:  (35 / 6;  35 / 6;  35 / 7;  35 / 8;  35 / 9;  35 / 10;  35 / 12) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի 

ճշմարտութեամբ և զկերպարան և զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի 

մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով 

նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ Հօր, համայն մի 

գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն 

պատկեր Աստուծոյ, և ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ 

նմին 

կարգի և այլն ամենայն:  (35 / 14;  35 / 15;  35 / 16;  35 / 17;  35 / 19;  35 / 21;  36 / 1;  3

6 / 2;  36 / 2) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 
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անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս, այլ մի կենդանի:  (36 / 4;  36 / 5;  36 / 6;  36 / 7;  36 / 8;  36 / 8) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 10;  36 / 10;  36 / 10) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ, զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ 

իմեքէ ի սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 15) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ ասես 

զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի Կուսէն 

կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է քեզ և երկուս 

խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի 

քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ 

զօրութիւն. թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական 

համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ 

առնուլ:  (36 / 23;  36 / 24;  37 / 1;  37 / 1) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել, որ ճշմարտութիւն սիրեցի 

յամենայնս իմ պատուեալ կեանս, և ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի 

լինել բանի սպասաւոր, այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ 

զվասն իւրն իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն, զի և համառօտաբար 

ասացից, զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց, և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 13;  37 / 14;  37 / 17;  37 / 20) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն 

իւիք և ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի 

միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի 

պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (37 / 22;  38 / 1;  38 / 3) 

  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց, պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ 

բանն եղև ի քոց աստուածոցն. զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ 
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զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի 

բնութիւն»:  (38 / 8;  38 / 10) 

  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ, 

զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ 

երկրորդել, զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, 

ըստ նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին, և ոչ թէ ընդ ձեռն 

այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ 

զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն. այս 

յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (38 / 15;  38 / 15;  38 / 16;  38 / 20;  38 / 20;  38 / 21;  38 / 22;  38 / 24) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն, ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ 

անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 3;  39 / 6;  39 / 6) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ 

զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ 

հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն սա 

երևել ճանաչի:  (39 / 12) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 16;  39 / 19) 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագեյնքն, և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն 

վարժողութիւն, զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին, 

նոյնպէս և զԲանն, և այս է ոմնն, որ և սոյն սա 

անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և որ այլ ինչ նմանունակ, զայսոսիկ, որով իւիք 

առանձնանայ ի հասարակէն 

յատուկն:  (39 / 20;  39 / 20;  39 / 21;  39 / 22;  40 / 2;  40 / 3;  40 / 3;  40 / 4;  40 / 4;  40 / 

4;  40 / 5;  40 / 5) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 
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գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 8;  40 / 9;  40 / 9;  40 / 12;  40 / 13) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին 

ազգակիցք. և որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա 

տեսանէին:  (40 / 19;  40 / 20;  40 / 21;  40 / 22) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 2) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ 

ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն 

եղև:  (41 / 6;  41 / 9;  41 / 10) 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 12) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 14;  41 / 15;  41 / 19) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն, ասելով ոմն ի նոցանէ. «ի միաւորութիւն եկին 

բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց 

միաւորութիւնն»:  (41 / 20;  41 / 23) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին 

ասացին և միաւորեալ և անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, 

զմինն դիմին տալով, և զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար 

ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի 

Կուսէն:  (42 / 3;  42 / 3;  42 / 5) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 8;  42 / 10;  42 / 11;  42 / 12) 
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  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 13;  42 / 15) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 15;  42 / 16) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին, 

զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 20) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն 

ասէին, և զնոյն, և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին. 

զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն 

առանձնական և զբնութիւնն հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ 

զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ 

բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի 

դիմի:  (43 / 1;  43 / 2;  43 / 3;  43 / 5;  43 / 6;  43 / 6;  43 / 8;  43 / 9;  43 / 9;  43 / 12) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 16) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ 

յեղման և շփոթութեան, և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ 

անճառ և անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, զոր 

յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ յառաջագոյն 

գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ, զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ 

Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ նախակազմեալն եղև 

յարգանդի:  (43 / 17;  43 / 19;  43 / 20;  43 / 20;  43 / 22;  43 / 25) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ, 

աստուածայնոյ և մարդկայնոյ, և որ մանաւանդ, որ անճառն և գերահրաշն է 

միաւորութիւն, և սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն 

մարդկայինք, և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (44 / 8;  44 / 10;  44 / 12;  44 / 12;  44 / 13;  44 / 13;  44 / 15) 
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  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 16;  44 / 18) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան, ի 

յերկնից ասի իջեալ, և զի ընդարձակագոյնս ասացից, զի որ ըստ բնութեանն 

Բանն էր անմահական, ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն 

էառ և զմեռանելն, և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն 

առ ինքն միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 21;  44 / 24;  44 / 24;  45 / 2) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն, և զբովանդակելին բնութեամբ 

մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն 

իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 6;  45 / 8) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 11) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ 

բովանդակել:  (45 / 13;  45 / 15) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ 

մնալ և մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել 

չարչարանս, և չարչարականի Նորա մարմնոյն՝ չարչարելի 

միանգամայն և անչարչարելի գոլ, եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ 

բնութեանն և միաւորութեանն Բանն առաջնորդեսցէ 

մեզ:  (45 / 17;  45 / 17;  45 / 18;  45 / 19;  45 / 19;  45 / 20;  45 / 21;  45 / 22;  46 / 2) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 5) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և եթէ ոք 

դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն 

ձայնակցեսցէ:  (46 / 8;  46 / 10) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 11) 
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  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 15) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ 

դիմի և անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 19;  46 / 20) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ 

Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, 

յանդգնեցաւ ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն:  (46 / 23;  46 / 23;  47 / 2;  47 / 4;  47 / 5;  47 / 5;  47 / 7;  47 / 8) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն 

ասելով և բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ 

Դիոդորի Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ 

Բանն ունելով և յարելութիւն:  (47 / 10;  47 / 10;  47 / 12;  47 / 13;  47 / 15) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս, եթէ 

ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի 

ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ 

աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 16;  47 / 17;  47 / 20;  47 / 21) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի 

ճշմարտութենէն, և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն 

դատապարտեսցի:  (48 / 1;  48 / 2;  48 / 4) 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել, թէ զամենայն որ 

ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար և առանձին 

դիտեցին:  (48 / 9) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 
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միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն 

մարդոյ:  (48 / 10;  48 / 11;  48 / 15;  48 / 16;  48 / 16;  48 / 18) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 19;  48 / 21) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, 

ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ 

անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (48 / 23;  48 / 23;  49 / 2;  49 / 2) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս, 

որպէս և երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի 

զհնչելն և զնուագելն. և այս է վեհագունին 

յաղթելն:  (49 / 6;  49 / 7;  49 / 8;  49 / 9;  49 / 9) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա 

ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ 

ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ 

ասասցին:  (49 / 11;  49 / 13;  49 / 13;  49 / 14;  49 / 14;  49 / 15) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, որ 

զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 17;  49 / 18;  49 / 20) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ 

դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս 

հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն 

ունին և զմարդկային:  (49 / 22;  50 / 2;  50 / 2;  50 / 2;  50 / 4;  50 / 5;  50 / 5;  50 / 6;  5

0 / 6) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ 



606 
 

նմին և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. 

մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, 

ոչ ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի 

յաղթելոյ և ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին 

զնուաստագոյնն:  (50 / 8;  50 / 9;  50 / 10;  50 / 10;  50 / 11;  50 / 12;  50 / 12;  50 / 13;  

50 / 15;  50 / 16) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն 

Բանն և կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս 

համագոյս և համապատիւս զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ 

որպէս զարարչականն ընդ արարածականումս միացեալ 

գոյացութիւն:  (50 / 18;  50 / 19;  50 / 19;  50 / 20) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի 

Քրիստոս և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն 

դիմի և բնութեան՝ մի ասի բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս 

սորին այսորիկ Երրորդութիւն Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ 

աստուածութեանն բնութիւն մի, և ոչ երկու 

բնութիւնք:  (51 / 1;  51 / 3;  51 / 5;  51 / 6;  51 / 7;  51 / 8;  51 / 9;  51 / 9;  51 / 9;  51 / 11;

  51 / 11;  51 / 12) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ, մնայ արդարև 

նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով աստուածային 

բնութեամբն:  (51 / 14) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և ի մարմնումն Նորա, 

որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային, 

մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն, և կամ թէ ի 

բնութենէ, և կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս 

բազում անգամ ասացաք:  (51 / 21;  51 / 21;  51 / 23;  52 / 1;  52 / 2;  52 / 3) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 6;  52 / 7;  52 / 8) 
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  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 9;  52 / 12;  52 / 12) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ 

անեղ և անշփոթ խառնմանն, և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս 

ասացի. ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ 

մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 13;  52 / 15;  52 / 16;  52 / 17;  52 / 19) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ 

միայն և փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի 

մի բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին 

համախոհքն:  (52 / 22;  52 / 22;  52 / 22;  53 / 1) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 5;  53 / 6) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ 

լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 7;  53 / 10) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, 

նոյնպէս և զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 13;  53 / 15;  53 / 

15;  53 / 16;  53 / 16) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն 

որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 17;  53 / 19;  53 / 20;  53 / 21) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ 

միաւորութեանն:  (53 / 22;  54 / 1;  54 / 1;  54 / 2;  54 / 3;  54 / 3) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար. յաղագս 
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այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք, եթէ չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր 

ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ 

մարդկայինք:  (54 / 6;  54 / 8;  54 / 9) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ մարդկայինք, զի զոր 

օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ միաւորութեամբ 

աստուածային, այսպէս 

ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և անմահկանացուն 

յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ, ոմն ըստ բնութեան, և ոմն ըստ 

միաւորութեան, բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին 

այսպէս և ըստ այսմ 

օրինակի:  (54 / 12;  54 / 12;  54 / 15;  54 / 15;  54 / 16;  54 / 16;  54 / 18;  54 / 21) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 23;  54 / 24;  54 / 24) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի 

նմա և բնաւորականքն, այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն 

տրտմութիւն, երկիւղ, բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, 

քաղց, ծարաւ, աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական 

գոլ և մահկանացու:  (55 / 1;  55 / 2;  55 / 3;  55 / 4;  55 / 5;  55 / 8;  55 / 9) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 12) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 15) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. օ՞ն անդր, մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք 

այսպիսի անտեղի մտածութիւն, զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև 

գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն 

ընկալեալ:  (55 / 19;  55 / 22;  55 / 24) 



609 
 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 3;  56 / 7) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն, իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար 

միացեալ և ընդ իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն 

մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն շարժեալ, այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն 

զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, 

ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ 

դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ 

նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք զաստուածային 

զօրութեանն ի գործ արկանէր 

զարուեստ:  (56 / 14;  56 / 15;  56 / 17;  56 / 18;  56 / 21;  56 / 22;  56 / 22;  56 / 23;  56 / 

24;  57 / 3) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած 

յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, 

ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 5;  57 / 8;  57 / 11) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն 

ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն 

իւր և՛ զանչարչարութիւն, և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ 

բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր 

մարմին, և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 14;  57 / 16;  57 / 18;  57 / 19;  57 / 19;  57 / 20;  57 / 20;  57 / 22) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր 

զհարուածս և զվէրս և զմարդկային ըստ մարդկան, այս է՝ ի հարուածոյն և ի 

բևեռելոյն՝ վիրաւորելն:  (58 / 1;  58 / 1;  58 / 3) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 6;  58 / 8;  58 / 9) 
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  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ 

կամելով և յիւրում և եթ սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն 

պահանջելոյ, և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի 

ծննդենէն մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն, յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն 

փրկչական փոփոխելի և ապականակիր և յանկատարելութենէ եկեալ ի 

կատարելութիւն:  (58 / 11;  58 / 14;  58 / 14;  58 / 15;  58 / 16;  58 / 17;  58 / 19;  58 / 21

;  58 / 21) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 1) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 6;  59 / 8) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ կատարելով. այս է՝ 

բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 9;  59 / 11) 

  Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք, յաղագս 

որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, ոչ ըստ բնութեան այլ ըստ անճառ 

միաւորութեանն, և զի անճառ է և գերահրաշ, ապա և ճառելն անկարելի, բայց 

այնքան, որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և զգալի 

լուսովս զիմանալին քատակել 

լոյս:  (59 / 16;  59 / 17;  59 / 19;  59 / 21;  59 / 21;  59 / 21;  60 / 1) 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն, ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ, զի 

որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին, եղև ի միաւորութենէ 

անտի ականատես մարդկան, և ի ձեռաց մարդկան գտաւ շօշափեալ, և զօրմէ 

ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ և ոչ վաստակեսցի», ընդ 

ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն, և որ անքուն 

ակամբ պահէր զԻսրայէլ, ըստ բնութեան ննջէր, ընդ ձեռն միաւորութեանն 
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անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու համբերէ 

չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով 

մարմնովն:  (60 / 4;  60 / 6;  60 / 8;  60 / 9;  60 / 11;  60 / 12;  60 / 13;  60 / 13;  60 / 15;  6

0 / 16;  60 / 17) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս. 

ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս 

ելանելով, և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, 

զքաղցականն և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով 

աստուածային անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, 

երկրային և երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի 

բարձունս. և այս 

այսպէս:  (60 / 18;  60 / 21;  60 / 22;  60 / 24;  61 / 3;  61 / 4;  61 / 7;  61 / 8;  61 / 8;  61 / 

10) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա 

յանճառութեան և յանսահմանութեան ելանէ սահման, ասասցուք դուզնաքեայ ի 

վերայ այսորիկ, որքան ասել հրամայէ Բանն, յաղագս որոյ բանս, և զի ի 

վերուստ սկսայց՝ առնելով աստուածաբանութեանս 

առաջարկութիւն:  (61 / 11;  61 / 12;  61 / 15) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19;  61 / 19) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք 

մեզ և անհետազոտելիք:  (61 / 22;  61 / 22;  61 / 23;  62 / 1;  62 / 2) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ, բայց թէ ընդէ՞ր 

մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն 

պատճառ, և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին 

զյատկութեանն զանուն և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ 

երկոքին հոգիք, անհասանելիք մեզ սոքա և յոյժ 

լռելիք:  (62 / 4;  62 / 5;  62 / 5;  62 / 6;  62 / 8;  62 / 9;  62 / 9;  62 / 10) 
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  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ 

Հօրէ և իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ 

ճմարտապէս և անհեղաբար և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով 

զփառաց աթոռ, գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ 

ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 13;  62 / 15;  62 / 16;  62 / 18;  62 / 18;  62 / 19) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ 

խորհել:  (62 / 21;  62 / 22;  62 / 23) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան 

կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 3;  63 / 5) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 8;  63 / 10;  63 / 11;  63 / 12;  63 / 14) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք, իսկ 

զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր օրինակ, և ոչ 

առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 15;  63 / 18) 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն 

զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և արտասուել և աշխատել և տրտմել և 

զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ, յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք 

առ ի նոցանէ 

պատմեալքն:  (63 / 20;  63 / 21;  63 / 21;  63 / 21;  63 / 22;  63 / 22;  63 / 22;  63 / 23;  63

 / 23;  63 / 24) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն 

ինքն և գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ 

ճառել:  (64 / 2;  64 / 3;  64 / 4) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ որպէ՞ս 

չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն 

զչարչարանսն և զմահ, և կամ թէ զիա՞րդ նոյն 
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ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և անմահ մնալովն մեռեալ, 

անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք, համայն որպէս ճառելովն պատուել 

կարծիցեմք զՓրկիչն, ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել 

համարեսցուք:  (64 / 8;  64 / 9;  64 / 10;  64 / 10;  64 / 11;  64 / 11;  64 / 12;  64 / 13) 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի 

ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն, էջ ի նոսա Տէրն, 

զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 17;  64 / 17;  64 / 19;  64 / 21) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ հոգով և մարմնով, զի ցուցցէ 

բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի Ստեղծողէն 

ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (64 / 25;  65 / 2;  65 / 3) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս 

պատկերին և յապականութիւն:  (65 / 6;  65 / 7) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 8;  65 / 10;  65 / 11) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ 

զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ 

ընդ նոքօք լինել:  (65 / 14;  65 / 14;  65 / 16;  65 / 17) 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ. բայց նախկին տեսցուք զայս, զի 

ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, յերկուս 

բաժանին, ի կրական և ի ներգործական. կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ 

տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և զմարմնական կարիսն, որք մարդկայնոյս են 

բնութեան պատահմունք, որով մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն, և ընդ 

ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն, 

այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (65 / 23;  66 / 1;  66 / 4;  66 / 4;  66 / 6) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան 

զտեսանելն, և այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 19) 
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  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն և լուծանելն 

զդժոխ, զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն, և այս յուսով և յապառնիս ունի 

զեղոցեալն, և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս 

քակեաց:  (66 / 23;  67 / 2;  67 / 2;  67 / 3) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի 

թափել և ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 6;  67 / 9;  67 / 10) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն. մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն 

ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ 

միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 14;  67 / 16;  67 / 16;  67 / 18) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի 

Կուսէ և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 20) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան, այլ 

աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և զաճումն հասակի 

յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ 

ընկալաւ աստուածավայելչաբար, մեռաւ զմարդկայինն, և ըստ 

մարդկային, և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական 

զօրութեանն:  (68 / 3;  68 / 5;  68 / 7;  68 / 9;  68 / 9) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն, 

իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման տուեալ 

բառնալ:  (68 / 14) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 17;  68 / 18) 
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  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին. թէպէտ և ի 

սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն մակացականացն, 

այլ պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից 

բնութեանս:  (68 / 20;  68 / 22) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի մեղացն 

յառաջ եկեալ երևեցան, սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն 

յիշեցեալ եղև. վասն է՞ր արդեաւք, զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ 

պարսպաւ օրինադրեալն մարդ պահպանեսցի, որպէս զի զարհուրեալ ի 

սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց թշնամւոյն եղիցի, և այսպէս 

ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն գտանել 

կեանս:  (69 / 6;  69 / 12) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս. զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր 

կենացն լուծումն, իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ 

հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից 

եկեալ:  (70 / 5;  70 / 7;  70 / 8) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան, իսկ 

ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ սպասաւոր, 

այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 12;  70 / 13;  70 / 15;  70 / 16) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 20) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն 

մեր և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 1;  71 / 1) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, ասացաւ 

զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 3;  71 / 4;  71 / 5;  71 / 7) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, 

որպէս և զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, 
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առանձին և զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ 

միաւորութեան:  (71 / 11;  71 / 12;  71 / 14;  71 / 15;  71 / 16) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ 

Քրիստոսի:  (71 / 20;  71 / 21;  71 / 22;  71 / 23) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն 

իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 1;  72 / 2;  72 / 3) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին 

յաղթելով և ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 8) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ, զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն, լինի այնուհետև ի 

հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ, ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ 

ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, այսինքն 

աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի գերահրաշ 

միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 14;  72 / 15;  72 / 17;  72 / 18;  72 / 20;  72 / 21;  72 / 22) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, և առ իւր 

աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 24) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ 

միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 4) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել 

զնա և առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց 

իշխանութիւն ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն 

կիրս:  (73 / 7;  73 / 8) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս է՝ 

զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 12;  73 / 13) 
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  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, 

ննջելոյն և աշխատութեանն և չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր 

զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ 

յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի 

յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ 

ընդդիմամարտաբար. և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար 

բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որ

պէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել 

զիւրսն, զի և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ 

ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ կատարելութիւն յատկական կամ 

որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար բերել 

անձնիշխանական կամս, քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն 

խառնեաց և միացոյց Աստուածն 

Բան:  (73 / 14;  73 / 16;  73 / 16;  73 / 18;  73 / 18;  73 / 19;  73 / 19;  73 / 22;  74 / 2;  74 /

 3;  74 / 4;  74 / 4;  74 / 4;  74 / 4;  74 / 5;  74 / 5;  74 / 6;  74 / 8;  74 / 9;  74 / 12;  74 / 15) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին 

՝ և՛ աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն, և նորա են՝ եթէ կիրքն 

մարդկայինք, և եթէ աստուածային սքանչելիք. զի Բանն Աստուած ծնաւ ի 

մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ և Աստուածածին սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ 

Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 16;  74 / 17;  74 / 17;  74 / 18;  74 / 19;  74 / 21;  74 / 22) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (74 / 23;  75 / 1) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն, յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն 

մահու և դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 3;  75 / 5;  75 / 5) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն, յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ 

Երրորդութիւն նովին միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 8) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, 

միանգամայն և մարդ:  (75 / 13) 
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  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ 

Հօր:  (75 / 15;  75 / 15) 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 18;  75 / 18) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 4;  76 / 4) 

  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ 

Հօր և Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ. զի համագոյնքն 

պարտին և հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 7;  76 / 8;  76 / 9) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն 

առանձնաւորութեանցն և հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 10;  76 / 12;  76 / 13) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ 

համարիմ:  (76 / 16;  76 / 18;  76 / 18) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն 

աստուածային և երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս 

անուանք, որ յարարչականումն սահմանին առեալ լինին 

բնութեան:  (77 / 2;  77 / 3;  77 / 3) 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 11;  77 / 11;  77 / 11) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի, որ 

նիւթոյն բնական է, և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն, և է որ 

յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն, որպէս 

ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ 

զեղ. և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ խոնաւից է 

տեսանել, որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն, և է որ 

երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն 

վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (77 / 21;  77 / 22;  78 / 1;  78 / 1;  78 / 2;  78 / 2;  78 / 3;  78 / 4;  78 / 6;  78

 / 9;  78 / 10) 
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  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 

սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել 

ծիրանի, և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 14;  78 / 17;  78 / 18) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 23) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն, զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ 

ի մարդկանէ, և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ 

ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 5;  79 / 9) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի 

Աստուծոյ, այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց, այլ զնոյն 

զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 12;  79 / 15) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 19;  79 / 21;  79 / 23;  80 / 1) 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 6) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ, զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով 

որակութեանց, և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ 

երկաթն ի հրոյն, այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ 

պատշաճ է, որպէս և յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի 

հարանցն:  (80 / 8;  80 / 8;  80 / 13;  80 / 15;  80 / 16;  80 / 17) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 19;  80 / 20;  80 / 20) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 22;  80 / 23;  80 / 24) 
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  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, 

«յորոց և Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ», 

ասելով, «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ 

մեղանչեսցուք և համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն 

Աստուծոյ»:  (81 / 2;  81 / 4;  81 / 7;  81 / 7) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան, զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին 

ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 13) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ 

Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ 

աներևելոյն»:  (81 / 16;  81 / 17;  81 / 17) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու 

որդիք:  (81 / 21;  81 / 22) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի, և համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական 

մարմինն:  (82 / 1) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, յերկնից և կամ 

յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և փոխմամբ 

իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի 

ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 6;  82 / 7;  82 / 8;  82 / 9;  82 / 10) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս 

բնութեան և անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի 

խոստովանել մի բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ»:  (82 / 13;  82 / 14;  82 / 15;  82 / 15) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ 

լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն 

իւր, որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 19;  82 / 21;  82 / 21;  82 / 22) 
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  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն, արտաքոյ 

ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ միաւորութեանն 

ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 4) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին 

իւր»:  (83 / 10) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի 

է և եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն, զի մնալով 

անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ ամենայն իրօք 

զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 13;  83 / 16) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար, այլ որք 

միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի տիւն. այսպէս 

իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, զի 

թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ 

այսոքիւք և բան և միտք և իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ 

սոյնպիսիք, համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն, այլ 

յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս, զի 

յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն 

նուաստագունին:  (84 / 1;  84 / 1;  84 / 4;  84 / 5;  84 / 7;  84 / 8;  84 / 8;  84 / 8;  84 / 8;  

84 / 9;  84 / 9;  84 / 9;  84 / 10) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի 

յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ 

այնմիկ, որ զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին, վասն զի զգեցողին ճոխութենէ 

նախասացեալքն ամենեքին անուանեսցին:  (84 / 18;  84 / 19;  84 / 20) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն, զի 
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յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև 

բնութեան:  (84 / 25;  85 / 2;  85 / 2;  85 / 5;  85 / 6) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել 

զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ 

զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի 

բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով 

անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի 

մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս 

Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 9;  85 / 11;  85 / 12;  85 / 13;  85 / 14;  85 / 15;  85 / 16;  85 / 17;  85 / 17; 

 85 / 19;  85 / 20;  85 / 20;  85 / 21;  85 / 23) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ ինչ սորին 

ազգակից անուանք:  (86 / 3;  86 / 5) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 8;  86 / 8) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 15) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 4) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին 

թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ 

անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ հեռաւորն 

մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 8;  87 / 9;  87 / 10;  87 / 13) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 
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բնութիւնս զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան 

զյանցանսն և յայլ փոխել յետ յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն 

անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց 

անընդունակ, զի այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ 

եղև»:  (87 / 16;  87 / 16;  88 / 2;  88 / 4;  88 / 5;  88 / 5) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն 

ասեմ և զցասմնականն և զխոհականն:  (88 / 9;  88 / 10;  88 / 11) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ 

եղեալ և՛ բանականին ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն 

զգայականին յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց 

ոչ ելոյ բնաւորականացս այսոցիկ. այս է՝ 

ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս 

սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն 

ասեմ և զբանականն:  (88 / 12;  88 / 13;  88 / 14;  88 / 18;  88 / 18;  88 / 19;  88 / 20) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ 

անտի և յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ 

միմեանս:  (89 / 2;  89 / 2;  89 / 3;  89 / 4;  89 / 4) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն 

բնակող և պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ 

մարմին՝ և մարմնովն կիրք և կրական մարմին. և ի վեր հանելով զբանս ի բաց 

բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն 

զգայութիւնն, ի նմանէ բանականն, 

ուստի և մարդն:  (89 / 9;  89 / 10;  89 / 10;  89 / 11;  89 / 11;  89 / 13;  89 / 15) 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիանաւն, կարելի էր 

նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն, այս է՝ մեղացն 

մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել իշխանութիւն 

սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն 

Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (89 / 17;  89 / 21;  89 / 22;  89 / 22;  90 / 2) 
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  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու մեռանիցիք», 

ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ մարդն 

ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 9) 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն, այսպէս և մարդն 

ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ եղեալ ծառտայ 

մահու և ապականութեան:  (90 / 12;  90 / 14) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 16;  90 / 18) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 19) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն 

որոյ և հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 2) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել, իսկ 

միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և չարի:  (91 / 11) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 12) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 14;  91 / 16) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս, և մի՛ լիցի ասել 

զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է 

մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, 

այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի 

բանսարկութենէ:  (91 / 19;  91 / 20;  91 / 22;  92 / 2;  92 / 3;  92 / 4) 
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  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց 

ստել և մեղանչել:  (92 / 6;  92 / 7;  92 / 8;  92 / 8;  92 / 9) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ 

անձանց. զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ 

արանցն, որ յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք, օրինակ իմն, որք որպէս 

յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն իվերայ 

ածել:  (92 / 13) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն 

զանկիրընդունակն և զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է 

ստորանկեալ, որով իւիք առ մահն և ապականութիւն երթեալ 

կործանիմք:  (92 / 20;  92 / 23;  93 / 2) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս, որպէս զի և մարդեղութիւն նորա 

կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 6;  93 / 7) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն, մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 10;  93 / 13) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 16;  93 / 17) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս, սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ 

ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 20) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա 

գեղեցկակերտեալ և կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ 

թեև նմա եղև ընտրելի և փափագելի:  (94 / 2;  94 / 4) 
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  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր 

ցնորմունս և զառասպելական բաջաղանս, այսուհետև զմերն և որ 

զճշմարտութեան է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 7;  94 / 8) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ, զի ամենայնիւ 

որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և նովին կատարեալ բնութեամբս, 

զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ 

պատերազմողին:  (94 / 11;  94 / 16;  94 / 18) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 20;  94 / 21;  94 / 23) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 1;  95 / 3) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 7;  95 / 8;  95 / 9) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ 

շարակապեալ եղեն, այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն 

մեզ սոքա ի Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 10;  95 / 11;  95 / 14) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, զի յերկաքանչիւր 

տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ մնացեալ 

Տէրն, և զի ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ. և ոչ 

զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի 

ծառայութիւն:  (95 / 15;  95 / 16;  95 / 19;  95 / 20;  95 / 21) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 1) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ 

ասեմ, և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ 

Ղկառնասացւոյ և զնորուն ծննդոց:  (96 / 7;  96 / 8;  96 / 9;  96 / 9;  96 / 10) 



627 
 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 11;  96 / 12) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար, որպէս և դու, ո՛վ 

այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի միաբանութիւն եկելոց 

առաքինասիրաց անձանց, խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս, որով իւիք 

տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական կիրընդունակութեանցն 

մարդկայնոց, թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել, թէ 

յանբնականաց, և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ 

հարցն:  (97 / 10;  97 / 11;  97 / 17) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս. մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի 

ստեղծուածին, առանց որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ, և միւսն, որ 

յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն, զոր և գտեալ 

խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս, ընդ ձեռն որոյ՝ 

մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ լինել ծառայ, այս 

զոր և ասելս կամիմ:  (98 / 4;  98 / 4;  98 / 6;  98 / 7;  98 / 8;  98 / 10) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են սոքա ի մեզ, իսկ 

զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք, մեք 

գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական 

անուանի:  (98 / 12;  98 / 14;  98 / 15;  98 / 16;  98 / 17) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (98 / 21;  99 / 1;  99 / 2) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ առտաքոյ մեղացն իցէ» 

Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին 

աղէտս ոչ անարգեն, իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի 

բաց ընկենուն»:  (99 / 5;  99 / 7;  99 / 12) 
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  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ 

ստորասութեամբ և բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի 

շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո սիրտդ, այլ միայն ի միտ առեալ 

ծանիցես, ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ 

իցէ երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի 

մարդկային կազմածիս, յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել 

դաւանեցին զՔրիստոս սակս մերոյն 

փրկութեան:  (99 / 13;  99 / 13;  99 / 16;  99 / 17;  99 / 18;  100 / 2;  100 / 4) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 15) 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց, և որ արդարն է և որչափ ինչ 

կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ 

զյետին ինչ:  (100 / 17;  100 / 17;  100 / 19) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն և ի 

միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել 

թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 21;  100 / 23;  101 / 2) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց ստութեան 

զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն, որչափ ինձ արժան իցէ, շնորհակալ պարտ 

է լինել նմա. զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ ընդ 

կեղծաւորութեամբ մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 4) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին կողմանքս ի չարէ 

նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ 

գտանէաք:  (101 / 13) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ, որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք 

ստել յաղագս առ Աստուած խոստովանութեան, ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել 

խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ 

բանս:  (101 / 15;  101 / 17) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ, յերիս 

ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և առ սակաւ սակաւ 

յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ յարութեանն շնորհէր 
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գտանել նմա փառս, 

զկատարելութիւնն և զանապականութիւնն:  (101 / 24;  101 / 25;  102 / 3) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս 

ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 3;  102 / 5;  102 / 6) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն. «Տեսէք զիս, զի ես 

նոյն եմ», պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի փոխեցայ 

յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի 

փառս և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 11;  102 / 11) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս 

երեկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 13;  102 / 14;  102 / 15) 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած 

հզօր և Հայր հանդերձեալ աշխարհին. զի ոչ էր հնար 

զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր անդևալ. Աստուած 

կոչել և հզօր և Հայր 

հանդերձելոյն:  (102 / 16;  102 / 17;  102 / 18;  102 / 18;  102 / 20;  102 / 20) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 2) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 3;  103 / 3;  103 / 5) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին 

Աստուծոյ, և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն է 

Որդին Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ 

անփառիս և ընդ անկատարիս:  (103 / 8;  103 / 9;  103 / 11;  103 / 12) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 13;  103 / 15) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն, 

յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ, և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն 

բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս, որպէս յառաջն ասացի, զոմն 

ամենակատար և փառաւորեալ և անապական ասելով, և զմիւսն ոչ 

նոյնպէս:  (103 / 19;  103 / 19;  103 / 21;  103 / 22;  103 / 23;  103 / 23) 
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  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով. «Ես 

ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և բևեռեալ 

բևեռօքն», որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ, որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել 

զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում մարմնում, զոր սուրբ Հարքն 

բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ խոստովանել ասելով. 

«անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 4;  104 / 11;  104 / 13;  104 / 13) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի 

զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն 

գտանել զնորա զամբարշտութիւն:  (104 / 16;  104 / 16) 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս, և չարաչար բաժանումն ասէր. թէ զմարմինն իւր 

Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի թաղմանն իբրև զբեռն 

ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով. «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի 

զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, 

պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (104 / 19;  104 / 21;  104 / 22;  105 / 1;  105 / 2;  105 / 3) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է 

սէր և խաղաղութիւն, որք սիրոյն և խաղաղութեանն են 

աղբիւրք:  (105 / 5;  105 / 6;  105 / 6;  105 / 8;  105 / 9) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին, այլ 

զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 14;  105 / 16;  105 / 17;  105 / 18) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ 

մեղաց և կենաց տուող, ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս 

հաւատացելոց Քրիստոսի զմոլար 

վարդապետութիւնն:  (105 / 20;  105 / 22;  105 / 22) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս առ ի 

քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի 

ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր 
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փառս և զանապականութիւն և զկատարելութիւն:  (106 / 6;  106 / 6;  106 / 9;  106 / 

9) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի», որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի 

փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն» իսկ 

զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի 

մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. փառաւոր արարից», և այսոքիկ 

յառաջ քան զյարութիւնն:  (106 / 16;  106 / 17;  106 / 19;  106 / 21) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց, 

զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, թէ 

«Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 1;  107 / 2) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրելն» և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, 

դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 5;  107 / 7) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 

յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր 

գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման 

նորա. և զի ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, 

մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն 

ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ միանգամ 

յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն ընդունել ասեմ 

Քրիստոսի ի մարմինն 

իւր:  (107 / 10;  107 / 12;  107 / 14;  107 / 17;  107 / 18;  107 / 18;  107 / 21;  107 / 21;  10

7 / 23;  108 / 2) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն, «ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել խորհուրդ, զի թերևս 

կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 6) 
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  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս. զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր 

յառաջ:  (108 / 13) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին 

յառնել և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ 

Ղազար և ըստ նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ 

կացին, մնացին յապականացու և ի մահկանացու 

կեանս:  (108 / 19;  108 / 20;  108 / 21;  108 / 22;  108 / 23;  109 / 2) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ, թէ արդ արդեօ՞ք 

իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան 

կամակորութենէ և յամառութենէ, և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ 

նորին դիմի և ամանակի պահել զառաջարկութեան բանին հոլով, այլ է երբէք, որ 

առ միմեանս փոփոխեալ լինին, որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, 

«Առ գետս 

Բաբելացւոց» և այլն:  (109 / 4;  109 / 7;  109 / 8;  109 / 8;  109 / 10;  109 / 13;  109 / 14) 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս, որ հանդերձեալ էին երթալ ի 

գերութիւն ի Բաբիլոն ի Նաբուգոդոնոսորայ, և մարգարէն զինքն ի ներքս 

արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն ժամանակաւ:  (109 / 17) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում, զմին բանն պատմած 

իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն ասելով, զի յարոյց զնա ի 

մեռելոց. իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա 

յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա 

Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (110 / 7;  110 / 12;  110 / 12;  110 / 14;  110 / 14;  110 / 16) 

Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից, որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, 

արհամարհեսցի:  (110 / 18;  110 / 20) 
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  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս. զի թէ զյարութիւնն ապականութեան 

ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի յարութեանն փոխեցաւ 

յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ 

Հոգւոյն, և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ, որ ի 

ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (110 / 21;  110 / 23;  111 / 3;  111 / 6) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ 

Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի. նա ի 

ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք 

ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով 

ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն 

յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք 

գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից 

բերեալ:  (111 / 15;  111 / 18;  111 / 20) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին 

Աստուծոյ և մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն, և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի 

վերայ Քրիստոսի բնութիւն, ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, 

զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 1;  112 / 1;  112 / 4) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր, իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ 

զրկէ:  (112 / 8;  112 / 9) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան 

ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին 

յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն, իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց 

զառաջինն, զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ 

համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, 

առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (112 / 15;  112 / 24;  113 / 2;  113 / 5;  113 / 8) 
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  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի 

ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 12;  113 / 13;  113 / 14) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն 

բերէ:  (113 / 14;  113 / 15;  113 / 16;  113 / 17;  113 / 19) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, զծնեալն ի 

նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային 

զօրութեանն և փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 2;  114

 / 2;  114 / 3) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին 

անուանեսցէ և զծնօղն. մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի 

կատարելութենէ և որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է 

մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 5;  114 / 6;  114 / 7) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն, զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի 

ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ, այսինքն է աստուածայնոյն 

բնութեանն և մարդկայնոյն, իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ, 

իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն, և ապա յետ 

յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի 

կատարելութիւն և յանապականութիւն, և արժանի առնել այնուհետև 

աստուածային Բանին բնութեան 

հաղորդելոյ:  (114 / 14;  114 / 14;  114 / 15;  114 / 19;  114 / 19;  114 / 21;  114 / 22) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան. զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ 

գերեզմանի զԱստուած, զոմն անուամբ միայն պատուէ, և զոմն արդեամբք. 

զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ, և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին 

անուանէ:  (115 / 4;  115 / 6;  115 / 6;  115 / 7;  115 / 8) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ խոստովանի զՄարիամ 

Աստուածածին, և զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած, և զճշմարտութիւն 
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իրին յարութեամբն հաստատէ. յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր 

պարտ էր և զգործն հաստատել, և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, 

ճշմարտել և զբանն:  (115 / 10;  115 / 11;  115 / 12;  115 / 15;  115 / 16;  115 / 17) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ 

գոյին, և ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն, որպէս 

որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել 

զմարդն, և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն 

սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (115 / 19;  115 / 20;  116 / 2;  116 / 2;  116 / 3;  116 / 5) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ 

ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 7;  116 / 11) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 12) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 18) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար 

է և զապականութիւն զգեցեալ և ապա կեղծաւորի ասելով, «ի գերեզմանին 

զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն 

Քրիստոսի»:  (116 / 20;  116 / 20;  116 / 21) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի. և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել, զի 

ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն, որպէս Պօղոս 

իմաստասիրէ և ապա նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 2;  117 / 6) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս. թէ կամիս և թէ ոչ կամիս. նախկին 

ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն թէ 
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բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 10;  117 / 12) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն 

պատճառէ, և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն 

անուանեաց ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե 

շարժեցաւ յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, 

դադարեաց:  (117 / 18;  117 / 19;  117 / 20;  117 / 22;  118 / 1) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր 

արդեօք և զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն 

սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, զի Աստուած 

ծնելութեան առիթ:  (118 / 12) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի 

յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ 

կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն 

բնակէ»:  (118 / 17;  118 / 19) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն, զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ 

Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 3;  119 / 4;  119 / 6) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց, փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց, իսկ 

ինքն նոյնպէս կայ մնար 

անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 8;  119 / 9;  119 / 9;  119 / 10;  119 / 12) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ 

միմեանս և խառնակել, և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման 

տալ ի վերայ պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի, զի ոչ են մի և ոչ 

միոյ իրողութեան:  (119 / 14;  119 / 15;  119 / 17;  119 / 18) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց 
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չարչարանաց և միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ 

չարչարին:  (119 / 19;  119 / 20;  119 / 20;  120 / 1;  120 / 1;  120 / 2) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 6;  120 / 9) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս, որպէս և ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր 

ժամանակ յամենայն ժամ պատրաստ է», յայտ արար թէ մարդկան 

հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ 

մահու և զվտանգ:  (120 / 12;  120 / 13;  120 / 13;  120 / 13;  120 / 14;  120 / 16;  120 / 1

7;  120 / 20;  120 / 21) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի 

մարդկանէ:  (120 / 23;  120 / 24) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 4) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ 

կամեցաւ, և սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 8) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. 

«վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք 

մարմնոյն»:  (121 / 17;  121 / 17;  121 / 18;  121 / 18) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն, 

որպէս և ինքն ասէ. «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա, 

իշխանութիւն ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ միուսանգամ առնուլ 

զնա»:  (122 / 2;  122 / 4;  122 / 4;  122 / 7) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 
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աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին 

զերկոսին և հանապազաբար, որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ 

միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ 

յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն 

զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի 

եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս 

ասեմք, որ շօշափելին 

էր և տեսանելին»:  (122 / 9;  122 / 9;  122 / 10;  122 / 10;  122 / 11;  122 / 12;  122 / 14;  

122 / 15;  122 / 18;  122 / 21;  122 / 21;  122 / 22;  122 / 22;  122 / 24) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, և ոչ 

լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ 

վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, 

այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 7;  123 / 8;  123 / 10;  123 / 11) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք, այսինքն 

մարդկային և երկրային և բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 /

 14;  123 / 15;  123 / 16;  123 / 17;  123 / 17;  123 / 17;  123 / 18) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ 

զնմանէ և զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն 

անտեսանելի և անշօշափելի զնա անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ 

երկրային և ո՛չ մարդկային, որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ 

երկրի և զընդ մարդկան շրջելն, և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն 

իմանալի և անբովանդակելի և երկնային, զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն 

երթեալ փառօք 

բազմի:  (123 / 19;  123 / 20;  123 / 20;  123 / 22;  123 / 24;  124 / 2;  124 / 2;  124 / 4;  12

4 / 4;  124 / 5) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 9;  124 / 10) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 



639 
 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն, այսինքն 

զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զի եղիցին բնականքն ըստ 

բնութեանն և հակասացեալն ըստ 

միաւորութեանն:  (124 / 13;  124 / 15;  124 / 18;  124 / 19) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի 

անչարչարելի և անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա 

չարչարանաց և մահու համբերեալ, յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին 

միաւորելոյն:  (124 / 20;  124 / 22;  124 / 22;  124 / 23;  124 / 24) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ. և նոյն ինքն 

ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն առ 

անչարչարելի և անմահ Բանն 

միաւորութեան:  (125 / 1;  125 / 2;  125 / 2;  125 / 3;  125 / 4) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի 

Պօղոսէ, և նոյն ինքն ի Քրիստոսէ, որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, 

այլ ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 6;  125 / 7;  125 / 9) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին, որպէս սուրբն 

Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային», ի վերայ բերել սորա 

իրաւացի է և զայն, վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 12;  125 / 16) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, սոքօք երկոքումբք, 

այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ 

եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ յառաքելոցն 

տուչութենէ:  (125 / 19;  125 / 21;  125 / 22;  125 / 23) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք 

գայթակղին և յիմարին հեթանոսք, այս է որ առնէ զհերձուածողացն, 

զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան անուանցն 

լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն 

անուանցն»:  (126 / 3;  126 / 4;  126 / 6;  126 / 9) 
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  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր 

ձեր, և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 12;  126 / 12;  126 / 12) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և կամ յեղմամբ 

զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, շաղկապովն 

ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 16) 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք, զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական 

ծննդեանն, իսկ ձեր ըստ շնորհի որդեգրութեանն, և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած 

ի ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ ստացականիս, իսկ դուք ստեղծեալք ի 

ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ 

բնութեան Արարիչ:  (126 / 21;  126 / 22;  127 / 3;  127 / 4;  127 / 6) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին, 

զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 13;  127 / 15;  127 / 18;  127 / 19;  127 / 22;  128 / 1) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն 

զցրտութիւնն և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ, որ ամենևին 

արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի 

հրոյն:  (128 / 2;  128 / 4;  128 / 4;  128 / 5;  128 / 7) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն 

շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 11;  128 / 13) 
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  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան 

կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 18;  128 / 20;  128 / 20;  128 / 20) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն, «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է 

մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց սուրբն Գրիգոր:  (128 / 21;  128 / 23) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 

յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 2;  129 / 4;  129 / 4;  129 / 5;  129 / 6;  129 / 6;  129 / 6) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց 

Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ 

կատարէր:  (129 / 8) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն, զի 

թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 

կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, զի ինքն էր Աստուած, 

միանգամայն և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց 

քաղցի ի պէտս փառացն Աստուծոյ:  (129 / 16;  129 / 22;  130 / 1) 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն, և որպէս Արարիչ 

ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն էր, վաստակէր 

յուղէգնացութեան, այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն 

առնել, թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 3;  130 / 4;  130 / 8) 

  Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն մի՛ զանց 

առնէր:  (130 / 10) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն 

կատարեալ» և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, 

այլ մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 12;  130 / 13) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ, ոչ մեղանչել 

ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ, և ընդ ձեռն 

սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 21;  130 / 22;  130 / 23) 
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  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 3) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 6) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն, 

ինքն ազատ մնացեալ, ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն 

առնլով և անարատ ի նոսա մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 12) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ 

հալածեցան և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա 

ճաշակելոյն, ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից 

ախտացեալքն:  (131 / 17;  131 / 18) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս, որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան 

զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և վասն մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն 

քարշել արկանէր, այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի 

միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ խաչափայտին»:  (131 / 23;  132 / 2;  132 / 4;  132 / 7) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 10) 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն. զի թէ ծնունդն 

յապականութեան սերմանէ լեալ էր, գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր 

կենցաղավարութիւնն իբր կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի, այլ որպէս 

Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 17) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 20;  132 / 22) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 

իշխանութիւն, և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 3;  133 / 4;  133 / 4) 
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  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի 

խօսելն և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց, եթէ 

«գուցէ ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի 

Քրիստոս», և եթէ ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ 

երկրի. և եթէ «ապականեցան և պղծեցան յապականութեան 

իւրեանց»:  (133 / 7;  133 / 7;  133 / 7;  133 / 8;  133 / 8;  133 / 9;  133 / 12;  133 / 13;  133

 / 14) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 19;  133 / 19) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն, և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ 

ապականէ զիւր ծնողսն:  (133 / 21;  134 / 1;  134 / 2;  134 / 3) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 6) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն, 

իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ 

զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն 

յետոյ:  (134 / 9;  134 / 11;  134 / 13;  134 / 13) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, որ 

զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ ի 

ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին 

յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն, 

իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 15;  134 / 24) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին, որպէս և Սևերիանոս ասէ 

Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն 

տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (135 / 3;  135 / 3;  135 / 4;  135 / 5;  135 / 6) 
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  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 9) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն, ընդէ՞ր և անուանես. թէ յիշես զմինն ի 

նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն, ընդէ՞ր ժամանակացն 

փոփոխմամբք, փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 14;  135 / 16;  135 / 16) 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, 

զանազանես և զգործողն:  (135 / 20) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 2) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն» ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր 

իմ և Աստուած իմ», և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր 

տարեալ եցոյց մարդկան. զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ. որք 

զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 4;  136 / 5;  136 / 5;  136 / 6;  136 / 7;  136 / 9) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել, և ասա. 

«ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 15;  136 / 16) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 18;  136 / 19) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն, «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն 

յերկինս և յերկրի», յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, 

«ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», և թէ 

«զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ». լուար Աստուած Աստուած իմ, 

ընդէ՞ր թողեր զիս», ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն 

վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօրմատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես 

ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս 

բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ 

զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի:  (137 / 6;  137 / 9;  137 / 9;  137 / 16;  137 / 16;  137 / 17;  137 / 19) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 4) 
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  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 7) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 11) 

  Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան 

կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 13) 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել 

կարացել ի փորձելն:  (138 / 16) 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն, յորմէ պատուիրանազանցութիւնն. ծարաւեցաւ, և նովաւ 

պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան. աշխատեցաւ, զի բարձցէ ի մէնջ 

զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս. ննջեաց և արթնութեամբ 

հրամանատրէ հողմոց. անգիտացաւ, զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա 

զգիտութիւն բնութեանս:  (138 / 18;  138 / 21;  139 / 3) 

  Քաղցեաւ և լեղիճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 17) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 22) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 2) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց, 

թէ «ի հող դարձցիս» Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին 

մարմնովն և փառօք Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի 

կուսէն:  (140 / 3;  140 / 6;  140 / 7) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ, զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն, նովին փառօք 

երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, նովին փառօք Հօր 

գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և զմեռեալս:  (140 / 15) 
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  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և յերկրորդ յիւրում 

գալստեանն ցուցանելոց է, զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ 

երբէք փոփոխիմ» որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն 

յերկնից՝ որդի մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 16;  140 / 17;  140 / 19;  140 / 20) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. 

որպէս և յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց, զի յամօթ արասցէ զնոսա, որք 

ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և ընդունող 

մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն յանկարօտութիւն 

փոխեցաւ:  (141 / 3;  141 / 4;  141 / 7;  141 / 8;  141 / 9) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան 

մարդկան, և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ 

զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 10;  141 / 10;  141 / 11;  141 / 12) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ 

կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք 

զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել 

մարմին և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ», և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի 

Հօրէ իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան առհաւատչեայ 

բանից և գործոց:  (141 / 16;  141 / 17;  141 / 18;  141 / 18;  141 / 19;  142 / 1;  142 / 2;  1

42 / 3;  142 / 4;  142 / 5;  142 / 6) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում, որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել, իսկ վէրքն 

գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և հարցանել 

անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին կիսահաւատք, 

յառաջնումն ժամանակին, որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է լինիլ. իսկ եթէ 

հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի և նոյն տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, 

որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ 

այլայլելի զՔրիստոս. իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ 

ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն»:  (142 / 7;  142 / 8;  142 / 10;  142 / 11;  142 / 11;  142 / 12;  142 / 17;

  142 / 19;  142 / 22;  143 / 1) 
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  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 

Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր 

էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 3;  143 / 3;  143 / 7;  143 / 8;  143 / 9) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 13;  143 / 13) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս խառնեաց 

յանապական աստուածութիւնն, զի զբնութիւնս մեր անապական 

արասցէ»:  (143 / 15) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ առանց 

օգնականի և ի մեռեալս ազատ. զի միայն և անծառայական անձամբ մեղացն 

սպան, զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (143 / 20;  144 / 2;  144 / 3;  144 / 4;  144 / 6) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր, «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ 

տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն», զի զգեցեալ և միացեալ էր 

զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 7;  144 / 9;  144 / 10) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ 

անմահ, և յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի, զի բանիւն 

Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 13) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 19;  144 / 20) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ 

ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (144 / 22;  144 / 23;  145 / 1;  145 / 2;  145 / 4) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 
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կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ 

Բանին և մարմնոյն:  (145 / 5;  145 / 5;  145 / 6;  145 / 7;  145 / 7;  145 / 7;  145 / 8;  145

 / 9) 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս, զինչ 

հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և զրկեալ 

յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 12;  145 / 13) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է 

Աստուծոյ, և զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, 

կատարել յանապականութիւն, զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ 

յապականելի բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ 

անապականելի:  (145 / 16;  145 / 17;  145 / 19;  145 / 20) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, անվիրաւորելիս և անվարատելիս պահելով զհօտ 

Քրիստոսի, զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով, և քարոզեցին 

յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով բարբառովն իւրեանց զայս 

զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ, զոր ի վերոյդ սակաւուք 

յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում» իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց 

վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ 

Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (145 / 23;  146 / 1;  146 / 3;  146 / 6) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի, զի դու 

ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր. սկիզբն արարեր ի մարդիկ 

սերմանել զխաղաղութիւն, զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ 

հաւատացելոց:  (146 / 14;  146 / 18) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ, զի ի միում բարի 

ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք 

սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (146 / 22;  147 / 2) 

  Այսպէս և Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի 

Յովհաննու, և Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց, իսկ մին ի նոցանէ եղև 

սատանայ:  (147 / 5;  147 / 5;  147 / 6;  147 / 6) 
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  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ 

վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 9;  147 / 10;  147 / 11) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել խնդրող 

ուղղութեան և բարեպաշտութեան. թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ 

կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն, այլ 

սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական 

կարգի և սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ 

արձանացուցանել հարկաւոր 

է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (147 / 17;  147 / 19;  147 / 21;  148 / 2;  148 / 

4;  148 / 4) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից 

մօտեցայ և ծանօթացայց, այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ 

առաքեալ, մատուցանել ձեզ զօգուտն, զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի 

Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, պատրաստ է լինել 

Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել զգիտութիւն, զի և Արարիչն 

մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց 

պէտս:  (149 / 10;  149 / 10;  149 / 13;  150 / 1;  150 / 3) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս 

յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս, և զիւրեանցն և եթ սիրել 

արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ, աւաղեալք ի մարգարէէն. «վայ 

այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 9;  150 / 10;  150 / 10;  150 / 11;  150 / 13) 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս, ատեն ատելութիւն 

կատարեալ, և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել, զի ոչ եթէ զօգտակար բանս 

իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան 

կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել, իսկ որոյ 

ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և անուամբ 

վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, 

վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ 

հանելովն զանարգն ի 
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պատուականէն:  (150 / 16;  150 / 18;  150 / 20;  151 / 4;  151 / 5;  151 / 8;  151 / 9;  151

 / 9;  151 / 10) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ, որք 

յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի 

արձան թշնամութեան:  (151 / 14;  151 / 15) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի 

Զենոնի և Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, 

զոր Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 19;  151 / 20;  152 / 1) 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին, որք միանգամ 

ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի, եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր 

աթոռ, իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, 

ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ 

Պիսիդեայ, և Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք 

հրամանաց թագաւորին, թողին զքազաքս իւրեանց, և գնացին, դադարեցին մերձ 

ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգիպտոսի Ապա յետ ժամանակի 

թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, բաժանեցան ի 

միմեանց:  (152 / 7;  152 / 8;  152 / 9;  152 / 12) 

  Զի Յուլիանէ ասէր» «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի 

ասել և անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի 

չարչարելի և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ 

ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս 

ասել»:  (152 / 18;  152 / 20;  152 / 22) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, զի այսոքիկ և զկնի 

յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի, զի թէ 

անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, գտանի 

եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (153 / 2;  153 / 4;  153 / 6;  153 / 8;  153 / 9) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ 

լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ զնպատակ 

յաղթութեան, այլ իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր 
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կործանի ի միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց 

իւրեանց և ճշմարտութեանն, և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ 

առաքելական հաւատոյն, և միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց 

զանկանգնելին գլորեցան գլորումն:  (153 / 18;  153 / 19;  153 / 20) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 3) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց 

Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 5;  154 / 7) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր 

հանճարեղ և կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց 

էխից զբերանս և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս, և զկնի վախճանին եթող 

յիշատակարան անձին բազում գրեան իմաստութեամբ 

զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 9;  154 / 11;  154 / 12;  154 / 14) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ 

ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ, որ մեծաւ երագութեամբ 

ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց ելից զամենայն տեղիս 

սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի բերան, կոչել ի վերայ 

իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (154 / 15;  154 / 22;  155 / 1) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող 

դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով 

սպիտակութեան:  (155 / 8;  155 / 8) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց, և պաշտէին զԱստուածն Իսրայէլի, զի 

չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ, զի ի պտղոյ իւրմէ ծառն 

ճանաչի:  (155 / 12;  155 / 14;  155 / 15) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս, թէ զի կարծին բառքս ներհակք 

իրերաց, ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 
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խոստովանականսն իւրեանց ճառս, և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի 

մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ զերկոսին 

երկաքանչիւրքն:  (155 / 18;  156 / 1;  156 / 2;  156 / 3) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 6) 

  Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն 

պահանջէ և բնութիւն իրացն, զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, 

թէ ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած 

բանք:  (156 / 8;  156 / 9;  156 / 10;  156 / 11;  156 / 13) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 15) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և ոմանք 

ոչ:  (156 / 20) 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, ամենեքին նոքա 

աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 23) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ, այսինքն զբովանդակ 

բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել, ըստ նմին և անուանք նմա 

հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 6) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է 

պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման, զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց 

ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ անեղ, և որ անեղն է, համագոյակից լինի 

աստուածութեանն, և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 10;  157 / 13;  157 / 15;  157 / 17;  157 / 18) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու 
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ասի և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ 

մարմնոց:  (157 / 20;  157 / 21;  157 / 22;  157 / 24) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա, զի ասացաւ 

զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես 

զապականութիւն:  (157 / 25;  158 / 1;  158 / 2;  158 / 4;  158 / 5) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա, զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին 

երկրային և երկնային, մարդկային և աստուածային, ըստ նմին 

օրինակի և զայլսն:  (158 / 9;  158 / 10;  158 / 11) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք 

ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ 

միաւորութեան:  (158 / 13) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 17) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն, և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն 

ներմարդութեանն գրեալ ճառս, ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ 

առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն 

իցեն ասացեալք:  (159 / 3;  159 / 6) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն, որպէս և Յոհան 

Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, քանզի 

միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի 

լեալ»:  (159 / 10;  159 / 10;  159 / 12;  159 / 13;  159 / 14;  159 / 15) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ 

անքակաբար և անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 20) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 22) 
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  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս, որ 

յաղագս Փրկչին, քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել, զի 

ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (159 / 24;  160 / 2;  160 / 5) 

  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն, իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ, և փոխանակ նոցա 

աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ միաւորութեանն քարոզիւր 

անբաժանութիւն:  (160 / 8) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն, իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն 

պայծառանայր փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և զձեռն ի 

վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 17;  160 / 18;  160 / 18;  160 / 19) 

  Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց, ոմանք ըստ 

բնութեան գտանին ասացեալք և այլք ըստ միաւորութեան:  (160 / 23) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ 

լինի և շօշափեալ, և որ այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 13;  161 / 13;  161 / 14;  161 / 14) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն, ընդ որ գնացին 

առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն, միաբանեալ հաւատով առ 

միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն 

Քրիստոս:  (161 / 17;  161 / 18;  161 / 19;  161 / 21) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, որ 

ըստ միաւորութեանն են բանք, հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի 

ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 3) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և  ապականակիր մինչև 

ցյարութիւնն, և զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս 

փրկչագործս, և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն 

յայտնել զսկզբունս և զծայրս, այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում 
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լինելով, կարծեն յայլ փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն 

վարկանին լինել, զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի 

թղթին, որ առ պատրիարգն Աթանաս վասն 

Թէոդիտեայ:  (162 / 7;  162 / 8;  162 / 9;  162 / 9;  162 / 11;  162 / 11;  162 / 12;  162 / 13

;  162 / 16;  162 / 17) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի և անմահկանացու, որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց 

հրեշտակական և ոչ մարդկային բնութիւն:  (163 / 3;  163 / 4;  163 / 6) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ 

բնութիւն և առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն, և ապա 

դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով. Եթէ ոք յերկնից 

բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի մարդկայինն հողեղէն 

բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 11;  163 / 12;  163 / 12) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս. Եթէ ոք ասիցէ 

մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 19;  163 / 19) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 23) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ 

նոցին հակառակք, ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա 

ցԻսրայէլ:  (164 / 4) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն, 

թէ համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն, երթայր զհետ դոցա, 

ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի 

նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ 

եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին 

մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել 

նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի 
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նմանէ:  (164 / 7;  164 / 9;  164 / 11;  164 / 13;  164 / 14;  164 / 15;  164 / 15;  164 / 21;  1

64 / 23) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի. 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ հանդերձ 

նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 2;  165 / 4;  165 / 6) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, թէ տակաւին 

ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 13) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի 

վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 15;  165 / 17) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 20) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ, ասացաք 

սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս, գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, 

ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 5) 

  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ 

անչարչարելի և անմահկանացու ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ոչ զնա ապաքէն 

ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի. իսկ անշօշափելին և անտեսանելին 

է անմարմին ամենայն հարկաւորութեամբ, և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ 

հրեշտակական և երկնային:  (166 / 9;  166 / 11;  166 / 11;  166 / 12;  166 / 13;  166 / 1

4;  166 / 14) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 20;  166 / 21) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, թէ այնպէս է, Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն 
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զառաջին մարդոյն, զի կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս 

մարդկայինս առանց մեղաց և ապականութեան:  (167 / 4;  167 / 6;  167 / 8) 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր 

կրից, և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն 

առաջին անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի 

կիրքն և ոչ ճշմարտութեամբ:  (167 / 9;  167 / 12;  167 / 14;  167 / 16) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն, առնու զոր ոչն ունի, և զոր 

ունին, ոչ կորուսանէ, Իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել 

կարէ:  (167 / 18;  167 / 19;  167 / 20) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն 

իրօք և ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ 

նմին և այլ անտեսականքն, ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի 

Կուսէն:  (168 / 3;  168 / 4;  168 / 5;  168 / 6) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ 

աչօք և եթ երևմունք:  (168 / 11) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի, զի 

ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 15;  168 / 16) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 18) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 20) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի ի մարմնի 

նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 21;  168 / 23) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել 
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վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն 

իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց 

մարդկան:  (169 / 1;  169 / 2;  169 / 2;  169 / 5) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի 

զանըմբռնելին և զանընդդիմահար զօրութիւն, որպէս ուսոյց մեզ այսպէս 

հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով յարեաւ, և դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս 

մտանէր:  (169 / 8;  169 / 10) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս ունողացն զնա, 

յաղագս որոյ ասէ. «Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և սակայն մինչչև էր 

հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա 

ձեռս:  (169 / 14;  169 / 16;  169 / 16) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 1) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 3) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ 

վաստակեսցի», ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն, 

որպէս և Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` 

զպատահումն ընկալաւ»:  (170 / 11) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած ամենայն 

ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի 

ժամուն:  (170 / 14;  170 / 18) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ 

զէութիւն Բանին, թէ որ նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի 

հանդերձեալ յաւիտենին:  (170 / 24;  170 / 24;  171 / 3) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական 

մարմնոյն և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր 
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է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ 

անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 7;  171 / 9;  171 / 11) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս, յորում ժամանակի 

շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև 

ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 13;  171 / 19) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 21;  171 / 23) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ 

է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ 

նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա բնաւորական 

իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 2;  172 / 4) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել 

Բանին զմարմինն իւր առ ի կրել զիւրսն:  (172 / 9) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 12) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն, զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն 

Քրիստոսի` կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 2) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածայինզօրութեամբն, որ անքակտաբար միանգամայն ընդ 

մարմնոյն էր միացեալ, զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր 

զյարձակումն:  (173 / 9;  173 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից, որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ, 

որպէս և Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի 

յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ 

եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի 
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նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել 

Եւտիքոս:  (173 / 18;  173 / 19) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 

բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց. զի անխառն է աստուածութիւնն և անյօդ, զոր 

յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ 

խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, 

միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` 

զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 1;  174 / 4;  174 / 8;  174 / 9) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից. զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն 

մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 13;  174 / 16) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 19) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, որոյ վիրօք 

մեք զլինելութիւն ստանայցեմք. այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց 

զմարդկայինսն բնականապէս, ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս 

մերոյ:  (174 / 23;  174 / 24;  175 / 1) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 3) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ. այս է բացորոշել շնչոյն 

բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և յանզգայութեանն խոնարհեալ 

սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա, 

զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 8;  175 / 9;  175 / 10;  175 / 12;  175 / 14) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ 

դրդուել և անկանել յապականութեանն կարծեաց 

խորխորատ:  (175 / 16;  175 / 17;  175 / 18;  175 / 18) 
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  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան. 

պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ 

դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ 

ցնորմունս:  (175 / 22;  175 / 22;  176 / 1;  176 / 1) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր 

ունէին:  (176 / 3;  176 / 3;  176 / 7) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն Բան 

է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ 

Բան:  (176 / 8;  176 / 10;  176 / 10;  176 / 10) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 12) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան 

զիմաստս արարածոց:  (176 / 22;  176 / 23;  176 / 25) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ 

եղև և ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, 

նոյն և մարմնոյն:  (177 / 3;  177 / 4;  177 / 5;  177 / 6) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է 

իմանալի և պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ 

մարդկայինն ստացական և շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն և ի 

զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ 

զգալիս:  (177 / 8;  177 / 9;  177 / 9;  177 / 10;  177 / 10;  177 / 11;  177 / 12;  177 / 13;  17

7 / 15) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ 
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մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի, զի մի թուեսցի 

կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` զմին թանց 

միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի 

մարդկանէ:  (177 / 18;  177 / 18;  177 / 19;  177 / 20;  177 / 21) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ 

անուանցն և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, 

զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ մարմնոյ և զանչարչարելի 

մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 4;  178 / 5;  178 / 6;  178 / 6) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ 

անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զի հոգի մարդկային` 

թէ և զբնականացն ոչ, զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս 

ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն, ցասնուլ, ընդ որոց շարամանեալ 

գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. 

ևս և զերկնչելն և զանգիտանալն:  (178 / 7;  178 / 8;  178 / 11;  178 / 12;  178 / 13;  17

8 / 16;  178 / 16;  178 / 17;  178 / 17) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ, զի բարձցի 

գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և զի անձնիւրովքն 

եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 20;  179 / 1) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 4;  179 / 4;  179 / 7) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք, 

որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի ասել զՔրիստոս 

ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն ախտակրական 

կարծեմք, այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ 

զաստուածութիւնն առնէ 

եղանելի և ծառայական:  (179 / 8;  179 / 10;  179 / 12;  179 / 13;  179 / 13;  179 / 14;  1

79 / 15) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 17) 
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  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 / 19;  179 / 20;  179 / 22) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն, յաղագս որոյ և բամբասեն 

զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս, որք շրջաբերական թղթով 

իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր աշխարհս 

քրիստոսասիրաց:  (180 / 1;  180 / 4;  180 / 5) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի 

Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն է` 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 12;  180 / 13;  180 / 14;  180 / 16) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով 

դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 18;  180 / 19;  180 / 19) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 20;  180 / 20) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային 

որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս 

ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն 

զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 4;  181 / 5;  181 / 6;  181 / 9) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, 

ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 10;  181 / 12;  181 / 13;  181 / 14) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք 

միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի իսկ ոչ, 
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այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 21;  181 / 22) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն 

կենդանի և կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն 

ինքն Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն 

մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, 

որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ 

հարցն:  (182 / 2;  182 / 4;  182 / 4;  182 / 6;  182 / 7;  182 / 8) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ 

մարմինն, և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ 

որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին 

նմա:  (182 / 9;  182 / 11;  182 / 11;  182 / 12;  182 / 12) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն 

Բանի:  (182 / 16;  182 / 17) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան, 

ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (182 / 18;  182 / 20) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ 

անչարչարելի և անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, 

բազմացան անվայելուչ բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք 

ստերիւրումն քան զսոսա, զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է 

հնար, որպէս կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ 

կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի 

բացաւ:  (182 / 22;  182 / 23;  183 / 2;  183 / 7) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 8;  183 / 10) 

  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն, ապա ուրեմն 

ըստ ձեզ և ապականեցաւ բայց այլ է մահն և այլ ապականութիւնն. զմահն 

ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն, և սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին 

խոստովանել, բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ, զի մարմին նորա ոչ ետես 

զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 13;  183 / 14;  183 / 15;  183 / 16;  183 / 17) 
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  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել, սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր 

խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց Տեառն, և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն 

ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն օրինադրեալք, և մանաւանդ զի և 

պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ մեզ 

գրեցելոց, թէ զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր 

այս:  (11 / 6) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (14 / 12) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 2) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, 

իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և 

անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 7) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 14) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 18) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», թէպէտ և յապաղեցեր, սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, 

շատ հեռի ընկենլով յառաքելական բանէն, մանաւանդ թէ յոյժ հակառակ նմին. 

զի զոր նա եղեալ և առեալ ասաց, դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ 

ասացեր:  (17 / 10) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (17 / 23) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել, զի յայլում տեղւոջ 

ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 18) 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 7) 
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  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ, թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր. իսկ դու 

ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս եղեալ 

չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (20 / 17) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել, 

այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս 

հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 9) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ, 

յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 14) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (22 / 20) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր 

աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 15) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 3) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, 

այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 5) 

  Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային, արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և 

զդէմն մարդկային ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի 

բաց բարձեալ լինիս և զանուանն առասութիւն:  (26 / 10) 
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  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 17) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

է», և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 4) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 2) 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 6) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին», զԲանն 

ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 9) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 21) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 17) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, ղոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (34 / 22) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն, սակայն ոչ կարեմք յերկուս 

բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և իմաստութիւնս:  (35 / 5) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք 
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ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ տնտեսութեանն 

առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն ամենայն:  (35 / 12) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 10) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ, զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ 

իմեքէ ի սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 14) 

  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց, պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ 

բանն եղև ի քոց աստուածոցն. զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ 

զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի 

բնութիւն»:  (38 / 7) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն, ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ 

անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 2) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ 

զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ 

հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն սա 

երևել ճանաչի:  (39 / 7) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (40 / 22) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ 

ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն 

եղև:  (41 / 4) 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 11) 



669 
 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 8) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 12) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 14) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, զոր յանարատ 

յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ յառաջագոյն գոյացեալն և 

յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ, զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն 

Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (43 / 17) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ և մարդկայնոյ, և 

որ մանաւանդ, որ անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն, և սորին ազագաւ 

ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն աստուածայինք:  (44 / 6) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան, ի 

յերկնից ասի իջեալ, և զի ընդարձակագոյնս ասացից, զի որ ըստ բնութեանն 

Բանն էր անմահական, ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և 

զմեռանելն, և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 19) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն, և զբովանդակելին բնութեամբ 

մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն 

իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 3) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ 

բովանդակել:  (45 / 12) 
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  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, 

ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ 

անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (48 / 22) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, որ 

զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 16) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 17) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 1) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ 

լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 6) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 13) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 3) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած 

յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, 

ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 5) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն 

ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ 
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զանչարչարութիւն, և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող 

ըստ ոչ բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր մարմին, և այս է զոր ասէաքն 

զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ բնութեան:  (57 / 14) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 3) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն. մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն 

ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ 

միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 11) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս. զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր 

կենացն լուծումն, իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ 

հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից 

եկեալ:  (70 / 2) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր 

և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (70 / 20) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 9) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ, զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն, լինի այնուհետև ի 

հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ, ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ 

ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, այսինքն աստուածութեամբն և 

մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի 

կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 13) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ 

միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 1) 
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  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն 

ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 5) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 12) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 14) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 16) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի, որ 

նիւթոյն բնական է, և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն, և է որ 

յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն, որպէս 

ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ 

զեղ. և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ խոնաւից է 

տեսանել, որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն, և է որ 

երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն 

վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ զօրութեանն:  (77 / 19) 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 4) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 21) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի, և համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական 

մարմինն:  (81 / 22) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, յերկնից և կամ 

յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և փոխմամբ 

իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի 

ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 3) 
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  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար, այլ որք 

միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի տիւն. այսպէս 

իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, զի թէպէտ և 

իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, այսինքն 

բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և իմաստութիւն և 

զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ ասին սոքա 

առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն, այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց 

անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս, զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք 

վեհագոյնն նուաստագունին:  (83 / 24) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ 

զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին, վասն զի զգեցողին ճոխութենէ 

նախասացեալքն ամենեքին անուանեսցին:  (84 / 15) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել 

զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ 

զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և 

մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել 

կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի 

և մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 7) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին 

յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ 

բնաւորականացս այսոցիկ. այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և 

խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, 

զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 11) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և 

յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (88 / 22) 
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  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին. և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, 

բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ 

բանականն, ուստի և մարդն:  (89 / 5) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու մեռանիցիք», 

ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ մարդն 

ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 3) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս, և մի՛ լիցի ասել 

զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է 

մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, 

այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (91 / 17) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 4) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս, որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և 

երևութիւ գտանիցի ըստ Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 3) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ 

շարակապեալ եղեն, այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն 

մեզ սոքա ի Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 9) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ առտաքոյ մեղացն իցէ» Զնոյն և 

Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն զտակաոապետացն 

հնարս, ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 3) 
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  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին կողմանքս ի չարէ 

նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ 

գտանէաք:  (101 / 10) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ, յերիս 

ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և առ սակաւ սակաւ 

յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ յարութեանն շնորհէր 

գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և զանապականութիւնն:  (101 / 21) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն. «Տեսէք զիս, զի ես 

նոյն եմ», պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի փոխեցայ 

յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս և 

յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 6) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով. «Ես 

ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և բևեռեալ 

բևեռօքն», որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ, որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել 

զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում մարմնում, զոր սուրբ Հարքն 

բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ խոստովանել ասելով. 

«անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 1) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն 

պարսաւական բան:  (105 / 9) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս առ ի 

քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի 

ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 3) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս. զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր 

յառաջ:  (108 / 11) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է, սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 15) 
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  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում, զմին բանն պատմած 

իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն ասելով, զի յարոյց զնա ի 

մեռելոց. իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ 

դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն:  (109 / 19) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ 

Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի. նա ի 

ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք 

ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով 

ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և 

ոմն յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին 

ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 7) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն, և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի վերայ 

Քրիստոսի բնութիւն, ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, զի և նա 

զնոյնդ ասէր:  (111 / 21) 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի, իսկ սա 

մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ, զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, 

քան թէ բնութեան:  (112 / 10) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, զծնեալն ի 

նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և փառացն և 

անապականութեան և կատարելութեան:  (113 / 20) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան. զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ 

գերեզմանի զԱստուած, զոմն անուամբ միայն պատուէ, և զոմն արդեամբք. 

զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 
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արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ, և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին 

անուանէ:  (114 / 23) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին, և 

զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած, և զճշմարտութիւն իրին յարութեամբն 

հաստատէ. յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն 

հաստատել, և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 10) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 13) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ, և 

ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն լինելութեան 

գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց 

ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե շարժեցաւ 

յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, 

դադարեաց:  (117 / 14) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ 

հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, զի Աստուած ծնելութեան 

առիթ:  (118 / 10) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել, և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի 

վերայ պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի, զի ոչ են մի և ոչ միոյ 

իրողութեան:  (119 / 12) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 4) 

  Եւ զայս հայրն:  (120 / 9) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 6) 
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  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 9) 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր պատահումն, 

թողացոյց»:  (121 / 12) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել 

զիւրսն»:  (121 / 14) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 16) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար, որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ 

Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն 

վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ 

զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ 

շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 8) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, և ոչ 

լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ 

վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, 

այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 4) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և 

տեսանելի:  (123 / 12) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 6) 
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  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ. և նոյն ինքն 

ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն առ անչարչարելի 

և անմահ Բանն միաւորութեան:  (124 / 25) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 

յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 1) 

  Եւ զայս հայրն:  (130 / 19) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 1) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 4) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 8) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 18) 

  Եւ զայս հայրն:  (132 / 23) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 

իշխանութիւն, և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 1) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 15) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 17) 

  Եւ սքանչելի է այս:  (133 / 21) 
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  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին, որպէս և Սևերիանոս ասէ 

Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն 

տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 1) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 7) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 10) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն, ընդէ՞ր և անուանես. թէ յիշես զմինն ի 

նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, զմեղս և 

զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն, ընդէ՞ր ժամանակացն 

փոփոխմամբք, փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 13) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ, զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն, նովին փառօք 

երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, նովին փառօք Հօր 

գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և զմեռեալս:  (140 / 9) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (140 / 22) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 

Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր 

էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 2) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 10) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս խառնեաց 

յանապական աստուածութիւնն, զի զբնութիւնս մեր անապական 

արասցէ»:  (143 / 14) 
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  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ առանց 

օգնականի և ի մեռեալս ազատ. զի միայն և անծառայական անձամբ մեղացն 

սպան, զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (143 / 20) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 17) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ 

ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (144 / 21) 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս, զինչ 

հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և զրկեալ 

յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 9) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն, զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի 

բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 15) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ, զի ի միում բարի 

ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք 

սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (146 / 21) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել խնդրող 

ուղղութեան և բարեպաշտութեան. թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ 

կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն, այլ 

սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (147 / 15) 

  Եւ ողջ լեր ի Տէր:  (148 / 5) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս 
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յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս, և զիւրեանցն և եթ սիրել 

արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ, աւաղեալք ի մարգարէէն. «վայ 

այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 5) 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս, ատեն ատելութիւն 

կատարեալ, և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել, զի ոչ եթէ զօգտակար բանս 

իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան 

կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել, իսկ որոյ 

ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և անուամբ 

վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, 

վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և 

ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն 

զանարգն ի պատուականէն:  (150 / 14) 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին, որք միանգամ 

ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի, եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր 

աթոռ, իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, 

ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և 

Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց 

թագաւորին, թողին զքազաքս իւրեանց, և գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն 

Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգիպտոսի Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ 

վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 2) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց 

Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 3) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց, և պաշտէին զԱստուածն Իսրայէլի, զի 

չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ, զի ի պտղոյ իւրմէ ծառն 

ճանաչի:  (155 / 9) 
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  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 4) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և ոմանք 

ոչ:  (156 / 17) 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, ամենեքին նոքա 

աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 21) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի 

և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 18) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա, զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և 

երկնային, մարդկային և աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 6) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն 

երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն, յաղագս առ Աստուածն Բան 

միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 20) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 17) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 21) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն, իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն 

պայծառանայր փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և զձեռն ի 

վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 11) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն 

և առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն, և ապա դառնայ 
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ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով. Եթէ ոք յերկնից բերեալ 

ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի մարդկայինն հողեղէն 

բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 7) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ 

նոցին հակառակք, ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա 

ցԻսրայէլ:  (164 / 1) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի. 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ հանդերձ 

նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (164 / 24) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 18) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, թէ այնպէս է, Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն 

զառաջին մարդոյն, զի կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս 

մարդկայինս առանց մեղաց և ապականութեան:  (166 / 22) 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, 

և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին 

անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 8) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և 

եթ երևմունք:  (168 / 8) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (169 / 19) 
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  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ 

վաստակեսցի», ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն, որպէս և 

Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` զպատահումն 

ընկալաւ»:  (170 / 8) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ 

զէութիւն Բանին, թէ որ նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի 

հանդերձեալ յաւիտենին:  (170 / 20) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս, յորում ժամանակի 

շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև 

ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 12) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ 

երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա բնաւորական իրողութեանց 

գործառնութիւնք:  (171 / 24) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել 

Բանին զմարմինն իւր առ ի կրել զիւրսն:  (172 / 7) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն, այլ 

ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից, որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ, որպէս և 

Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ 

առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, 

որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 14) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 



686 
 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ 

մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի, զի մի թուեսցի 

կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` զմին թանց 

միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 16) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 2) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի 

և ոչ մարմին, այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, 

զցանկալն, ցասնուլ, ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. 

ևս և զերկնչելն և զանգիտանալն:  (178 / 7) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ, զի բարձցի 

գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և զի անձնիւրովքն 

եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 17) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 2) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 16) 

  Եւ զայս հայրն:  (179 / 18) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 16) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է 

առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (181 / 23) 
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ԵՒ ԱՅԼՆ – տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԱՊԱ - տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԱՐԴ - տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԵԹ - տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԵԹԷ- տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԶԻ- տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԹԷ             - տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԿԱՄ - տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ԿԱՄ ԹԷ - տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒ ՈՐ - տե՝ս ԵՒ  գլաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՒՍ     - 418 
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  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանային:  (7 / 2;  7 / 3) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 9;  14 / 11) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ 

Քրիստոս (19 / 18) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 11) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն. 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս (20 / 13) 

  զերկոցունց ուրանաս և գտանիս եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր 

հայհոյութեամբ:  (21 / 3) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, 

որ ևս անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, (24 / 15) 

  զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (26 / 2) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ (31 / 13) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել (36 / 19) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 13) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 5) 
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  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն (53 / 13) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս (53 / 17) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս (53 / 22) 

  բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և 

ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 20) 

  այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ 

մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա 

յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և 

մտօք իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր 

զարուեստ:  (56 / 22) 

  ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 15) 

  ոչ ևս յանձն առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 18) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն (66 / 8) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան (68 / 3) 

թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք  (84 / 8) 

  համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև 

ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ 

առողին (84 / 21) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 15) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս, այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է 

իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 6) 
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  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ, և 

տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին 

Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 11) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին, այլ 

զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ զանապականութիւն:  (105 / 18) 

Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրելն» և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, 

դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 8) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ  (107 / 10) 

  զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր ասելով, 

«ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն»  (110 / 4) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ ( 112 / 17)  է    զի ըստ 

համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն 

չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (113 / 8) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել (123 / 21) 

  այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 4) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս (155 / 18) 

  համագոյակից լինի աստուածութեանն, և համագոյն չորրորդութիւն առնէ 

զերրորդութիւնն և ոչ ևս Երրորդութիւն:  (157 / 18) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն 

և առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն, և ապա դառնայ 

ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով. Եթէ ոք յերկնից բերեալ 

ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի մարդկայինն հողեղէն 

բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 8;  163 / 12) 
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  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, թէ 

տակաւին ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 12) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր 

ունէին:  (176 / 3;  176 / 4;  176 / 7) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն Բան 

է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 10) 

ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն և 

զանգիտանալն:  (178 / 17) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն, 

և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն 

ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  (182 / 12) 

  

  

ԵՒ ՍԱԿԱՅՆ –տե՝ս ԵՒ գլխաբառի տակ: 

  

ԵՒՍ ԱՌԱՒԵԼ – տե՝ս ԵՒՍ գլխաբառի տակ: 

  

  

ԵՒՏԻՔՈՍ       - 4 

  Եւ դարձեալ եթէ ասէի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 6) 
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  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ 

ամբարշտել Թրակացւոյն Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 8) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 9) 

ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, որպէս 

խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 24) 

  

ԵՒՏԻՔԵՆԻՏ - 1 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 5) 

  

ԵՒ ՔԱՆԶԻ- տե՝ս ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները: 

  

ԵՓՐԵՄ          - 4 

  համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց 

Տէր Եփրեմ:  (124 / 10) 

  «Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ (130 / 17) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ (144 / 17) 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 4) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ԵԹԷ  - 5         

Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, զի՞նչ 

վնաս է:  (188 / 12) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 6) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 10) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 4) 

                            

ԵԼԱՆԵԼ  - 1 
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Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր 

զարամբ ելանելով` յա նձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 5) 

   

  ԵԼԱՆԵՄ – 1 

  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15) 

  

ԵԿԵՂԵՑԻ  - 4 

 Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 3) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 18) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ 

զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 5) 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 15)        

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և 

կարդեաց յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն 

յաշխարագիրն եւ գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 10) 

  

ԵՂԲԱՅՐ  - 5 
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Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 9) 

  Հ. Եւ զինչ ասիցէ Յակովբոս եղբայրն Տեառն:  (188 / 6) 

              զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն (189 / 10) 

Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն յիշէ՞ զջուրն 

խառնեալ:  (193 / 24) 

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի  Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 6) 

  

ԵՄ  -35 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 3)  

Են և այղ պատճառք մեծ (189 / 5) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ 

վկայք են յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ 

մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 3) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 12) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 23) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 10) 
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  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 4)      

Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8) 

  Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, 

զի՞նչ վնաս է:  (188 / 14) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 26;  190 / 2;  190 / 5;  190 / 5) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 17) 

  Հ. Սովորութիւն է ամենայն աշխարհի արկանել, բայց 

զի՞նչ է ջուրն:  (193 / 16;  193 / 17) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 
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առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 19) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 22) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 11;  196 / 12) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 25) 

  Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 5)      

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 13) 

  

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 11) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20) 
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  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 11) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 6) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 11) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 21) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստովանեալ լինին (36 / 15) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի մեծապայծառ 

արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 23) 

  

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ  - 1 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 9) 

  

ԵՍ  -  7           

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 
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մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի 

կարգին:  (196 / 22)         

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 4)                                    մմ        

Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 18) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 3) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 19)  

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 
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ԵՐԱՆԵԼԻ       - 16 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 2) 

  

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 11) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 1) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, 

ոչ երանելին Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ 

զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 3;  194 / 4) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 2) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 
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զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 10) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 15) 

  

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20) 

  

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 17) 

  

ԵՐԵՒԻՄ  - 1 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 8) 

  

ԵՐԻԱՆՈՍ      - 1 
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  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ 

երանելին Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ 

զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 4) 

  

ԵՐԿՈՒ  - 2 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 12)  

Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 6) 

  

ԵՐԿՈՔԵԱՆ  - 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 2) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 10) 

  

ԵՐՈՐԴ           - 5 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 
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ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 2) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 2) 

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 23) 

  

  . Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 24) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1) 

  

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 
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այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

  

ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ  - 3 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 2) 

Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի ի 

մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ յայղ 

տեղիս:  (197 / 2;  197 / 4) 

  

ԵՐՐԵԱԿ         - 3 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի 

ԹԺ երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` 

եւ բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 24) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 7) 

  

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 
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զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 7) 

  

ԵՐՐՈՐԴ  - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ  -  1 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 22) 

  

ԵՒ/մեկ տառով/  -     18 

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 9) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 22;  188 / 25) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5;  189 / 11) 
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  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր 

փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1;  190 / 6) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 18) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 9) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 14) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 20;  193 / 23) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 4;  194 / 9) 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 16;  194 / 17) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 
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հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 3) 

  

ԵՒ /երկու տառով/  - 91 

Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն 

յաշխարագիրն եւ գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն 

Նորայ:  (187 / 10;  187 / 11;  187 / 12) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 13) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 17;  187 / 19;  188 / 2;  188 / 4;  188 / 4) 

  Հ. Եւ զինչ ասիցէ Յակովբոս եղբայրն Տեառն:  (188 / 6) 

  Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, 

զի՞նչ վնաս է:  (188 / 12) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 
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ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 23;  188 / 25) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր 

եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի 

խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 6;  189 / 10) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 16;  189 / 19;  189 / 20) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 2) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի 

կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք 

նորայ:  (190 / 10;  190 / 12;  190 / 15;  190 / 16) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 1;  191 / 2;  191 / 2;  191 / 3;  191 / 4;  191 / 4;  191 

/ 5) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 6) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ 

տաւնեմք, եւ զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին 

յաւուր յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 11;  191 / 12;  191 / 14) 
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  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2;  192 / 4) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ոչ կարգեցին սուրբքն:  (192 / 6) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն 

Ղազարու եւ զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց 

Յակովբոս եւ այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական 

համարեցան, զի ոչ ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք 

աճման աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն 

յաւելան եւ մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն 

ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 8;  192 / 8;  192 / 9;  192 / 9;  192 / 10;  192 / 10;  192 / 11;  192 / 12;  192 / 12

;  192 / 14;  192 / 14;  192 / 16;  192 / 18;  192 / 19;  192 / 20) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 

  Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 26;  194 / 27;  195 / 5;  195 / 5;  195 / 6;  195 / 7) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 9;  195 / 10) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13;  195 / 13) 

  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 16) 
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  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 18) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 4;  196 / 4) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, 

ընթերցիր եւ զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի 

կողիցն հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս 

ասելով զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, 

չարչարանս եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8;  196 / 9;  196 / 11;  196 / 13;  196 / 14;  196 / 16;  196 / 16;  196 / 17;  

196 / 17;  196 / 18;  196 / 20) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի 

կարգին:  (196 / 21;  196 / 23) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 23) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (196 / 27;  197 / 2;  197 / 4) 

  Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 4) 

  

ԵՒՍ  - 1 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 7) 
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ԵՒՍԵԲԻ         - 2 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 5) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եւսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 8) 

  

ԵՓԵՍԱՑԻ     - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 10) 

 Զ       843  (2251) 

  

  

Զ  /նախդիր/ -1516  / տրված են  տեքստերով , հոլովների հետ առանձնացված չեն/; 

/դեղին ընդգծվածները  վերաբերում են  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ –ին/: 

  ոչ էառ զադամայինն մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և 

ապականութեամբ եղև ստորանկեալ:  (93 / 12) 
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  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 4) 

  թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին  (152 / 7) 

  և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զաորժակացն զդրունս:  (37 / 21) 

  այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 7) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց 

(165 / 3) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 19) 

  որ զփոփոխութեանն տայցեն զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ 

ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 6) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. 

փառաւոր արարից» (106 / 20) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 9) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող 

դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 8) 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն (23 / 21) 

առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 5) 
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  զեղելութիւն և զաճումն հասակի յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ 

զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար (68 / 5) 

  կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ 

զբովանդակն գտանել զնորա զամբարշտութիւն:  (104 / 18) 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն, և որոց 

յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք (11 / 11) 

  գտանիս ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս (19 / 17) 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և 

ծնեալ  (23 / 10) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ (34 / 1) 

  թէ զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն 

որոշաբար և առանձին դիտեցին:  (48 / 7) 

  զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց 

աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», 

(137 / 9) 

  Հօր ընծայելով արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (139 / 12) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ 

քան զամենայն»:  (141 / 2) 

  և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (144 / 6) 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 22) 
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  զի կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 7) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել 

վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ 

տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 6) 

Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ 

քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 15)                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                              Արդ՝ ո՞չ ապաքէն 

գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ մարմնոյ և ի վերայ Տեառն 

մերոյ և Փրկչին (31 / 1) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, Հօր ընծայելով 

արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (139 / 10) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

է», և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 8) 

  «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, 

կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն 
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պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ միմեանս մեր 

միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 10;  8 / 16) 

  ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք 

յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 5) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես, բայց մեք և ասեմք իսկ 

զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն, (21 / 15) 

  զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 13) 

  յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, 

ընդ նմին և զայլ կիրս մարդկայինս (120 / 16) 

  և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր 

զԲան Աստուծոյ իմանամք (122 / 19) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն, 

ինքն ազատ մնացեալ, ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և 

անարատ ի նոսա մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 11) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, 

ասելով.  (163 / 13) 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ 

զիւրն անուանել մարմին   (142 / 1) 

  այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և 

կամ զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 7) 

  յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք (83 / 15) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 7) 

  Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք, որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 11) 

  այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս (27 / 17) 
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  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 5) 

թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական համարիմ զմինս 

միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 6) 

  ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն, (122 / 4) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 11) 

            դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 17) 

զայն յիշէին, որ հասարակէն էր առանձնացեալ (39 / 8) 

   և եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և 

ամենայնի այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 9) 

  եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 13) 

  այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ 

Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս 

(47 / 11) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան 

գտանի ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով (47 / 18) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս (53 / 13) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս (53 / 22) 

  «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ 

արտաքոյ մեղացն իցէ» (99 / 6) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն  (107 / 1) 

  և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում 

էրն, զայն ասէր:  (107 / 9) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 
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յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր 

գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա. և զի 

ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց 

մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ այսմիկ և 

զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն ասեմ, ասէր, 

որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր 

կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի 

մարմինն իւր:  (107 / 10;  107 / 22;  108 / 2) 

  որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց ասելով 

(117 / 21) 

  ի վերայ բերել սորա իրաւացի է և զայն  (125 / 17) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 12) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 13) 

  այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր 

մատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն 

այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ 

իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի 

յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (137 / 14;  137 / 19) 

  զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, (156 / 11) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս… (162 / 2) 

  այլ ի վերայ բոլորին և ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 / 23) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ… (59 / 5) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ (73 / 12) 

  կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն (73 / 20) 
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  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ (97 / 9) 

  զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ (136 / 8) 

  այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, Սևերիոս զայն որ ըստ 

բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ (162 / 3) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 

  զայնքանեաց ժողովրդոց տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս 

իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով տարակուսանային:  (7 / 4) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով 

(104 / 1) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց (8 / 23) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 6) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, (23 / 6) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ (24 / 12) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է (24 / 19) 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 12) 

  զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր զսոյն զայս, զերևելիս 

ունէր (28 / 18;  28 / 20) 

  ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն 

կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 2) 

  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց… (38 / 7) 
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  զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ 

երկրորդել (38 / 17) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 3) 

  և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի. (52 / 17) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս (53 / 12) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս (53 / 17) 

  և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 18) 

  բայց նախկին տեսցուք զայս, զի ամենայնքն (65 / 20) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին (76 / 16) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է  (90 / 16) 

  և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս, որք ոչ իցեն (91 / 20) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ 

մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 1) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս  (93 / 3) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 18) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ (103 / 13) 

  պահեցի զայս ձեզ առնել (105 / 3) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 17) 
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  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս (110 / 21) 

  Եւ զայս հայրն:  (120 / 10) 

  և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ 

շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 23) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է  (130 / 19) 

  Եւ զայս հայրն:  (132 / 23) 

  որ քաղցրութեանն պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց 

կեանս:  (139 / 19) 

զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց (145 / 18) 

  և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 5) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 12) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս, (155 / 18) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն (163 / 7) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ (164 / 24) 

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր (165 / 16) 

  հարկաւոր է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 9) 

  հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 2) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք (179 / 8) 

  Եւ զայս հայրն:  (179 / 18) 

  որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 6) 
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  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս (181 / 16) 

  զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով (182 / 2) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 11) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 1) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն (35 / 7) 

  զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն յատուկն:  (40 / 6) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 10) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր (58 / 5) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 20) 

  յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, 

մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 12) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ 

առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց 

բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս (111 / 13;  111 / 16) 

  որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր (118 / 7) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել  (119 / 13) 

ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն (122 / 13) 

  ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 11) 
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  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 15) 

  քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս 

բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 8) 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 17) 

  այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր 

զգեցեալ զանապականութիւն:  (105 / 19) 

  թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 9) 

որ ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 7) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն. մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և 

որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է մարդածին 

անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 8) 

  զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ 

իցեն զանապականութիւն զգենուլ, 117 / 4) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն 

Քրիստոսի, զանապականութիւն ասել պարտիս (117 / 9) 

  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն 

և զանապականութիւնն:  (102 / 3) 

  իսկ զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք, 

մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 14) 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն 

և զԱնաստաս  (180 / 5) 

  և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի 

պատուականէն:  (151 / 11) 
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            Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ 

բերէ զանարծուին:  

(116 / 13) 

  և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց  զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 6) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ 

ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք (122 / 22) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 8) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին 

և զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 8) 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն  (138 / 19) 

  ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան գլորումն:  (153 / 22) 

  այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 17) 

  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ (102 / 18) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն (118 / 5) 

  վասն որոյ և հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 
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  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն (92 / 23) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ (112 / 15) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ (112 / 16) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 4) 

  որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 13) 

            Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ» (28 / 3) 

  «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն (73 / 1) 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

  «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս (144 / 8) 

  ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, 

որ զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն (150 / 7) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 18) 

կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն զիւր ոչ կորոյս 

(144 / 22) 

  այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն գտանել 

կեանս:  (69 / 13) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն 

և զանմահականն, սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն 

աշակերտացն վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 16) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 20) 



725 
 

Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն (178 / 8) 

չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 18) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զանմահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 3) 

  զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն (103 / 5) 

  և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր 

փոխաբուսիլ  (18 / 13) 

  զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ (29 / 1) 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն 

նորա զանմարդութիւն  (4 / 16) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 7) 

  որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն բան:  (12 / 3) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 5) 

  և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին անուանէ:  (115 / 9) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 9) 

և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 24) 
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  այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և 

շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի 

վերայ մարմնոյն զայս ասեմք (122 / 22) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին (125 / 12) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 6 

  և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս (178 / 8) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 19) 

  չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 19) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 2) 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց. կրօնից և 

պաշտամանց (5 / 14) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն  (172 / 11) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ (171 / 21) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն  (165 / 8) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան (171 / 21) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին (125 / 12) 

  զերկոսին գտանիս ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն 

(29 / 15) 
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  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (167 / 2) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 13) 

  

  և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 1) 

  և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր (78 / 7) 

  այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 17) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս 

և զանուանն առասութիւն:  (26 / 16) 

նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ 

աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց 

բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս (111 / 14;  111 / 17) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել (119 / 14) 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 13) 

  և կոչեսցես զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 5) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին (40 / 2) 

  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք (40 / 20) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին 

զյատկութեանն զանուն և զկիր (62 / 8) 

  և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն (78 / 1) 



728 
 

  այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց  (79 / 16) 

  որ զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն  (150 / 8) 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս 

ի բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ (155 / 1) 

  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան 

տեսանելոյն զանուն պատասխանեալք գիտակցեալք (161 / 3) 

  ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային ի 

Քրիստոս (26 / 13) 

  և որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 21) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 6) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն 

և զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 19) 

  այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 18) 

  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 18) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն (118 / 5) 

  զանփոփոխութիւն գուշակէր մարդկայնոյն (160 / 7) 

  զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ» (140 / 19) 

  զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (144 / 6) 
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  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոովոյն 

պատճառս զաշխարհիս մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և 

բաժանման կազմէր հնարս (5 / 10) 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս 

և զաշխարհիս մերոյ (6 / 9) 

  

  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք 

ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել (4 / 5) 

  «ով տայր զգլուխս ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց»(102 / 5) 

  այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս (160 / 17) 

  այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի 

Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

զապականացու մարմինս խառնեաց յանապական աստուածութիւնն 

(143 / 17) 

  իսկ զապականութեանն բարձումն և լուծանելն զդժոխ, զկնի մահուն ի 

բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ զապականութեանն քակեաց 

զբնութիւն (66 / 23;  67 / 1) 

  և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա 

ետես զապականութիւն:  (25 / 15) 

  այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 12) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ 

զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց(65 / 15;  65 / 16) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 7) 

  իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար 

(68 / 7) 
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  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն:  (71 / 8) 

  «ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել 

խորհուրդ, զի թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն 

Քրիստոսի զապականութիւն:  (108 / 8;  108 / 11) 

  «ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն 

Քրիստոսի»:  (116 / 20;  116 / 22) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն 

Քրիստոսի զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն (118 / 5) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 6) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 20) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն (134 / 12) 

  իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն, իսկ մարմին 

ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն չարեաց 

(134 / 18;  134 / 21) 

  յիշեալ լինիս զերեսին, զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն 

(135 / 16) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 2) 

  և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն (144 / 10) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա, զի ասացաւ 

զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ 

ետես զապականութիւն:  (158 / 3;  158 / 5) 

  որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ (173 / 17) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն  (174 / 13) 
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  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն 

զկիրսն, զապականութիւն սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 20) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 3) 

   զի մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն (183 / 19) 

  և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 19) 

  անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր 

միացեալ, զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր 

զյարձակումն:  (173 / 13) 

  և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս  (175 / 11) 

  բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ (183 / 18) 

   մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ (31 / 13) 

ոչ կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն 

որոշել զառանձնաւորական յատկութիւնսն (32 / 18) 

կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 21) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն 

և զառանց կարեացն (92 / 23) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս 93 / 16) 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 21) 

  և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի 

պահել զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 11) 



732 
 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն 

մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ (169 / 3) 

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես» (6 / 2) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ 

դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (175 / 23) 

            ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն (81 / 11) 

  զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 11) 

  զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն (53 / 7) 

  ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 18) 

  զի զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք (29 / 16) 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ 

գերեզմանի զԱստուած  (115 / 5) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս  (165 / 11) 

  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն 

յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 17)     

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն (160 / 12) 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին  (115 / 3 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք 

իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 4) 

թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ 

անձանց (92 / 13) 
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  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, (143 / 11) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս 

և զաստուածայինն (71 / 14) 

  թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն կիսադրեալն 

հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 4) 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի, և 

միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և զմարդկայինսն 

անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն, որպէս և սրբոցն 

ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 12;  12 / 20) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ   (80 / 16) 

ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և 

կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին 

(85 / 14) 

  «Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն (104 / 3) 

   իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ  (114 / 16) 

  և պաշտէին զԱստուածն Իսրայէլի (155 / 14) 

            Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք, որպէս և 

Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ 

մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք, այս և 

արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուա ՎԵՏԵԱՑ - 1 

  տակաւին ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք 

ձեզ առաջնորդս:  (165 / 13 
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  նոյնպէս և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ 

թէպէտ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 

կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 13) 

  և յարգելարանացն վերածեսցէ զարգելեալսն:  (64 / 22) 

«և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», (27 / 21) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի 

իմաստասիրութեանն, զարծուին` արծուի ասէ գոլ  (116 / 7) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ, հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց (10 / 23) 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 5) 

  անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս 

ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 11) 

իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

  զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին 

(162 / 18) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս  (154 / 10) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր 

մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել (85 / 16) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, (147 / 14) 

  զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 21) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 7) 

  և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն վարժողութիւն (40 / 1) 
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հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց (11 / 1) 

այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք (122 / 20) 

Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն իւրոյ (20 / 18) 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն 

(112 / 18) 

այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ 

այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 12) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ (18 / 4) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, 

և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 11;  18 / 15) 

  դու զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 15) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ 

համբերեալ զԲանն Աստուած մարդկայնոցս կրից  (22 / 22) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ 

Կուսին», զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 11;  28 / 12) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ 

Հօր  (28 / 14) 

  զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է 

քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (36 / 22) 

և            այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ 

զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 23) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին, նոյնպէս 

և զԲանն (40 / 3) 
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  ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 22) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին 

գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 2;  42 / 6) 

  կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին 

(43 / 5) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն 

հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ 

անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 2;  47 / 6) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօր (51 / 19) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 10) 

ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և 

անյեղաբար (53 / 4) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար  (62 / 13) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն իւր 

(78 / 25) 

  և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել 

բնութիւն:  (82 / 10) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր 

(82 / 22) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ (99 / 4) 
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  զոր խորհէր զբանն (101 / 1) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում 

մարմնոյն  (103 / 17) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է(108 / 15) 

  և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 14;  115 / 17) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւն (130 / 20) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 25) 

  որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 21) 

            նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 5) 

Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն (182 / 9) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին  (89 / 11) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն 

առեղծանէ զբանս:  (116 / 15) 

  զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել 

բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ 

Բանին (127 / 12) 

  և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել (150 / 18) 

  որ ծառայեցուցանեն զբանսարկուն (139 / 15) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն 

ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն (110 / 11) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 21) 
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  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան (150 / 15) 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն (132 / 12) 

  Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն մի՛ զանց 

առնէր:  (130 / 10) 

թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով (104 / 21) 

  մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս (82 / 6) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 11) 

  թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել  (97 / 16) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` 

կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 5) 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ (178 / 13) 

  մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 7) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, (169 / 12) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ (175 / 7) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 16) 

  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի 

մարմնումն զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 6) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 26) 
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  ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի 

Կուսէն:  (55 / 16) 

  ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 13) 

   և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 24) 

  անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի  (112 / 24) 

  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք (40 / 19) 

  և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 2) 

կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 21) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն (50 / 10) 

  և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ 

զմերս ծախել զբնութիւն (64 / 20) 

  զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն (67 / 2) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց 

բառնայ զբնութիւն երկաթոյն  (72 / 11) 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն 

իրօք զբնութիւն բացայայտեն:  (77 / 12) 

  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է 

քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 12) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 5) 

  ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ ըստ 

նմանութեան առանց մեղաց (167 / 9) 
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զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական 

և զբնութիւնն հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան 

երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս 

յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 10;  43 / 12) 

  որ զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 20) 

  գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 4) 

  Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, աճելական 

ծանուցանելով զբնութիւնս:  (95 / 6) 

  զի զբնութիւնս մեր անապական արասցէ»:  (143 / 19) 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 12) 

  Զի թէ ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն  (14 / 4) 

   և ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի, այլ որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ 

ապականել զոգի և զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 15) 

  և որ զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն (16 / 22) 

  զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս (80 / 12) 

  այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային 

լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 13) 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 12) 

  այսինքն զբովանդակ բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել, ըստ 

նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 4) 
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որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն (43 / 11) 

  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (102 / 1) 

            Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի 

զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել 

զնորա զամբարշտութիւն:  (104 / 17) 

  և զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն 

միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ 

զօրութեան:  (45 / 6) 

  զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 20) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս  (136 / 2) 

  զի դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն 

պարունակէ զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ 

կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 21) 

  զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 13) 

և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան  (136 / 7) 

«նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն  (99 / 9) 

  զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 6) 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց 

ընծայել զգիտութիւն (150 / 2) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 11) 

  ով տայր զգլուխս ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց (102 / 5) 
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  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին (181 / 1 

  զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 21) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 2) 

  որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 2) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն (53 / 15) 

  կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ  (8 / 12) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի 

յիշել  (128 / 2) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ (20 / 18) 

  և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել, 

չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն, 

այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ (4 / 9) 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն 

և զգործ, աւաղեալք ի մարգարէէն (150 / 11) 

  յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել, 

և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 15;  115 / 16) 

  Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն (137 / 18) 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես 

և զգործողն:  (135 / 20) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց  (119 / 10) 

  որ քաղցրութեանն պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց 

կեանս:  (139 / 19) 
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  Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (140 / 1)      

և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ, այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն 

մի դաւանել բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 10) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ 

զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 21) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն  (50 / 10) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր հնար 

Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն (74 / 4) 

  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 8) 

   այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, 

ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 2) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 19) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 3) 

  անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն 

մարդ  (25 / 19) 

            զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդէմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (26 / 1) 

արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային ի 

Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս 

և զանուանն առասութիւն:  (26 / 14) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 4) 
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  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ 

Հոգին, զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն (40 / 18) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 9) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 4) 

            Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս  (16 / 20) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն և 

լուծանելն զդժոխ, զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման 

իջանելով՝ զապականութեանն քակեաց զբնութիւն (66 / 23) 

  այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 11) 

  և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 4) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, 

իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն 

առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 14;  65 / 16) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 15) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք 

հաստատել, զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն 

չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար 

գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ 

բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 4) 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն (21 / 14) 

  համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն (164 / 10) 
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  և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ 

զախորժակացն զդրունս:  (37 / 21) 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս (6 / 10) 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ 

զպանիր կամ զեղ  (78 / 6 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 21) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս 

ըստ մարդկան, այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և 

զաճումն հասակի յանձն առնելով անօրինաբար (68 / 5) 

  որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն ընկալեալ 

Քրիստոսի(181 / 11) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ 

քան զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 15) 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 5) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն և լուծանելն 

զդժոխ, զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն, և այս յուսով և յապառնիս 

ունի զեղոցեալն, և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 3) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ 

եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 17) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն  (172 / 21) 
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  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 23) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին , 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն(135 / 16) 

  և ի քսան և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի 

վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ (9 / 2) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել (119 / 13) 

զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 11) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ (72 / 14) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն (32 / 17) 

  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ 

իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ 

ի զերկաքանչիւրսն շարժեալ (56 / 20) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս է՝ 

զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 13) 

  և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և 

զվտանգ:  (120 / 21) 

  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն 

երեսաց (151 / 4) 

  և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել (85 / 16) 

  նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 6) 
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  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն և 

զանգիտանալն:  (178 / 17) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով (110 / 9) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 14) 

  զի զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. (36 / 20) 

  և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ 

հարցն:  (97 / 18) 

ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտդ (99 / 17) 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 22) 

  և զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան 

կրիւք և ներգործութեամբք արկանել (113 / 16) 

  այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար  (122 / 14) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և 

ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 3) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 7) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք 

(169 / 19) 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս, 

որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 4) 
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  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 2) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն (119 / 2) 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանի (17 / 13) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի (46 / 23) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ (47 / 9) 

զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, 

առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (113 / 7) 

  և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 17) 

  որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և 

առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 11) 

  զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 13) 

  իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք և՛ շօշափեցաք:  (18 / 10) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 14) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 17) 

  կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն 

կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ 

զանմարմնականն (28 / 20) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ 

նմանութեամբ զերևումն արասցէ:  (168 / 18) 

հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 2) 
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  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 4) 

            Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն 

Աստուած ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, (77 / 9) 

  «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն (122 / 17) 

            Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս78 / 15) 

  այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն 

գոյացոյց զէութիւն:  (79 / 4) 

  այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց (79 / 16) 

  յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ որ նախ 

մարմնաւորութեան էր  (171 / 1) 

            Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ 

փոխէ զէութիւնն (78 / 14) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 13) 

            այլ սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 4) 

  

և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 9) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն 

և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ (128 / 5) 

            թէ տակաւին ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք 

ձեզ առաջնորդս:  (165 / 13) 
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  որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» (132 / 3) 

            Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն (130 / 3) 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց (100 / 16) 

            և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 5) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց (119 / 10) 

            ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել (6 / 7) 

                        Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս 

զաշխարհիս մերոյ (5 / 9) 

և պարզաբար զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին  (8 / 4) 

        և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն (151 / 20) 

  որք միանգամ ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի (152 / 4) 

            բայց այնքան, որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և 

զգալի լուսովս զիմանալին քատակել լոյս:  (60 / 1) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման 

ցուցանէ զիմաստ (180 / 10) 

  և ոչ մարմին, և ոչ մարմին յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ 

ի նմին, որ էնն, որպէս ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, 

անշփոթութեամբ ի վեր քան զիմաստս արարածոց:  (177 / 2) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, 

զմեծանուն զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն 

տոմարին եւ եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 18) 

   կարծեն միայն զինքեանս յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 8) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 7) 
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  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի (21 / 9) 

  և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի 

դժոխոց և ապականութեան (71 / 4) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց (101 / 14) 

  և մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 17) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, 

որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ 

ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին (134 / 15;  134 / 17) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով 

(163 / 13) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս ունողացն 

զնա  (169 / 14) 

  «զո՞ ոք ասեն զինէն», (136 / 12) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 5) 

  «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն զձերն առ 

իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք 

յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 2) 

  «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ»(30 / 1) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 15) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս (100 / 21) 

  «Տեսէք զիս, զի ես նոյն եմ», պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի 

(102 / 8;  102 / 9) 
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  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք  (106 / 5) 

լուար Աստուած Աստուած իմ, ընդէ՞ր թողեր զիս  (137 / 12) 

  «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ (142 / 3) 

  այլ ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 19) 

  և որ անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ (60 / 14 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք 

դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց 

ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 21) 

            Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն (166 / 7) 

վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և 

արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն 

լոյս (151 / 8) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 4) 

  որ սահմանէ զիրն, որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել 

նախկին յարձակի մտօքն տեսանել զմարդն (115 / 20) 

            իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն 

արկանել:  (6 / 22) 

  կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին (38 / 23) 

  և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 18) 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 21) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն (101 / 19) 

  և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 4) 
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  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 3) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 12) 

կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն զիւր ոչ կորոյս 

(144 / 23) 

  Իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 21) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում 

մարմնոյն զիւր զօրութիւն և զփառս (169 / 1) 

  անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 23) 

զայլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 13) 

  ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 13) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին (58 / 13) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն (67 / 9) 

այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն (79 / 2) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, (95 / 10) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն (100 / 21) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց 

ստութեան զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն (101 / 5) 
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  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14) 

  «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց 

բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 12) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 3) 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և 

կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին և ասել (142 / 2) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 5) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 

սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 15) 

  և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 12) 

  այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն, 

ցասնուլ, ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և 

զերկնչելն և զանգիտանալն:  (178 / 13) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 3) 

  և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան 

յիշել զիւրսն (74 / 8) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն 

կրել զիւրսն»:  (121 / 16) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 20) 
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  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն (170 / 16) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 11) 

  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր 

և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել (4 / 4) 

  պաշտէին զիւրաքանչիւր աթոռ (152 / 5) 

և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա 

զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 1) 

            և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ, 

աւաղեալք ի մարգարէէն (150 / 10) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս, որ 

յաղագս Փրկչին (160 / 1) 

            կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս (104 / 15) 

  «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան զլինելն աշխարհի (106 / 13) 

  որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի  (124 / 1) 

  զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (138 / 1) 

            այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ 

պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 

  որոյ վիրօք մեք զլինելութիւն ստանայցեմք (174 / 23) 

վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և 

ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 9) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 15) 

  յորմէ դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես (25 / 18) 

            կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս (104 / 16) 
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  իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 23) 

            Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 9) 

  և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո սիրտդ (99 / 18) 

սկիզբն արարեր ի մարդիկ սերմանել զխաղաղութիւն, զոր անկեաց Հոգին 

սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 20) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով 

անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 5) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն  (9 / 12) 

  և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան (136 / 6) 

  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և 

արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և ասել զլոյսն խաւար 

և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի 

պատուականէն:  (151 / 10) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն 

և զխոհականն:  (88 / 11) 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` 

իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս (4 / 16) 
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  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, 

իսկ զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի (50 / 2) 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց 

մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն, ցասնուլ, (178 / 15) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ  (51 / 16) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս (136 / 1) 

            և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 13) 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն 

և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն  (61 / 4) 

            Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն (59 / 10) 

            ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն 

(60 / 12) 

  

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք (7 / 4) 

            Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, զծնեալն ի 

նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և փառացն և 

անապականութեան և կատարելութեան:  (113 / 21) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն. մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և 

որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է մարդածին 

անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 4;  114 / 6) 
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  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին, 

և զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած (115 / 12) 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին (102 / 16) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան 

կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 3) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, (68 / 2) 

  և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա ուրանալ 

կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն 

լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 5) 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն (132 / 12) 

  ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ ԱՌՆԵԼՈՅ:  (184 / 5) 

  Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ 

հաղագս զծնունդն առնելոյ  (187 / 2) 

  Զծնունդն Քրիստոսի ընդէ՞ր ոչ առնէք դուք:  (187 / 3) 

Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 11) 

Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ 

և զծնօղն (114 / 5) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 13) 
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  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր 

և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 2) 

  զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ զխորհելն 

և զկամելն յոգւոջ բանականի, (50 / 2) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 13) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 6) 

  զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք 

ազատ մնացեալ Տէրն (95 / 17) 

  արկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ և 

մարմնոյ յօրինակ առնելով (47 / 4) 

եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս մահու:  (66 / 15) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, (10 / 22) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 22) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և 

համապատիւս զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս 

զարարչականն ընդ արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 21) 

  կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն 

կարացեալ գտանել (28 / 18) 

ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն 

և զկատարելութիւն:  (106 / 9) 

  զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 22) 
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  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (102 / 2) 

  և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս 

ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 12) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի 

նորա զկարելին լինել …գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն 

(168 / 2) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 

  և ասա. «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 16) 

  աշակերտքն ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն 

ճաշակեցին (105 / 16) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն (37 / 4) 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն(12 / 15) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր 

մարմին (85 / 15) 

  և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, 

և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 2) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ 

ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի 

Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է քեզ և 

երկուս խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, 

հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 
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բառնալ զօրութիւն. թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական 

համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (36 / 22) 

  նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, 

նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 15) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի  (91 / 6) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 20) 

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 16) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, (62 / 8) 

  զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ զխորհելն և 

զկամելն յոգւոջ բանականի (49 / 22) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 17) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժշկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 12) 

  և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 13) 

  և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս (157 / 22) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ զիւրոց մասանցն անբաղապէս 

ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն… (178 / 14) 
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  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 19) 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 4) 

Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի 

Կուսէն, զկուսութիւնն ոչ լուծանել զծնողին (63 / 2) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս (138 / 10) 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 19) 

  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 13) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 7) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի 

յայտնէր զհամաձայնութին  (8 / 5) 

  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 6) 

  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս (139 / 3) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 17) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 12) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ (101 / 3) 
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  թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 11) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 17) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ (62 / 3) 

  և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ» (142 / 3) 

  «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ»(30 / 1) 

  զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, գտանիւր նոյն ինքն 

լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 16) 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն 

թէ զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (8 / 1) 

  որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր 

(4 / 3) 

  որպէս ինչ ասացան զհանուր էակացո:  (77 / 19) 

  զի զհասարակական անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ 

գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 12) 

            որ զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ զի 

և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն 

սա երևել ճանաչի:  (39 / 11;  39 / 13) 

  որ զհասարակականն և զյատկականն միանգամ յինքեան բեր (77 / 21) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք 

յատկացուցանես զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի 

և ի նոյն բնութիւն»:  (9 / 17) 

Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել, զի յայլում տեղւոջ 

ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 20) 
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  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան (58 / 1) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց 

Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 7) 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և 

խոստովանել զհաւատն Սևերեայ:  (155 / 2) 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն (126 / 7) 

  և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 18)  

  որպէս և երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և 

զնուագելն. և այս է վեհագունին յաղթելն:  (49 / 9) 

քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս 

վեհագունի անուանդ:  (15 / 11) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն, (66 / 1) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց 

զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ առտաքոյ մեղացն իցէ» 

(99 / 5) 

  ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի 

հանդերձեալսն:  (138 / 14) 

  հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն (151 / 1) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 7) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 
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  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, 

և զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ  (33 / 1) 

  փչեաց ի դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 16) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւն (130 / 19) 

  ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և սովորութեան 

հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել հարկաւոր է, և 

զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 5) 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ  (42 / 20) 

  իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան անգիտակցեալք, 

պապանձեցան:  (161 / 5) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն  (176 / 21) 

  որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 12) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ, անվիրաւորելիս և անվարատելիս 

պահելով զհօտ Քրիստոսի  (146 / 2) 

«այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. 

«փառաւոր արարից»(106 / 19) 

  այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման 

սուրբ ժողովոցն:  (14 / 7) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 15) 
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  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի  (165 / 14) 

  և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս (160 / 17) 

  գրովն զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն:  (11 / 3) 

  և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն (78 / 1) 

              ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ 

երկրի  (133 / 13) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 13) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս, այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է 

իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 9) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ 

հաստատէր զճշմարտութիւն (66 / 5) 

  և զճշմարտութիւն իրին յարութեամբն հաստատ  (115 / 13) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն 

(164 / 8) 

  երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ 

(114 / 14) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ (57 / 16) 

  բայց թէ որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն 

զչարչարանսն և զմահ (64 / 10) 

  և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (68 / 9) 

զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն, իսկ աստ 

ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և 
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հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ հողածինն զմահ, իսկ աստ 

երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 5;  70 / 10) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր (120 / 14) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն  (122 / 4) 

և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 11) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 8) 

  և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա, 

զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց զմահ:  (175 / 15) 

  ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն (65 / 14) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ (68 / 12) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 18) 

  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ 

հնարին զմահն իվերայ ածել:  (92 / 19) 

  որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 9) 

  զմահն ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն (183 / 15) 

  և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 1) 

  Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և զմահկանացուս փոխել 

յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել յանապականութիւն (145 / 16) 
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  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ (189 / 17) 

  ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն (36 / 12) 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան (15 / 3) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 6) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ 

ամանակս զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 21) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր 

իբրև զմարդ և աստուածային զօրութեամբն, որ անքակտաբար միանգամայն 

ընդ մարմնոյն էր միացեալ, զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր 

զյարձակումն:  (173 / 10) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն 

(66 / 4) 

  այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի:  (22 / 8) 

պահանջել ի մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն (13 / 3) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ 

կամաւոր զմարդկային բնութեանն դէմս ի Քրիստոս (15 / 7) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս (19 / 15) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս (49 / 5) 

  և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 6) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս 

և զմարդկային ըստ մարդկան (58 / 1) 
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  և առ իւր աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 26) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 2) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 3) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս. զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր 

յառաջ:  (108 / 11) 

  և զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս 

փրկչագործս  (162 / 10) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական (163 / 18) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 14) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել 

կրեալ զմարդկային կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ 

ծնանի (174 / 12) 

  մեռաւ զմարդկայինն, և ըստ մարդկային, և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան 

անմահական զօրութեանն:  (68 / 9) 

   կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն  (71 / 14) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն (71 / 24) 

  առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց 

Աստուածն Բան:  (74 / 14) 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 17) 

  ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 5) 
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  ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ  (25 / 7) 

  հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս (47 / 3) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի (178 / 18) 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի, և 

միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս 

և զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն, 

որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 13;  12 / 20) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 2) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 3) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց 

Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ 

կատարէր:  (129 / 10) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 11) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ 

աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 8) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածային զօրութեամբն(173 / 10) 

այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն 

կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս  (175 / 1) 

  այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած ասացեալ 

լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, զմիաւորեալ 

մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 7) 
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  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն 

ընկալեալ զմարդկութիւն Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 5) 

            որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 2) 

   իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 2) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 6) 

  որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (116 / 1) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 22) 

Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ 

խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին  (115 / 11) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և 

կերպացեալ  (22 / 14) 

  «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան (27 / 21) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն 

և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 2;  47 / 7) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 11) 

  զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 14) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ 

Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 10) 
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  Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 18) 

  թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 16) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 16) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 6) 

  ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և 

Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 22) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, (55 / 15) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած 

յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, 

ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 11) 

  յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 20) 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն (60 / 3) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս 

(60 / 19) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի եթէ ոչ.  (76 / 2) 
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  և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և 

փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ 

զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 7) 

  ասացեալ լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած 

և զմարմինն իւր (82 / 22) 

  թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն (104 / 19) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն, որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 5) 

որ զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց 

և կենաց տուող (105 / 21) 

պարտաւորեցաւ առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի 

յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. 

զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և 

կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 15;  111 / 20) 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ, իսկ զմարմինն ամենևին 

անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն, և ապա յետ յարութեանն Հօր և 

Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի կատարելութիւն և 

յանապականութիւն (114 / 17;  114 / 20) 

  նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն 

թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 11) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և 

խառնեաց զմարմինն իւր աստուածութիւնն (143 / 16) 

  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 11) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն …(152 / 17) 
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  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու 

ասել զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 2) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 12) 

  զմարմինն փոփոխելի ասաց և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն (162 / 8) 

  և ասաց զմարմինն Տեառն անչարչարելի և անմահկանացու (163 / 4) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով. Եթէ 

ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի մարդկայինն 

հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 

  Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ անչարչարելի և անմահկանացու 

ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և 

շօշափելի (166 / 9) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 19) 

  և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն 

առաջին անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն 

և ոչ ճշմարտութեամբ:  (167 / 13) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 10) 

  ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 2) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 22) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային 

որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 5) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 24) 
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  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 9) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի 

կարգին:  (196 / 22) 

  

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 1) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան 

և զմարմնական կարիսն, (66 / 1) 

  ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 5) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 7) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 9) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 19) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ (122 / 17) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն (85 / 9) 

  այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք 

(122 / 20) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին 

և զմարմնոյն իւրոյ (20 / 19) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 6) 
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  մնաց և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն 

անճառապէս զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք 

երկու:  (72 / 3) 

   այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 3) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ, 

այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց, այլ զնոյն 

զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 16) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 13) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն (172 / 12) 

  ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 10) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարե (5 / 9) 

  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն (6 / 16) 

իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն 

արկանել:  (6 / 22) 

  այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար 

աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 9) 

  նոքին բարեփառս զմեզ յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 7) 

  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն, և զայս 

ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի. ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ 

հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 13;  52 / 18) 

  և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի 

դժոխոց և ապականութեան (71 / 3) 
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  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին (96 / 11) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ, որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք 

ստել յաղագս առ Աստուած խոստովանութեան, ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել 

խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ 

բանս:  (101 / 16;  101 / 19) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին 

ուսուցին զմեզ խոստովանել ասելով. (104 / 9) 

  որ զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր (132 / 4) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 12) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 21) 

  զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին 

ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 3) 

  իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ (160 / 8) 

  և մարմնովն և արեամբն իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 19) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ 

զերկրայնոյն զմեծութիւն զօրութեանն (119 / 2) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա  (158 / 2) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով (134 / 7) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս 

զերեսին, զմեղս և զապականութիւն (135 / 16) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր (144 / 2) 
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  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 3) 

  աշակերտքն ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն 

ճաշակեցին  (105 / 16) 

  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղ (69 / 7) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել 

(90 / 4) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է (91 / 19) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ 

քան զմեղսն իցեն»:  (99 / 3) 

  և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն (134 / 10) 

  որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ 

քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 7) 

  ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և զմեռանելն (44 / 24) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 5) 

  նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս 

և զմեռեալս:  (140 / 15) 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, 

տեսանելով զմեր առ նա խաղաղասիրելն (7 / 9) 

  որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով 

զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս (164 / 22) 

            Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ  (25 / 2) 
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  բայց թէ որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն 

զչարչարանսն և զմահ (64 / 9) 

  արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 3) 

  զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 4) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս, սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ 

ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 22) 

  այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 8) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 12) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 2) 

  զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 15) 

  վասն զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ 

Հայր (70 / 22) 

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս հաւատոց 

ճշմարտութիւն:  (22 / 13) 

  և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և 

ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն (64 / 19) 

  յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, 

մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 13) 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 19) 

  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր (4 / 3) 



780 
 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոուոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս (5 / 11) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

  ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ 

միաւորութեան»:  (10 / 6) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ (33 / 11) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս 

բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 10) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 16) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս 

(46 / 25) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր (62 / 7) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 23) 

  զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի (111 / 11) 

  մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս շնորհէր 

(112 / 8) 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 24) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի   (113 / 10) 
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  զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել 

զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ (114 / 13) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 1) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, 

և ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 2) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցան (162 / 1) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի (181 / 2) 

Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, այսպէս 

լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 15) 

  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս 

ասացի, զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 9) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն 

և զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 19) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 9) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ, թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր (20 / 19) 
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  ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն 

(32 / 7) 

  այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ 

ուղղապաշտութիւնն զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս 

զխորհուրդ(51 / 15) 

  և կամ հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ 

մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 9) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ 

(84 / 4) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի (163 / 2) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն (52 / 21) 

  որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում 

մարմնում  (104 / 6) 

  զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն 

զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն 

ասել զմիաւորութիւն (112 / 21) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 11) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 19) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր 

արարեալ զմիաւորութիւն (176 / 21) 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն 
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վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին 

կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 15) 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ (42 / 19) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 15) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս 

ոչ զմիաւորութիւնն շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք 

ասել կամ խորհել:  (62 / 23) 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում 

մարմնոյն զմիաւորութիւնն (112 / 19) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 12) 

  և կամ յեղմամբ զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ 

դերանունութեանցն, շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 17) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 11) 

  քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք 

լինել զմիաւորութիւնն (180 / 15) 

  և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն (181 / 8) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն 

և զմիաւորութիւնն միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ 

քան զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 13;  181 / 14) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն (181 / 19) 
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  …և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ 

որ ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 9) 

  և ըստ միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 5) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 8) 

  ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է (91 / 19) 

  զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով (109 / 22) 

  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի 

անուանցն` զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (178 / 1) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն (10 / 9) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. (36 / 18) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 4) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 4) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի (46 / 23) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ 

միաւորութեանն, զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ 

ի Կուսէն ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 3) 

  և զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան 

կրիւք և ներգործութեամբք արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն 

և զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 15) 

յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի (135 / 14) 
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  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար 

իմասցուք, զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (169 / 20) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 16) 

  բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 7) 

  հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 20) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին, և զնոյն, 

և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 4) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն  (50 / 9) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ (106 / 11) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 21) 

  

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել (36 / 19) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, 

և զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 5) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 5) 
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  յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 4) 

  …որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և 

անապական ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 23) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով  (110 / 3) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 1) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 17) 

  ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց 

Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 3) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս 

յանդիմանելոյ զմոլորութիւն Մանեայ (96 / 6) 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան 

անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 8) 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ (150 / 11) 

  որ լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս (153 / 14) 

  այլ այսպէս ածցուք զմտաւ  (158 / 14) 

  ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն (112 / 20) 

   ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն գրեալ ճառս  (159 / 4) 

  իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր (6 / 21) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ (70 / 3) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն 

քաջալերեալք, զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 14) 
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  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ (192 / 23) 

  

Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն տեղի 

բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս (150 / 17) 

  և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր 

մոռանալ զյանցանացն օրինադրեալք (11 / 12) 

  այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն (69 / 17) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 4) 

  «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս զանազանեալ 

գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ փոխել յետ 

յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և 

ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ, զի այնք ամենեքին յետ 

մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 2;  88 / 4) 

  որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս (164 / 18) 

  որ զհասարակականն և զյատկականն միանգամ յինքեան բերէ (77 / 21) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ 

ունին զյատկութեանն զանուն և զկիր (62 / 8) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ (19 / 7) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս (31 / 11) 

  զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր զյարձակումն:  (173 / 14) 

  

  որ զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ 

մեղաց և կենաց տուող (105 / 21) 
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  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. 

«փառաւոր արարից», և այսոքիկ յառաջ քան զյարութիւնն:  (106 / 21) 

  զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի (110 / 22) 

  յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նման (137 / 7) 

  որպէս և յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց, զի յամօթ արասցէ զնոսա, որք 

ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և ընդունող 

մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն յանկարօտութիւն 

փոխեցաւ:  (141 / 5;  141 / 6) 

  որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է լինիլ (142 / 15) 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 10) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 5) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 18) 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան 

բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին ինչ:  (100 / 19) 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (149 / 13) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ (96 / 8) 

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 4) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, և 

զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 10)    

  զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ 

փրկութեան:  (9 / 13) 
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  և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ 

մեզ գրեցելոց (11 / 14) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին 

ասես զնա գոլ (18 / 12) 

  այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ (24 / 18) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ  (27 / 14) 

  և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա  (29 / 10) 

  անկատար զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն 

իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 22) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս (34 / 14) 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ (35 / 22) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն 

ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ 

զանչարչարութիւն (57 / 17) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 11) 

  զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ 

արարչական ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն 

առնելով զկապանս մահու:  (66 / 12;  66 / 13) 

  որ ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ 

Տէրն  (68 / 13) 

  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

  ոչ փոխէ զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի (71 / 19) 
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  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ 

միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 3;  73 / 4;  73 / 5) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, (73 / 7) 

  և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս 

հաստատել զնա Ստեղծողին  (92 / 1) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 2) 

   «տեսաք զնա և ձեռք մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 5) 

և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ (103 / 9) 

  պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն. (107 / 21) 

  զի յարոյց զնա ի մեռելոց. իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել 

յապառնիս հայեցուցանէր ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա 

յապականութիւն» որ յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին 

միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում 

զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս 

ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի 

մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի 

յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (110 / 2;  110 / 12;  110 / 15) 

   զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք 

մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (111 / 2) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ 

ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 8) 
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  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա, իշխանութիւն 

ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ միուսանգամ առնուլ զնա»:  (122 / 6;  122 / 8) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 3) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել (123 / 15) 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և 

անշօշափելի զնա անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ 

մարդկային, որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան 

շրջելն, և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և 

անբովանդակելի և երկնային (123 / 23;  123 / 24;  124 / 3) 

  համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր 

Եփրեմ:  (124 / 9) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ (124 / 23) 

  և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ 

ստացականիս (127 / 6) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն 

յաւարել զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 2) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 7) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 18) 

  «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ 

խաչափայտին»:  (132 / 6;  132 / 7) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, (136 / 14) 
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  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին (136 / 18) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել (137 / 1) 

  ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի (142 / 18) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց 

ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս են  (147 / 20) 

  գտանի զնա ասացեալ ապականացու (152 / 21) 

  այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի 

Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

  և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ 

ի նմանէ:  (164 / 23) 

  ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի (166 / 10) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ (166 / 20) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս 

ունողացն զնա, յաղագս որոյ ասէ. «Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և 

սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց 

արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 15;  169 / 16) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 15) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն (174 / 18) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ. այս է բացորոշել շնչոյն 

բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և յանզգայութեանն խոնարհեալ 

սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, 

կործանեաց զնա, զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 13) 
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  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, (179 / 3) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 21) 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 22) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 10) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զմարմինն իւր 

(79 / 1) 

  Մահկանացու զմարմինն նորա մեռանելն հրամայեաց ասել:  (183 / 11) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն (92 / 22) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 3) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ 

քան զՆեստոր յամբարշտելն (114 / 11) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 11) 

20          Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս 

թուի լինել»:  (20 / 11) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս 

քան զՆեստորն» մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս 

(20 / 13) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ (49 / 22) 

  զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն (78 / 2) 
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  քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, իսկ 

չարչարանքն զներգործութիւն (120 / 1) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք (63 / 16) 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և 

ննջել  (63 / 20) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, 

ասացաւ զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 2;  71 / 6) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել (123 / 20) 

  զի ասացաւ զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել  (158 / 4) 

  ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան 

և զնմանութիւն մարդոյ, (35 / 16) 

  զի բնութիւն ոչ ունելով զնշանակիչն իւր (24 / 17) 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ. (4 / 1) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոուոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս (5 / 11) 

   զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 7) 

  զնոյն իսկ ասեմ և ես (16 / 9) 

  այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 15) 

ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ (33 / 11) 
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  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 10) 

  որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ երկրորդել (38 / 17) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, (42 / 1) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 

  և զնոյն, և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 6) 

  ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել 

(49 / 18) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 7) 

  բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և 

ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 20) 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 17) 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 7) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել 

թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 20) 

  և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 20) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով. «Ես 

ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և բևեռեալ 

բևեռօքն» (104 / 3) 

  սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 17) 
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  զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և 

կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 17) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ (115 / 10) 

  և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ 

ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (116 / 2;  116 / 3) 

  և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր 

զԲան Աստուծոյ իմանամք (122 / 19) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն» ասասցես (136 / 4) 

  յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նման (137 / 6) 

  զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն (140 / 11) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 4) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ 

և զնորուն ծննդոց:  (96 / 10) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս (94 / 6) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ 

լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի 

իւրոյ զնպատակ յաղթութեան (153 / 15) 
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  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս, որպէս և 

երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և զնուագելն (49 / 9) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութիւնս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 11) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն (63 / 17) 

  իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար 

(68 / 7) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ (101 / 11) 

  ասէ զնոյնս Ոսկեբերանն Յոհան (120 / 4) 

  այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ 

մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս 

թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց (57 / 1) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց 

բառնալով զնոսա Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 10) 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել 

իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի 

սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (90 / 1) 

  թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել (97 / 16) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 13) 

  զի յամօթ արասցէ զնոսա, որք ասենն (141 / 6) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 11) 

  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր Տէրն 

(158 / 1;  158 / 3) 
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  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 5) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք 

(169 / 19) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և 

զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (179 / 2) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 16) 

  և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 13) 

  իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք (160 / 14) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն 

գտանել զնորա զամբարշտութիւն:  (104 / 17) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն  (128 / 11) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 17) 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 16)  

և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և 

բարձրագունին զնուաստն (119 / 4) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ ասել երկուս 

բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ ըստ էութեան, այլ 

որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և ի 

հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 17) 
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  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 9) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի  (123 / 4) 

  Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն մի՛ զանց 

առնէր:  (130 / 9) 

  

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս 

արկանելով զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա 

միմեանց (126 / 15) 

  եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 19) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոթութիւն, (7 / 5) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն 

և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն 

յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն 

ներգործութեանց, այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք 

իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր 

զարուեստ:  (56 / 22) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 19) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշազփումն (169 / 14) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին 

փոխանակ զո՞ ասես գոլ (18 / 4) 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի (36 / 16) 
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  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն» (136 / 11) 

որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 17) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 10;  24 / 11) 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն 

զապականութիւնն մեր խափանեաց ի գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի 

մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա, զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և 

մահուամբն զմերն մեռոյց զմահ:  (175 / 14) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, 

քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ 

զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 5;  13 / 9) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (15 / 13) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 1) 

  անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն մարդ», և 

համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ 

ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ (25 / 20;  25 / 22) 

  և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս, որպէս 

յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և անապական ասելով, և 

զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 22) 

  իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 9;  112 / 9) 

  զոմն անուամբ միայն պատուէ, և զոմն արդեամբք (115 / 5;  115 / 6) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ 

և զոմն յետոյ:  (134 / 13;  134 / 13) 
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  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն 

Քրիստոսի՝ զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 13;  158 / 13) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ (21 / 13) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 19) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս.  (16 / 20) 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք 

իմանալ զոմնն  (21 / 15) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց 

ինքեան զոչ յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ 

(43 / 24) 

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 5) 

  և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 8) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 9) 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 21) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12)         

Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զո՞վ ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 6) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ 

գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան 
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աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ»:  (8 / 10) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն 

ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 2) 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն  (11 / 10) 

  զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 8) 

  զի զոր նա եղեալ և առեալ ասաց, դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ 

ասացեր:  (17 / 16) 

  և այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց (25 / 4) 

  և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար (25 / 21) 

  Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9) 

զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն (28 / 3) 

  և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող   (29 / 17) 

  զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 7) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 19;  34 / 20) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ (35 / 1) 

  

այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 7) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն (43 / 23) 



803 
 

զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 22) 

  զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային (54 / 13) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 23) 

  ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի 

Կուսէն:  (55 / 17) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 4) 

  և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 22) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել 

զնուազութիւնն, զոր օրինակ, և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ 

գրեցան:  (63 / 18) 

զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս (66 / 11) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս…կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 20) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 18) 

  զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ զնա 

յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի (71 / 18) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 9) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն (79 / 6) 
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  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին 

յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ 

բնաւորականացս այսոցիկ  (88 / 15) 

  զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել  (91 / 8) 

  զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ 

պատերազմողին:  (94 / 17) 

  մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին 

(98 / 2;  98 / 6;  98 / 10) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և 

զիւրն, զոր երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ 

միանգամայն և ի միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ 

առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 21;  101 / 1) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս 

ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 4) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ 

խոստովանել ասելով. (104 / 7) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի (106 / 13) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրել. (107 / 7) 

  զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ (108 / 15) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ 

նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (108 / 21) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն (124 / 8) 
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  իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա 

ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 10) 

  զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց 

աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է» 

(137 / 9).    զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  ( 137 / 20) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս  տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 8) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք (139 / 10) 

  զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով  (146 / 2) .   զոր ի վերոյդ 

սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում( 146 / 7) 

  զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 20) 

  այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել  (151 / 2) 

զոր Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (152 / 1) 

  զոր կործանի ի միմեանց (153 / 17) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն (154 / 15) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 2) 

  զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին 

(162 / 17) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ (166 / 2) 

  առնու զոր ոչն ունի, և զոր ունին, ոչ կորուսանէ, Իսկ փոխումն զիւր 

ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 20;  167 / 20;  167 / 22) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս (174 / 4) 

  ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 6;  176 / 7) 
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  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն (176 / 8) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 3) 

և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 23) 

  և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 17;  67 / 18) 

  և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար 

տրամաբանեալ, որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի 

զօրութենէ անտի հրոյն:  (128 / 5) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն (78 / 14) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 8) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 17) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 1) 

  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ 

Յիսուս չև էր փառաւորեալ» (106 / 6) 

  «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի:  (137 / 19) 

«տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր զառաջինն» և եթէ 

«տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 7;  143 / 9) 
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  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 5) 

  զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ (113 / 3) 

  զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և 

եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 5) 

   թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ 

զնա, զորմէ բանքս են (147 / 20) 

  զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 5) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ վաստակեսցի 

(170 / 8) 

և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել 

Քրիստոս և մեռանել խաչիւ (20 / 3) 

              և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 18) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին (92 / 20) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 7) 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և 

զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 18) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 7) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն (65 / 24) 
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  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 18) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ 

(101 / 22) 

   այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, 

որքան կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 18) 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք 

դատել զոք Աստուած  (3 / 10) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 3) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 19) 

  կամ ոչ զոք ասես յղացեալ և ծնեալ (23 / 7) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ,  (145 / 25) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ 

կամեցաւ, զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ 

միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ 

զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն, և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ 

բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր 

մարմին, և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 15) 

  իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր 

(120 / 13) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ որպէ՞ս 

չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և զմահ 

(64 / 10) 

  որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 9) 
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  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի 

և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 23) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 5) 

  …և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 2) 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (100 / 2) 

որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի 

կաթանէ զպանիր կամ զեղ (78 / 6) 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել 

տալ զպատահումն:  (59 / 13) 

  որպէս և Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն 

էր` զպատահումն ընկալաւ»:  (170 / 13) 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր. ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս 

և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն 

վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին 

կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 14) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 8) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ 

և զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 5) 
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երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս 

և զպատիւ (114 / 14) 

  և ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի (36 / 2) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 5) 

  խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս (97 / 14 

  և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն 

կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 23) 

  և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին (43 / 5) 

  ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ 

մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 7) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց ստութեան 

զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն (101 / 4) 

  զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 21) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 6) 

  

հաւանէ՞ր արդեօք և զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 12) 

«զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ 

զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք (179 / 10) 

  և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (139 / 1) 
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  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն (39 / 21) 

  ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն (68 / 22) 

  

որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (115 / 21) 

  և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ 

արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, (4 / 19) 

  և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն 

յայտնել զսկզբունս և զծայրս (162 / 13) 

  թէ տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն, նոյնպէս և զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 15) 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 11) 

  և կամ թէ ունէր զսոյն զայս (28 / 20) 

մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ բովանդակել:  (45 / 15) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք (179 / 8) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն 

քան զսոսա  (183 / 3) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն  (63 / 16) 

  քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և 

պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 7) 
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  քանզի որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ 

քաղցրութեամբն Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ 

հրապարակելով զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն (4 / 15) 

  և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ 

ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն (164 / 10) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 1) 

  ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 9) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուտն յինքեան բեր (112 / 17) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս  (94 / 7) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ 

ունելով զսուրբ Կոյսն  (31 / 5) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 17) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 21) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 5) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու զԲանն ի 

մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 14;  20 / 17) 

  զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 8) 
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  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած,  (3 / 8) 

որ ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 3) 

  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 16) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն 

և զվաստակելն (60 / 13) 

  ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն  (170 / 11) 

  զվերջինն զնորայն իրաւացի է (83 / 15) 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն (112 / 21) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 9) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան  (58 / 1) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն (140 / 16) 

  նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 8) 

  այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ 

զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 8) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս, որպէս և ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր 

ժամանակ յամենայն ժամ պատրաստ է», յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և 

ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 22) 
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  այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն 

չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 5) 

  որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր 

զօրութեամբն զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (132 / 1) 

  և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն 

նորա զվտանգն  (121 / 2) 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ 

Տեառն զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 8) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ (109 / 5) 

  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս. (139 / 2) 

              և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն 

և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 4) 

այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 19) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 16) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 21) 

  որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և այլքն մի 

ըստ միոջէ:  (66 / 18) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 12 

  և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս 

ատել զատեցողսն զՏէր  (6 / 13) 

  զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 19) 
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  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 15) 

            ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ մարդկան», (17 / 11) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան (28 / 10) 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի 

(72 / 19) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց (119 / 9) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 3) 

  և համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական մարմինն:  (82 / 2) 

  ոչ է պարտ համագոյ ասել զտէրունական մարմինն աստուածութեանն 

(86 / 2) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին 

(127 / 21) 

  որք միանգամայն երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն (158 / 22) 

  և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին զնուաստն 

(119 / 4) 

այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ (4 / 8) 

   ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել (6 / 8) 

մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ զանազանապէս 

ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 3) 
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  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն և 

զանգիտանալն:  (178 / 16) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս է՝ 

զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 13) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 7) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն 

(134 / 9) 

  զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. 

զխորհելն, զցանկալն, ցասնուլ (178 / 15) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն և 

զխոհականն:  (88 / 10) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն և 

զխոհականն:  (88 / 11) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս 

է՝ զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 12) 

  և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար 

տրամաբանեալ (128 / 5) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն  (29 / 11) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 7) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, (27 / 7) 
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  և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 6) 

ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (100 / 1) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 20) 

           «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 17) 

  զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ (62 / 17) 

  երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ 

(114 / 14) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի 

մարդկան զփառս աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, 

զի արասցէ Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 3) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. (169 / 1) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի 

եղև զփառսն զգենուլ (140 / 10) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 9) 

   և զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ (29 / 18) 

  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, 

ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 16) 
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  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման 

և զփոփոխման մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 18) 

  որ զփոփոխութեանն տայցեն զակնարկութիւն (176 / 5) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ 

ձեռաց զՓրկիչն  (63 / 9) 

  համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 15) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ  (80 / 9) 

  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 8) 

  ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն 

խոստովանել զփրկչականն մարմին (85 / 18) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին (106 / 4) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 9) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի 

մեզ զփրկութիւնն (131 / 10) 

այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ զփրկութիւնն:  (196 / 27) 

  թողին զքաղաքս իւրեանց  (152 / 12) 

  զքաղցականն և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով 

աստուածային անկարօտութեանն (61 / 4) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն 

(60 / 12) 

  այլ սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց 

(129 / 20) 
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  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն  (59 / 9) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 12) 

   լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, 

ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 21) 

  զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն 

և զքաղցրութիւն (107 / 14) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 10) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ (170 / 3) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 20) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ 

բնութիւնս զՔրիստոս, և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս 

առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած 

բնութեամբ, դիմաւ և առանձնաւորութեամբ:  (34 / 13) 

  այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի 

դաւանել զՔրիստոս:  (39 / 2) 

 գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 14) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 20) 

  ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս մերոյն փրկութեան:  (100 / 4) 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ (103 / 19) 

և զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած  (115 / 12) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 
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աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 8) 

  ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս (123 / 7) 

  փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 18) 

  որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ 

այլայլելի զՔրիստոս (142 / 21) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս (178 / 10) 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և 

զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 22) 

  որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի 

ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն 

ախտակրական կարծեմք… (179 / 11) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 2) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի (180 / 23) 

  աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և 

կենդանի աստուածութեամբն (182 / 6) 

  և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 23) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի 

սրբոցն զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ 

Բանն Աստուած (81 / 10) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ 

ձևանան  (182 / 19) 

  յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի  (101 / 24) 
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  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս 

խոստովանի զՔրիստոսի (112 / 11) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 3) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, (27 / 7) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ (130 / 20) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 9) 

որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 15) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս 

սա զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան  (70 / 13) 

  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին  (150 / 19) 

  այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, մատուցանել 

ձեզ զօգուտն (149 / 13) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարտութեան զբերանս (82 / 5) 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց (5 / 13) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ 

բաժանելն զօտարութիւն բերելով, (41 / 15) 

  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 19) 

  զի արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 5) 
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  և զօրմէ ասէր մարգարէն (60 / 9) 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն (130 / 3) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 12) 

  

ԶԱՅՐԱՆԱԼ    - 1 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ 

(63 / 23) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆ      - 4 

  և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 21) 

 և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք արկանել (113 / 17) 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 19) 

 որպէս թուեցաւ ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց 

յիւրաքանչիւր ժամանակս ցուցանել յինքեան (141 / 15) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆԱՊԷՍ       - 1 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ 

ըստ զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 2) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆԵԱԼ          - 1 

թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ  (88 / 1) 
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ԶԱՆԱԶԱՆԵՄ            - 1 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 20) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 4 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին 

թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ 

անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ հեռաւորն 

մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 7) 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի, իսկ սա 

մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ, զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, 

քան թէ բնութեան:  (112 / 12) 

ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին (141 / 14)  

Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել  (171 / 13) 

  

ԶԱՆԳԻՏԱՆԱԼ          - 1 

  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն 

և զանգիտանալն:  (178 / 17) 

  

ԶԱՆԳԻՏԵՄ   - 2 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց 

(33 / 11) 
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   Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին հարքն 

մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 14) 

  

ԶԱՆԳՈՒԱԾ   - 1 

  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ (21 / 7) 

  

ԶԱՆՑ  ԱՌՆԵԼ- 4 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 7) 

  Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք, որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 12) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 14) 

  Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն 

մի՛ զանց առնէր:  (130 / 10) 

  

ԶԱՌ    - 3 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և 

պարզաբար զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին (8 / 4) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս (10 / 8) 

  ամենայն ուրէք համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն (14 / 6) 
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ԶԱՌ Ի  - 7 

Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն 

կամ զառ ի մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 10) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 19) 

  այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն 

չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 4) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ 

աստ զառ ի մահն ունելով բաղձանս (70 / 4) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն (134 / 2) 

  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն (136 / 11) 

            իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս (160 / 16) 

  

ԶԱՌԱՋԻՆ     - 4 

  որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար 

տիկնոջ ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն 

հոգին յապաշաւանաց անտի  (134 / 16) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 6) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, և 

զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն (96 / 9) 

  

  և պահեցար յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ 

ամբարշտութեամբ  (27 / 1) 
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ԶԱՌԱՋԻՆՆ   - 2 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, (112 / 22) 

«տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր զառաջինն:  (143 / 8) 

  

ԶԱՏԱԲԱՐ      - 1 

  որպէս և զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի 

Քրիստոս, առանձին և զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ 

միաւորութեան:  (71 / 16) 

  

ԶԱՐԳԱՆԱԼ    - 2 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք (63 / 15) 

   առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք (24 / 5) 

  

ԶԱՐԳԱՆԱՄ - 1 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է (23 / 16) 

  

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ           - 1 

  Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, աճելական ծանուցանելով 

զբնութիւնս:  (95 / 4) 

  

ԶԱՐԴ - 1 
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  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ  (69 / 15) 

  

ԶԱՐԴԱՐԵԱԼ - 1 

  և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան 

իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 14) 

  

ԶԱՐՀՈՒՐԵԱԼ            - 2 

  որպէս զի զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց 

թշնամւոյն եղիցի  (69 / 10) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս (104 / 14) 

  

ԶԱՐՀՈՒՐԻՄ  - 1 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս (31 / 12) 

  

ԶԱՐՄԱՆԱՄ   - 3 

  Յոյժ զարմանամ նորայն:  (14 / 12) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ  (146 / 22) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ (149 / 9) 

  

ԶԱՐՄԱՆՔ      - 1 
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  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են (109 / 19) 

  

ԶԳԱԼ  - 5 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ բանականն, ուստի և 

մարդն:  (89 / 13) 

            այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ (128 / 13) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն (177 / 18) 

Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ ընդ 

զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին (89 / 10) 

  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ 

իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի 

զերկաքանչիւրսն շարժեալ  (56 / 17) 

  

ԶԳԱԼԻ           - 5 

  բայց այնքան, որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, 

և զգալի լուսովս զիմանալին քատակել լոյս:  (60 / 1) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին  (89 / 9) 

ընդ սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի 

և շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 / 18) 

Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, զգայութեամբքս 

զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն (134 / 8) 
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 և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն 

իմանալիք և   ստացականք, իսկ մարդկայինն ստացական և շարադրական, զի 

յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ 

իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 13) 

  

ԶԳԱԼԻՔ         - 1 /զգայարան՞/ 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ 

մարդկայինն ստացական և շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն և ի 

զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով 

ընդ զգալիս:  (177 / 15).մ 

  

ԶԳԱՄ - 2 

  յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 5) 

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր (165 / 17) 

  

ԶԳԱՅԱԿԱՆ   - 5 

  զի դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն 

պարունակէ զգայական մասունսն (16 / 23) 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 2) 

           Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ (88 / 12) 

  զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ  (88 / 14) 
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            այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և 

այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և 

զբանականն:  (88 / 20) 

  

ԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ           - 9       

Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան (87 / 9) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին 

թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ 

անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ հեռաւորն 

մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 11;  87 / 12) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն (88 / 22) 

 Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ (89 / 5) 

Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին  (89 / 7;  89 / 9) 

  բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ 

բանականն, ուստի և մարդն:  (89 / 14) 

    Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ 

ընդունելով, զգայութեամբքս զցանկալն, և   յղացեալն ծնանի գործակցելով 

մարմնոյն զմեղսն (134 / 9) 

  

ԶԳԱՅՌԻՄ     - 1 

   «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն (113 / 5) 
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ԶԳԱՍՏԱՑԵԱԼ          - 1 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ (69 / 14) 

  

ԶԳԵՆԼՈՑ      - 1 

  ի յարութեանն զգենլոց  էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 8) 

  

ԶԳԵՆՈՒԼ       - 8 

  և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 7) 

  զգենուլ ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 5) 

  այլ զմերն ընդ ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ 

ստեղծուած:  (93 / 23) 

  զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն 

զանապականութիւն զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն (117 / 5) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև 

զփառսն զգենուլ (140 / 11) 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ (142 / 1) 

  ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 7)         

զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ (94 / 14) 

  

ԶԳԵՆՈՒԼ ՄԱՐՄԻՆ -2 

          Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ  ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 10) 
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զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին   (145 / 12) 

  

ԶԳԵՆՈՒՄ      - 6 

  ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 7) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 18) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար 

զօրութիւն,                                                                                                                              

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                            (169 / 6) 

  ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 2) 

  մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ (180 / 11) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս (168 / 23) 
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ԶԳԵՆՈՒՄ ՄԱՐՄԻՆ  - 1 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 12) 

  

ԶԳԵՑԵԱԼ      - 10 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր  (60 / 24) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն 

մահու…  (65 / 8) 

  և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղև (84 / 21) 

  այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս 

էր զգեցեալ զանապականութիւն:  (105 / 18) 

  մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ ոչ 

է զգեցեալ զանապականութիւնՑ (114 / 7) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար է և 

զապականութիւն զգեցեալ (116 / 21) 

  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 10) 

  զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի բնութենէս 

և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 20) 

  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն 

երեսաց (151 / 5) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն (176 / 11) 
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ԶԳԵՑՈՂ        - 1 

  վասն զի զգեցողին ճոխութենէ նախասացեալքն ամենեքին 

անուանեսցին:  (84 / 22) 

  

ԶԳԵՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 2 

  զի թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 10) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս (138 / 2) 

  

ԶԳԵՑՈՒՑԱՆԵԼՈՑ    - 1 

  զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 5) 

  

ԶԳԵՑՈՒՑԱՆՈՂ        - 1 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի (117 / 8) 

  

  

ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ  - 1 

  զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ ընդ կեղծաւորութեամբ 

մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 8) 

  

ԶԳՈՒՇԱՑԵԱԼ           - 1 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիանաւն (89 / 17) 
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ԶԵՆՈԲ           - 1 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ 

ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (144 / 21) 

  

ԶԵՆՈՆ           - 3 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, 

զոր Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 19;  152 / 1) 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս 

(180 / 5) 

  

ԶԵՐԾԵԱԼ      - 1 

  երկոքին կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք (101 / 12) 

  

ԶԷՆ     - 4 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան 

գտեալ զէն յաղթութեան:  (28 / 7) 

  պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք 

սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 7) 

  այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ 

են»:  (121 / 8) 

  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 5) 
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ԶԸՆԴ  -  1 

  որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան 

շրջելն  (124 / 2) 

  

ԶԻ       - 288 

  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք 

ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել (4 / 3) 

  զի արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 4) 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի որ ուտէրն 

ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել  (5 / 8) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանթային:  (7 / 1) 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին (7 / 7) 

  զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 6) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա… (8 / 7) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց (8 / 22) 

  զի զհասարակական անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել (9 / 12) 

  և մանաւանդ զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի 

նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց (11 / 13) 

  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ (13 / 5) 
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  Զի թէ ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն, ամենայն ուրէք 

համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն. այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ 

փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման սուրբ ժողովոցն:  (14 / 4;  14 / 7) 

  զի թէ ոչ ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ 

(15 / 9) 

  զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ (16 / 10;  16 / 10) 

  զի դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս (16 / 21) 

  զի մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի (17 / 6) 

  զի զոր նա եղեալ և առեալ ասաց, դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ 

ասացեր:  (17 / 16) 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք 

և՛ շօշափեցաք:  (18 / 9) 

  զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 21) 

ոչ հաւանիմ՝ զի անհնար է, ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և 

յարարածականացս օտար է այս. զի բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի 

նմանէ և ոչ ի նոցանէ պարունակեալ. զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն 

ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, 

և զի ոչ են բարձողք իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ 

միմեանս  (19 / 2;  19 / 4;  19 / 6;  19 / 9) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ (20 / 17) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս 

ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 4) 

զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի ներգործութեան, և կամ 

ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ, զի ոչ յատուկ 

Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն 

բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ 

ամենեսին:  (23 / 8;  23 / 11;  23 / 12;  23 / 14) 
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  զի բնութիւն ոչ ունելով զնշանակիչն իւր (24 / 16) 

  զի ոչ անմարմին Բանին ըստ ինքեան կարելի է մեռանել (24 / 20) 

  զի մեղս ոչ արար, և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա  (25 / 12) 

  զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն 

ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (25 / 22;  26 / 1) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային (26 / 10) 

  «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից» (29 / 9) 

  զի զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, (29 / 16) 

  զի այնոքիկ, որ քեզ յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս 

զմեզ յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 6) 

  զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն (32 / 5) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և 

զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ, զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի 

Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի (32 / 14;  33 / 2) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և (36 / 14) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես 

ճշմարտել. զի զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ 

ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի 

Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է քեզ և 

երկուս խոստովանել կենդանիս (36 / 18;  36 / 20;  36 / 21) 

  զի և համառօտաբար ասացից, զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի 

վերայ սերմանեալ արկից լսողացն մտաց (37 / 17;  37 / 18) 
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  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց, պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ 

բանն եղև ի քոց աստուածոցն. զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի 

(38 / 7;  38 / 11) 

  զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ 

երկրորդել, զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս  (38 / 16;  38 / 18) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 2) 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք 

ուրեք  (39 / 12) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է (39 / 15) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին (40 / 2) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 12) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան 

երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս 

յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 8;  43 / 10) 

  զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 1) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ (44 / 16) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան, ի 

յերկնից ասի իջեալ, և զի ընդարձակագոյնս ասացից, զի որ ըստ բնութեանն 

Բանն էր անմահական  (44 / 21;  44 / 22) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ 

բովանդակել:  (45 / 12) 
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  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ 

մնալ  (45 / 16) 

  զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 20) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին (48 / 10) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն (48 / 18) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է(48 / 22) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս (49 / 4) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն (49 / 10) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ  (49 / 22) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ (51 / 13) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն  (51 / 18) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն (52 / 4) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս (52 / 12) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն (53 / 6) 

  զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է 

մարդկային  (54 / 12).  բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն 

վերստին այսպէս և ըստ այսմ օրինակի ( 54 / 19) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական 

մարմնոյն… զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան 

թէ Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (55 / 17;  55 / 24) 
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  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն (56 / 3) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց 

բառնալով զնոսա Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում 

նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել 

զբնաւորականսն:  (57 / 8;  57 / 11) 

  և զի անճառ է և գերահրաշ, ապա և ճառելն անկարելի (59 / 21) 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն, ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն 

իւրոյ, զի որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին, եղև ի 

միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան (60 / 2;  60 / 5) 

  և զի ի վերուստ սկսայց՝ առնելով աստուածաբանութեանս 

առաջարկութիւն:  (61 / 15) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19;  61 / 20) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր:  (62 / 7) 

  և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 19) 

  և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ 

զմերս ծախել զբնութիւն, էջ ի նոսա Տէրն, զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս 

(64 / 18;  64 / 20) 

   զի մի իշխանութեան գործ համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ 

երկակօքն՝ հոգով և մարմնով, զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և 

անըմբռնելիս նոցա ի Ստեղծողէն ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել 

կարացեալ:  (64 / 23;  65 / 1) 

  թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն (65 / 14) 

  զի ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, 

յերկուս բաժանին (65 / 20) 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա (67 / 7) 
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  մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 16) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան (68 / 16) 

  զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն մարդ 

պահպանեսցի, որպէս զի զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի 

դժրանաց թշնամւոյն եղիցի (69 / 8;  69 / 10) 

  այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն (69 / 16) 

  զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն, իսկ 

աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն եղանի, այլ 

և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ հողածինն զմահ 

(70 / 5;  70 / 9) 

  և զի վասն մեր և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 1) 

  և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի 

դժոխոց և ապականութեան (71 / 3) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն (71 / 23) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ, զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն, լինի այնուհետև ի 

հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ (72 / 13;  72 / 15) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց  (72 / 23) 

  զի և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ (74 / 8) 

  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն (74 / 20) 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 17) 

  զի համագոյնքն պարտին և հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 9) 
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  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի (76 / 10) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին (76 / 16) 

  զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և երկնային (77 / 1) 

  զի են ոմանք, որ յանգոյից ի գոյ ածան  (77 / 17) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր  (78 / 24) 

  զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ ի 

մարդկան (79 / 7) 

  զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ (79 / 13) 

  զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք 

երթեալ ծանուցաւ (79 / 20) 

  զի անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 5) 

  զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 11) 

  զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 13) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, յերկնից և կամ 

յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և փոխմամբ 

իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի 

ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 3) 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն (83 / 1) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն, զի մնալով 

անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ ամենայն իրօք 

զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 17) 
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  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 22) 

  զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն 

(84 / 5).զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն նուաստագունին: 

(  84 / 14) 

  վասն զի զգեցողին ճոխութենէ նախասացեալքն ամենեքին 

անուանեսցին:  (84 / 22) 

  զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին անմահաբար և 

կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր մարմնոյն իւրոյ 

բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն, զի յԱստուածայնումն ծածկեալ և 

ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 1;  85 / 6) 

  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի (85 / 9) 

  զի այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև  (88 / 6) 

  զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ (88 / 14) 

  և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի 

պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 2) 

  զի անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիրանաւն 

(89 / 16) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել 

(90 / 3) 

  զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն (91 / 21) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 5) 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ 

արանցն  (92 / 15) 
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  որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ 

Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 6) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս (94 / 6) 

  զի ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և նովին 

կատարեալ բնութեամբս (94 / 15) 

  զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ բնութիւնս (94 / 20) 

  զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ երկրորդն Ադամ, 

և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ 

եղեն  (95 / 9;  95 / 11) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, զի յերկաքանչիւր 

տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ մնացեալ Տէրն, 

և զի ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ 

(95 / 17;  95 / 19) 

  և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ 

հարցն:  (97 / 17) 

  զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ (101 / 7) 

  զի փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի 

փառս և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 8;  102 / 9) 

   զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ (102 / 17) 

  զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել  (103 / 13) 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 1;  105 / 4) 

  զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն պարսաւական 

բան:  (105 / 12) 



846 
 

  զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, թէ 

«Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 3) 

  և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում 

էրն, զայն ասէր:  (107 / 8) 

  զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ 

թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ 

խօսել յանդիման նորա. և զի ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և 

ապականացու եկաց, մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև 

ցյարութիւնն  (107 / 12;  107 / 14;  107 / 17;  107 / 17) 

  զի թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 9) 

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 14) 

  և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի 

պահել զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 9) 

  զի յարոյց զնա ի մեռելոց…և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ 

դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, 

և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (110 / 2;  110 / 12;  110 / 14) 

  զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա 

յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն  (110 / 22) 

  զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի (111 / 11) 

  զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 4) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր (112 / 6) 

  զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 12) 

  զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն 

զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել 
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զմիաւորութիւն, իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, զի եթէ 

զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի ըստ նմին 

և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ համագոյութեան բանին և 

մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, զորմէ գրէ Աթանաս առ 

Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն Բանին և 

մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ 

զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (112 / 18;  112 / 22;  113 / 6) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն (113 / 14) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 20) 

  զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել 

զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ (114 / 12) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի  (115 / 17) 

  զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն 

զանապականութիւն զգենուլ (117 / 3) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ, և 

ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն լինելութեան 

գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց 

ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման (117 / 15;  117 / 21) 

  «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 8) 

  իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած 

ծնեալն, զի Աստուած ծնելութեան առիթ:  (118 / 15) 

  «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ 

գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 16;  118 / 18) 

  զի ոչ են մի և ոչ միոյ իրողութեան:  (119 / 18) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 1) 
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   զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 4) 

  զի եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն և հակասացեալն ըստ 

միաւորութեանն:  (124 / 18) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից (124 / 20) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և 

զանշօշափելին:  (125 / 11). վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն   (125 / 17) 

  իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի 

համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 15) 

Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք, զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական 

ծննդեանն (126 / 19;  127 / 3) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել 

(128 / 1) 

  «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց 

սուրբն Գրիգոր:  (128 / 23) 

  վասն զի երկոքին մի խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն 

աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ 

ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 2;  129 / 7) 

  զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց 

աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

  զի թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար 

ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, զի ինքն էր Աստուած, 

միանգամայն և մարդ (129 / 18;  129 / 21) 

  «Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ (130 / 15) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն, 

ինքն ազատ մնացեալ (131 / 9) 
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  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն. զի թէ ծնունդն 

յապականութեան սերմանէ լեալ էր (132 / 12) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր 

(132 / 18;  132 / 21) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 1) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս  (135 / 10) 

  զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ (136 / 8) 

  զի ընդ նմին ինև երանեսցիս (136 / 13) 

  զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի 

մաղթանս Հօր մատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց (137 / 12;  137 / 15) 

  զի արասցէ Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 4) 

  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս. ննջեաց և 

արթնութեամբ հրամանատրէ հողմոց. անգիտացաւ, զի զգեցուցանելոց է 

անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 1;  139 / 5) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 6) 

  զի հաւատացուսցէ զաշխարհ (140 / 18) 

  զի յամօթ արասցէ զնոսա  (141 / 5) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում (142 / 6)   որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ 

ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս (  142 / 20) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ (143 / 3).  զի ելանիցէ ուր էր զառաջինն» և եթէ 

«տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»: (  143 / 7) 

  զի զբնութիւնս մեր անապական արասցէ (143 / 18) 

  զի միայն և անծառայական անձամբ մեղացն սպան (144 / 4) 
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  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 10) 

  զի բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 15) 

վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց, և ի մարմնոյ 

յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ 

բնութեան»:  (144 / 17) 

  զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց (145 / 18) 

  զի դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 16) 

  զի ի միում բարի ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք (147 / 1) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ (147 / 13) 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն, զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին 

ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (149 / 13;  150 / 2) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ (150 / 5) 

  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին (150 / 19) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի 

և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ 

հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 16;  152 / 20) 

  զի այսոքիկ և զկնի յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի, զի թէ 

անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, գտանի 

եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (153 / 4;  153 / 5) 

  զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ, զի ի պտղոյ իւրմէ 

ծառն ճանաչի:  (155 / 15;  155 / 16) 

  թէ զի կարծին բառքս ներհակք իրերաց (155 / 19) 
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  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 2) 

  զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական 

(157 / 13) 

  զի ասացաւ զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել  (158 / 3) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 8) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 11) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 8) 

  զի ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 3) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, 

մինչ զի իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի և անմահկանացու, (163 / 2) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի (164 / 1;  164 / 2) 

  որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով 

զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, 

և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 19) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ (166 / 1) 

  զի կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 6) 

  զի ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 15) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 17) 
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  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 19) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի ի մարմնի 

նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 22) 

  հարկաւոր է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս 

յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 10) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա ասել 

(171 / 13) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն, զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն 

Քրիստոսի` կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 1) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք (173 / 6) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից, որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ, որպէս և 

Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ 

առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին 

(173 / 15;  173 / 18;  173 / 21) 

  այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց. զի անխառն է 

աստուածութիւնն և անյօդ, զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր 

ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ 

ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և մարդկաբար. 

աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք ծննդեանն, 

նզովեսցի»:  (174 / 3;  174 / 9;  174 / 10) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 15) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր 

ունէին:  (176 / 2;  176 / 5) 
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  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն Բան 

է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 9) 

  զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն 

ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 13) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ հաղորդութիւն 

( 177 / 16 ).  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի 

անուանցն` զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ: (  177 /22) 

զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց 

մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն, ցասնուլ, ընդ որոց 

շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն և 

զանգիտանալն:  (178 / 12;  178 / 13) 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ 

և զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 21;  179 / 1) 

  վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք 

արարեալ:  (181 / 14) 

  զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն (182 / 10) 

  զի մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 19) 

  

ԶԻ / դերանուն/        - 1 

  զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա 

յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (111 / 1) 

  

ԶԻԱՐԴ           - 19 

  «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և 

առանձնաւորութեան (10 / 4) 
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  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ 

լինել  (22 / 9) 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 21) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման, ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ 

(61 / 10) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նման (61 / 21) 

  և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, գտանիւր նոյն 

ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ 

իրօք:  (62 / 16) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 1) 

  և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ (64 / 11) 

  զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս  (71 / 14) 

  զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել մի բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ»:  (82 / 16) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 14) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն (88 / 22) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 6) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 13) 

  զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք մեր 

շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 4) 



855 
 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր (103 / 7) 

  զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի զապականութիւն, 

զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ ունելով ի սկզբան 

լինելութեանն (118 / 3) 

զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 9) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` կատարելով 

զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 3) 

  

ԶԻՆԵՄ           - 1 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին (7 / 9) 

  

ԶԻՆՉ - 16 

  զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր այս:  (11 / 16) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց (14 / 9) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն (21 / 8) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես (21 / 13) 

  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ 

խառնմանն  (52 / 13) 

  իսկ զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն (106 / 17) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում(109 / 19) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել (127 / 11) 
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  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել 

(128 / 2) 

  զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և 

զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 11) 

  և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական և երկնային:  (166 / 13) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 21) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն (177 / 3) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է 

(180 / 1) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի (181 / 10) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու (183 / 8) 

  

ԶԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՌ ԿԱՏԱՐԵԱԼ  -1 

Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և 

համապատիւս զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս 

զարարչականն ընդ արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 21) 

  

ԶԿՆԻ  - 29 

  զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի 

թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 10) 

գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի 

հարանցն մի ասաց Քրիստոսի բնութիւն»:  (38 / 12) 
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  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, (55 / 14) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 9) 

  որք զկնի սոցա պատահեն (63 / 13) 

  զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն (66 / 24) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, (68 / 2) 

  ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 18) 

  զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին և զատաբար 

գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ միաւորութեան:  (71 / 17) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 5) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 2) 

  որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն (98 / 5) 

  թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և 

Հոգւոյն զկնի թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով 

(104 / 21) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց, 

զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, թէ 

«Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 3) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 19) 
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  և զկնի յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն (110 / 23) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ 

Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի. նա ի 

ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք 

ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով 

ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և 

ոմն յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին 

ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 8;  111 / 15) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (111 / 22) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, (117 / 18) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ 

և զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն 

անտեսանելի և անշօշափելի զնա անուանել (123 / 20;  123 / 22) 

  ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին 

աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 14) 

  որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել (142 / 9) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ  (151 / 19) 

  զի այսոքիկ և զկնի յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի 

(153 / 4) 

  և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան 

իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 12) 

  զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն (156 / 10) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 3) 
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ԶՀԵՏ  - 2       

  երթայր զհետ դոցա, ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, 

կերպարանեալք ի հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք 

յափշտակողք, հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին 

(164 / 12;  164 / 16) 

  

ԶՀԵՏ ԲԵՐԵԼ    -  1 

       Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն 

ևս զհետ բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 5) 

  

ԶՀԵՏ ԳԱԼ - 1 

վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ մարդկան 

Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ (20 / 4) 

  

ԶՀԵՏ  ԵՐԹԱԼ -1 

     և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և խաղաղութիւն, 

որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 7) 

  

ԶՀԵՏ  ՏԱՄ- 6 

  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն (6 / 16) 

  

ԶՄՏԱՒ ԱԾԵՄ           - 1 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն (132 / 1 
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ԶՈՐԱՑԵԱԼ    - 1 

  ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն սրբոյ:  (166 / 1) 

  

ԶՈՐԱՒՈՐ       - 1 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 6) 

  

 ԶՈՐՈՒԹԻՒՆ - 3 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան… (23 / 8) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան (35 / 3) 

            Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և 

ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն (168 / 2) 

  

ԶՈՐ ՕՐԻՆԱԿ           - 4 

  Զոր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն (78 / 13) 

  Զոր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 9) 

  Զոր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին  (134 / 4) 

  Զի զոր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 2) 
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ԶՈՓԱԼՆ        - 1 

            ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն (178 / 17) 

  

ԶՈՒԱՐՀԱՑ    - 1 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց, այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, 

մատուցանել ձեզ զօգուտն (149 / 11) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱՆԱԼ           - 1 

  և փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ 

միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 9) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱՆԱՄ          - 1 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել 

կարացել ի փորձելն:  (138 / 17) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱՑԵԱԼ         - 1 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա (175 / 16) 

  

ԶՈՒԳԱԿԻՑ    - 1 

  և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել (94 / 22) 

  

ԶՈՒԳԱՁԱՅՆԵՄ        - 1 
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  զուգաձայնեա ընդ Պետրոսի  (136 / 12) 

  

ԶՐԿԱՆՔ        - 1 

  թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և ինքեան 

անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն(106 / 17) 

  

ԶՐԿԵԱԼ         - 2 

  աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ հակառակ այսորիկ 

եղեն հանդիպեալ (7 / 17) 

  զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին 

և զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 13) 

  

ԶՐԿԵՄ           - 1 

  իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 10) 

  

ԶՕՐ   - 1 

«տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 9) 

  

ԶՕՐԱԿԱՆ     - 1 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մարնեցաւ ի ձեռն  ախոյան թշնամւոյն (90 / 10) 

  

ԶՕՐԱՆԱԼ      - 2 
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  իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ 

երկուցեալք (7 / 10) 

  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 15) 

  

ԶՕՐԱՑԵԱԼ   - 4 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ (65 / 19) 

  այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 4) 

  զի միայն և անծառայական անձամբ մեղացն սպան, զօրացեալ մահ 

զաշխարհ եկեր (144 / 5) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն 

էին զօրացեալք հոգւով (40 / 9) 

  

ԶՕՐԱՑՈՒՑԻՉ          - 1 

  այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն 

չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 5) 

  

ԶՕՐԱՒՈՐԱԳՈՅՆ     - 1 

  յաղթեսցէ ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 19) 

  

ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ - 40 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրութիւն:  (170 / 8) 
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  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 5) 

  զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի 

Ստեղծողէն ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 3) 

  և ոչ զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 21) 

որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող 

իւր զօրութեամբն զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (132 / 1) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 16;  39 / 18) 

  և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 9) 

  ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան (105 / 3) 

այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի 

բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 7) 

  այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն (36 / 13) 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 4) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն  (57 / 9) 

  և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն (67 / 15) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ 

աստուածային զօրութեանն:  (67 / 22) 

  և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (68 / 10) 

  յաղթեսցէ վեհագոյնն վատթարագունին՝ հաղորդ 

եղեալ զօրութեանն:  (78 / 12) 
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  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ (88 / 12) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ հաղորդ 

(103 / 3) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, զծնեալն ի 

նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և փառացն և 

անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 2) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն 

զմեծութիւն զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և 

բարձրագունին զնուաստն (119 / 3) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին 

աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 16) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն (66 / 16) 

  որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի 

հրոյն:  (128 / 8) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 12) 

  ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ 

կարացեալ զօրութիւն (32 / 8) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն  (32 / 15) 

  յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ 

իմաստութիւն:  (35 / 4) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն (37 / 5) 
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  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 11) 

  զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն, (84 / 9) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել, իսկ 

միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և չարի:  (91 / 6) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն (128 / 22) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել 

վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ 

(169 / 1;  169 / 4) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 9) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 4) 

Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածային զօրութեամբն, որ անքակտաբար միանգամայն ընդ 

մարմնոյն էր միացեալ, (173 / 11) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 17) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 12) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք (131 / 18) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

  

Զ/թիվ/            - 4 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 9) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 24) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 2) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 16) 
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Զ /նախդիր/ 

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 12) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 12) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա 

եւ զայդ դաւանութիւնն:  (188 / 4) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 19) 

  

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ 

ոչ զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 10) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16;  188 / 17) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2)          
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Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 12) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, 

ապա զայս ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 13) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 4) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ 

ընգալան զԱնատողեայ զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն 

գտին հոգեկիր եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և 

այղոց ազգաց, զի խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 8) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20)  

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 
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մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 13)   

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր 

եւ զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 14)   

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 26) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 4)          

Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 18) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 
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մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7)     

Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ 

(192 / 22) 

զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ 

պահաւք հաստատել  (193 / 2) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20)  

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (1   

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 11)  

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 
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ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 24)     

Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 2) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (19        

Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 6) 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի կիւրակէն:  (188 / 19) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, 

քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 

և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ 

զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն 

առնել, կամ այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ 

երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 11)     

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 
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բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 4)          

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24)   

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

              Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու 

եւ զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 12) 

  Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 26)     

Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 9) 

              Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ 

երանելին Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ 
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զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 8) 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 3) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 20) 

Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 11) 

              Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, 

բառնա զհակառակութիւնդ, զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ 

խառնակութեան:  (195 / 18) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 16) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ 

եբարձ զհակառակութի          

Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 19) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13)           

Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք ԹԺ 

երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան 

զԱնատողեայ զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին 
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հոգեկիր եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց 

ազգաց, զի խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 8) 

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն 

գիտելոյ զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 26)   

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 14) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս 

զմանուկն, զմեծանուն զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց 

զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 18)       

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 18) 



876 
 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 3) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 18;  191 / 1) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (1   

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր 

տաւնեմք զյայտնութիւնն գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն 

վկայիւք, եւ վկայք են յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, 

եւ մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 18;  190 / 19) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 16) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 
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զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 11) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 24) 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 4) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 25)   

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի 

բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն 

իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ 

զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 19;  188 / 1) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 9) 
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  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 9) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 8) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 3) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18) 

            Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք սովորութիւն:  

(195 / 2) 

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 27) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 25) 
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  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 13) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 3) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, 

որ զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 5) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 8) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն 

կամ զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 11) 

  Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն 

յիշէ՞ զջուրն խառնեալ:  (194 / 1) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 



880 
 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 4) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 18) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7)     

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 1) 

  զկնքատուացն կամ զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ 

ունէին (194 / 12) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 10) 
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Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, զի՞նչ 

վնաս է:  (188 / 13)  

Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 22) 

  

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 25    

Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք ԹԺ 

երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 7) 

  

ԶԱՌԱՋԻՆՆ  -  1       

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 17) 

  

  

ԶԱՏԱՆԻՄ     - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 
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արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս 

ասելով զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, 

չարչարանս եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 18) 

  

  

ԶԱՏԻԿ           - 2 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 15) 

  

ԶԻ -    

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20;  188 / 21;  188 / 23;  189 / 4) 
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  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 7;  189 / 12) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 3) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 14;  192 / 15) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, 

զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին 

մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ 

բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (192 / 23;  193 / 1;  193 / 9) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 18) 
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  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, 

այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր 

յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 20) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, 

եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25;  195 / 2;  195 / 5) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 12) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա 

զհակառակութիւնդ, զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ 

խառնակութեան:  (195 / 19) 

  

ԶԻՆՉ  - 

Հ. Եւ զինչ ասիցէ Յակովբոս եղբայրն Տեառն:  (188 / 6) 

  Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ 

զտաւնն, զի՞նչ վնաս է:  (188 / 13) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն 

փոխէ՞, զի՞նչ քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16) 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 20) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, 

եւ զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 11) 

  Հ. Սովորութիւն է ամենայն աշխարհի արկանել, բայց զի՞նչ է ջուրն:  (193 / 17) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 



885 
 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 20) 

  

ԶԿՆԻ  - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի 

մեռելոց զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի 

ԹԺ երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` 

եւ բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 22) 

 Է        30  (434) 

  

  

ԷԱԿ     - 2 

  Ի չորս բաժանի որ ի վերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 9)           

որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն, և է որ երկակաց 

ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն վատթարագունին՝ 

հաղորդ եղեալ զօրութեանն:  (78 / 10) 

  

ԷԱԿԱՑՈ         - 1 

  որպէս ինչ ասացան զհանուր էակացո:  (77 / 19) 

  

ԷԱԿՑՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, (77 / 9) 
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ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ   - 2 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին (102 / 16) 

«Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն (122 / 17) 

  

ԷՆ       - 2 

  պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք 

սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 8) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ, որ էն յերկինս»(143 / 6) 

  

ԷՆՆ     - 3 

  այլ կացեալ ի նմին ասէին որ էնն, և միացեալ անքակութեամբ և 

անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս (43 / 2) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 19) 

   այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս ուսուցին սուրբ հարքն, 

(176 / 25) 

ԷՈՒԹԻՒՆ       - 16 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս78 / 15) 

  այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն 

գոյացոյց զէութիւն:  (79 / 4) 

  այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց (79 / 16) 
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  յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ որ նախ 

մարմնաւորութեան էր  (171 / 1) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ 

փոխէ զէութիւնն (78 / 14) 

  ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան Բանին 

յարմարեսցի տեսանելս:  (30 / 3) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած 

ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն (33 / 13) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և 

նկարագիր էութեան Նորա  (35 / 14) 

  ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան (36 / 23) 

  մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր 

մեր, ոչ ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի 

յաղթելոյ և ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 14) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար 

ըստ էութեան նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (80 / 1) 

  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան 

զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 15) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա 

ըստ էութեանն Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (35 / 4) 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ (35 / 22) 
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  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս, այլ մի կենդանի:  (36 / 4)    

ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային 

ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն 

ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին պատրանաց զօրացեալ և ի 

բանսարկութենէ:  (91 / 22) 

  

ԷՊԵՐԱԿԱՆ   - 1 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն 

յեղյեղուլ էպերական բանիւք 

  

ԷՊԻԿՏԷ         - 1 

  զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ (113 / 4) 

  

ԷՊԻԿՏԻՏՈՆ            - 1 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 10) 

  

ԷՐՆ     - 5 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ 

յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 5) 

  մնաց և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն (72 / 2) 
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  յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին 

միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 10) 

և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, 

յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 9) 

այսինքն, եթէ լուծանե շարժեցաւ յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով 

զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 1) 

                                   

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                       

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

  

ԷԺ ԵՐՈՐԴ     - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1) 
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Ը       70  (581) 

  

ԸՄԲՌՆԵԱԼ    - 1 

  ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ 

զտեսանելին:  (172 / 18) 

  

ԸՄԲՌՆԻԼ      - 1 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ, ոչ մեղանչել 

ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ  (130 / 23) 

  

ԸՄԲՌՆՈՒՄՆ - 1 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 13) 

  

ԸՄՊԵԼ           - 1 

  «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ  (27 / 21) 

  

ԸՄՊԵԼԻ        - 2 

ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ 

ճշմարիտ ըմպելի», (27 / 20) 

         Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ (138 / 13) 

  

ԸՆԳԵՆՈՒՄ    - 1 



891 
 

  և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ 

եդեալ ընգէ փոխմանց զտէրունական մարմին (127 / 21) 

  

ԸՆԴ    - 173 

  ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ 

հրապարակելով զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն (4 / 13) 

  զի որ ուտէրն ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7;  5 / 8) 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն, յանձն 

առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն (5 / 17;  5 / 18) 

   համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և 

զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 14;  6 / 18;  6 / 18) 

  և ինձ ամօթ մեծ է ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 20) 

  Ընդ որ ոչ կարացեալ ելանել:  (10 / 2) 

  և կամ թէ ընդ ձեռն ստիցն խորհեցեալ (10 / 24) 

  այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ 

զմեզ արկանել  (11 / 8) 

  Բայց արդ, եթէ տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան, և խնդրես 

ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից, ասասցես. որպէս բնութիւն 

մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի Կուսէն, և որպէս զդէմ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի խոստովանելով դէմ 

(12 / 7;  12 / 8;  12 / 11) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 16) 

  իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն ( 19 / 9).     վասն 

որոյ ոչ ասի  Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ մարմին 
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և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ մարդկան 

Յիսուս ( 20 / 2) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել 

(22 / 10) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 15) 

  ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 19) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել (27 / 6) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ (27 / 14) 

  և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 11) 

  և ոչ թէ ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ 

զԲանն կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն 

(38 / 21) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 2) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին  (44 / 7) 

  և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 1) 

   ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ նզովեսցի:  (46 / 17) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 21) 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 13;  47 / 13) 
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  զի մի ընդ Գայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 20) 

  այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև(48 / 21) 

  այլ որպէս զարարչականն ընդ արարածականումս միացեալ 

գոյացութիւն:  (50 / 23) 

  որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 7) 

  թէ տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն (53 / 14) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 16;  53 / 20) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս  (53 / 22) 

  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ 

և ընդ իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի 

զերկաքանչիւրսն շարժեալ  (56 / 17;  56 / 18) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 5) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 6) 

  Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 14) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն, և որ 

անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ, ըստ բնութեան ննջէր, ընդ ձեռն 

միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու համբերէ 

չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 11;  60 / 14) 
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  և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և այս 

այսպէս:  (61 / 9) 

  և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ սկզբանն 

Որդի և Հոգի (61 / 24) 

  այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ աշակերտսն իւր (63 / 11) 

  իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն 

առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 18) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն 

(66 / 4) 

  այլ պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն (66 / 10) 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և 

անձն (67 / 8) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին. թէպէտ և ի 

սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն մակացականացն, 

այլ պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից 

բնութեանս:  (69 / 1) 

   և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի 

տեղի դժոխոց և ապականութեան (71 / 4) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 14;  73 / 15) 

  և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր (78 / 6) 

  զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք 

երթեալ ծանուցաւ (79 / 21) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի 

և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր, 

որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 21) 
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  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն (84 / 16) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար (85 / 11) 

  ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս այսոցիկ (88 / 16) 

  որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական 

ադենայն բնակող և պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ 

մարմին՝ և մարմնովն կիրք և կրական մարմին  (89 / 7;  89 / 10) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է (90 / 16) 

  իսկ մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 21) 

  ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է(91 / 18) 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն 

(92 / 15) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ (93 / 1) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 4) 

  որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև ստորանկեալ:  (93 / 13) 

  այլ զմերն ընդ ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ 

ստեղծուած:  (93 / 22) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 1) 

  զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց (94 / 17) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ 

շարակապեալ եղեն (95 / 12) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս (95 / 23) 
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  մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին, առանց 

որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ, և միւսն, որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի 

գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն, զոր և գտեալ խառնեաց և բնաւորեցոյց ի 

բնութեանս, ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս 

թեքեցաւ լինել ծառայ (98 / 2;  98 / 8) 

  և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք (98 / 15) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 21) 

  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

  ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ (99 / 15) 

  զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ ընդ կեղծաւորութեամբ 

մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 9) 

  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 19) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ, և 

տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին 

Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս 

և ընդ անկատարիս:  (103 / 9;  103 / 11;  103 / 12;  103 / 12) 

  իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 15;  103 / 16) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն 

(103 / 18) 

  որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում 

մարմնում  (104 / 7) 

  անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա (107 / 16) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 20) 



897 
 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն 

(112 / 19) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն 

բերէ:  (113 / 17;  113 / 19) 

  Իսկ Թէոդիտէ …զարծուին` արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, 

չորքոտանի, եղջերաբուս, կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն 

պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 9) 

  ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի զապականութիւն, 

զանփառութիւն, զանկատարութիւն  (118 / 4) 

զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ (118 / 19;  118 / 20) 

  «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին 

յաղթելով»:  (119 / 6) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել (119 / 14) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս (120 / 16) 

  այլ ընդ սոքօք են և այլք յոլովք (123 / 15) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ (124 / 7) 

բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և անմահն գոլ և խոստովանեալ 

եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու համբերեալ, 

յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին միաւորելոյն:  (124 / 24) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 3) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց (126 / 13) 
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  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 10) 

  և ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 3) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն 

(131 / 4) 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս անցանել 

Քրիստոսի:  (131 / 7) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 15;  131 / 18) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած 

որ ընդ իւրում  մարմնոյն(131 / 22).    «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի 

միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ խաչափայտին»: (  132 / 7) 

  զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ (132 / 21;  132 / 22) 

  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին (133 / 2) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 5) 

  իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 22) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս (135 / 10) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 2) 
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  ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և Աստուած իմ», և գիտեա թէ ընդ ձեռն 

վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց մարդկան 

(136 / 5;  136 / 6;  136 / 7) 

  զուգաձայնեա ընդ Պետրոսի, զի ընդ նմին ինև երանեսցիս (136 / 12;  136 / 13) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից 

արքայութեանն ընդ միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա 

արքայութիւն:  (136 / 19;  137 / 1) 

  այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր 

մատուցանէր (137 / 13) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս (138 / 1) 

  Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան 

կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 14) 

  Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (139 / 22) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում (142 / 7) 

 վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի բառնալոյ 

զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր (144 / 1) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (146 / 22) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն (147 / 21) 

  թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ 

պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ (152 / 8) 

  ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 21) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք 

մարտուցեալք ընդ միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև 

յաղբիւրս լուսոյ (153 / 11) 
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  այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս 

արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ, որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ 

ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և 

քահանայիւք (154 / 17;  154 / 21) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն 

նորա ընդ անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 6) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց(155 / 11) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ, այսինքն զբովանդակ 

բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել (157 / 5) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն անեղ, անսկիզբն, 

անժամանակ, և որ սոցին նման, զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի 

մարմինն արարածական  (157 / 9;  157 / 13) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 11) 

զի ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 4) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն, ընդ որ գնացին 

առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն (161 / 19) 

  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 6) 

  որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ փոխել 

ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել (162 / 16) 

  որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ մարդկային 

բնութիւն:  (163 / 5) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք (163 / 14) 
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   և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն 

և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն (164 / 9) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի 

մարմնաւորութեանս ընդ ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 21;  170 / 22) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս, յորում ժամանակի 

շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի  (171 / 15;  171 / 18) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ (171 / 22) 

  որ անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր միացեալ  (173 / 12) 

  «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ աս (174 / 6) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից. (174 / 14) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, որոյ վիրօք 

մեք զլինելութիւն ստանայցեմք  (174 / 22) 

  զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն 

բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 15;  177 / 15) 

ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն (178 / 15) 

   և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի (180 / 12) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին (181 / 12) 

  քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն (181 / 19) 

  

ԸՆԴԱՐՁԱԿԱԳՈՅՆ  - 1 
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  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան, ի 

յերկնից ասի իջեալ, և զի ընդարձակագոյնս ասացից (44 / 21) 

  

ԸՆԴԱՐՁԱԿԵԼ          - 1 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարտութեան զբերանս (82 / 5) 

  

ԸՆԴԴԷՄ,  ԸՆԴ ԴԷՄ - 5 

  և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 20) 

  այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 17) 

  պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ պատերազմողին:  (94 / 18) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ, ասացաք 

սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս, գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, 

ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 2) 

    հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 6) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱԴՐԵԼ       - 1 

  Դարձեալ ընդդիմադրեն այսպէս (82 / 12) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն  (81 / 1) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱՀԱՐԱԿԱՆ            - 1 
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  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր  (60 / 23) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱՄԱՐՏԱԲԱՐ        - 1 

  և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս 

մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ 

ի ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար  (74 / 2) 

  

ԸՆԴԷ՞Ր          - 13 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես»(6 / 1) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն 

(17 / 4) 

  բայց թէ ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց 

գոլոյն պատճառ, և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին 

զյատկութեանն զանուն և զկիր (62 / 4;  62 / 7) 

  ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն 

հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ (65 / 13) 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին (102 / 15) 

  ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ (111 / 10) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն (119 / 1) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն, ընդէ՞ր և անուանես. թէ յիշես զմինն ի 

նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, զմեղս և 

զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն, ընդէ՞ր ժամանակացն 

փոփոխմամբք, փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 14;  135 / 17) 

  լուար «Աստուած Աստուած իմ, ընդէ՞ր թողեր զիս»37 / 11) 
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  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 20) 

  ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 7) 

  

ԸՆԴԻՍ /ընդ   ես դերանուն՞/        - 2ստուգել  գրքով 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել:  (105 / 2) 

  «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս  է(137 / 17) 

  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ԸՆԹԱՆՈՒՐ   - 2 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 4) 

որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս 

սահմանեցին յընթանուր աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 7) 

  

ԸՆԴ ՄԻՏ ԱԾԵԼ   - 1 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, 

  

ԸՆԴՈՒՆԱԿ    - 4 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն (88 / 22) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 5) 

  յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից (167 / 12) 
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            յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 7) 

  

ԸՆԴՈՒՆԵԼ     - 19 

  «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի 

կուսէն»:  (10 / 13) 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ իմեքէ ի 

սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 16) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս (45 / 21) 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 13) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 18) 

  յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 4) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ, յերիս 

ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և առ սակաւ սակաւ 

յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ յարութեանն շնորհէր 

գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և զանապականութիւնն:  (101 / 24) 

  զայն ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (108 / 2) 

  «ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն 

Քրիստոսի»:  (116 / 23) 

  յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն 

է ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 21) 
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  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 6) 

  այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել, (151 / 3) 

  իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց (152 / 6) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա (158 / 3) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 6) 

  ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 5) 

  որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ ընդունելոյն 

վնասեսցի:  (9 / 9) 

  որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ 

յոչ ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 10) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով (134 / 8) 

  

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ  - 1 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և կամ յեղմամբ 

զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, շաղկապովն 

ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 17) 

  

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՑ           - 1 

  որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, արհամարհեսցի:  (110 / 19) 

  

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ  - 1 
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  այլ սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 4) 

  

ԸՆԴՈՒՆԻՄ    - 7 

որք միանգամ ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի (152 / 4) 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն, ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ 

(60 / 4) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն  (59 / 9) 

  զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն 

յինքն ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց 

(80 / 12) 

  իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 21) 

այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս (178 / 14) 

  

ԸՆԴՈՒՆՈՂ    - 1 

  և ընդունող մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն 

յանկարօտութիւն փոխեցաւ:  (141 / 8) 

  

ԸՆԹԱՆԱԼ      - 1 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և 

Յուլիանեայ ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 17) 
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ԸՆԹԱՆԱՄ     - 1 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն (178 / 10) 

  

ԸՆԹԱՑԵԱԼ   - 1 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 20) 

  

ԸՆԹԵՌՆՈՒՄ - 1 

  և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն 

գրեալ ճառս (159 / 3) 

  

ԸՆԾԱՅԵԼ      - 2 

  Հօր ընծայելով արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (139 / 11) 

ծածկեալ իրաց ընծայել զգիտութիւն (150 / 2) 

  

ԸՆԿԱԼԵԱԼ     - 12 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 4) 

  ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և1 նովին մարմնով յաղթեաց 

մեղաց  (25 / 7) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 2) 
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            կրականք են զորս յանձն իւր ընկալեալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն  (65 / 24) 

Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ 

էր ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, 

ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 16) 

  զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ  (79 / 14) 

  և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 10) 

հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ 

՝ ընկալեալ յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 2) 

զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (178 / 1) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն 

միայն ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, 

ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 11) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել (98 / 12) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն (135 / 13) 

  

ԸՆԿԱԼՈՒՄ     - 26 

  և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն վարժողութիւն (40 / 1) 

  որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն (66 / 18) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ 

յինքեանս ընկալան (156 / 3 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ (35 / 1) 
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  տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն (53 / 14) 

  յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք, եթէ չարչարանքն և մահն, 

որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ (54 / 9) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն 

(60 / 12) 

  իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար 

(68 / 8) 

  ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 18) 

  և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն (78 / 1) 

  այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 2) 

  Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, աճելական ծանուցանելով 

զբնութիւնս:  (95 / 5) 

   յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր (120 / 14) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 17) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 

  թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց (139 / 15) 

  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր Տէրն (158 / 1) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 15) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի(168 / 1) 
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  «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` 

զպատահումն ընկալաւ»:  (170 / 13) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն (176 / 20) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն 

երկոցունցն ընկալաւ հաղորդութիւն  (177 / 17) 

  զմահն ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն, և սուրբք խոստովանեցին և մեզ 

ուսուցին խոստովանել, բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ, զի մարմին նորա 

ոչ ետես զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 16;  183 / 18) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և 

զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 5) 

  որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, արհամարհեսցի:  (110 / 19) 

  

ԸՆԿԵՆՈՒԼ     - 2 

        սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով յառաքելական 

բանէն, (17 / 14) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զն 

(147 / 20) 

  

ԸՆԿԵՆՈՒՄ    - 1 

  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի 

բաց ընկենուն»:  (99 / 12) 

  

ԸՆԿԵՐ           - 3 
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  վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 8) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ 

լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ զնպատակ 

յաղթութեան, այլ իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր 

կործանի ի միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն, 

և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն, և 

միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան 

գլորումն:  (153 / 15) 

  առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 4) 

  

ԸՆԿՂՄԵԱԼ    - 5 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն  (57 / 9) 

  զի յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 6) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան (115 / 2) 

  «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց 

սուրբն Գրիգոր:  (128 / 24) 

  

  յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ (95 / 18) 

  

ԸՆԿՂՄԵԼ      - 3 

Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 
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Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 3;  51 / 7) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 6) 

  

ԸՆԿՂՄԻԼ      - 1 

  այլ որպէս ասացի. ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ 

և ընկղմիլ մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 19) 

  

ԸՆԿՂՄՈՒՄՆ - 1 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 16) 

  

ԸՆՏԱՆԵՆԱՅ - 1 ստուգել գրքով /գուցե ընտանեա՞յ/ 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս 

բնութիւնն ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն 

ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 9) 

  

ԸՆՏԻՐ           - 1 

            յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ 

խառնի ի ներքս:  

      ( 147/2) 
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ԸՆՏՐԵԱԼ      - 2 

  կարծեն միայն զինքեանս յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 9) 

            ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս (164 / 19) 

  

ԸՆՏՐԵԼ         - 1 

  քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս 

վեհագունի անուանդ:  (15 / 11) 

  

ԸՆՏՐԵԼԻ      - 1 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա 

եղև ընտրելի և փափագելի:  (94 / 4) 

  

ԸՆՏՐԵԼՈՑ    - 1 

  չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն 

(4 / 7) 

  

ԸՆՏՐԵՄ        - 2 

  և Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց, իսկ մին ի նոցանէ եղև 

սատանայ:  (147 / 7         

և ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի լինել բանի սպասաւոր (37 / 14) 

  

ԸՆՏՐՈՂՈՒԹԻՒՆ      - 1 
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  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհանն (125 / 5) 

  

ԸՍՏ    - 239 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 19)  

ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, 

թէ ըստ միաւորութեան»:  (10 / 7;  10 / 8) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ 

ասել ըստ ամենայն հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս 

ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և 

կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ 

բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 15;  10 / 17;  10 / 18) 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն (11 / 10) 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և 

մահկանացու ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն 

Բանի, և միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և 

զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն, որպէս 

և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 17;  12 / 18;  12 / 21) 

  այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ 

Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 1) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 8) 

և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 
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  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ 

ճշմարտութիւն ըստ քեզ:  (17 / 21) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 2) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, 

և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 11;  18 / 11) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ 

հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ են բարձողք 

իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս (19 / 10) 

  որ ևս անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի (24 / 15) 

  զի ոչ անմարմին Բանին ըստ ինքեան կարելի է մեռանել (24 / 21) 

մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մեզ (25 / 2) 

  ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս  (26 / 13) 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին 

(29 / 3) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն, զի զԱստուած ոչ ոք 

ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է, և 

զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ նորին 

մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան 

Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (29 / 12;  30 / 2;  30 / 2;  30 / 3) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ 

յարմարեալս ըստ մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 2) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել 

նմա ըստ աստուածային կարգաց ի մարդկանէ, և համայն ոչ ինչ ամենևին 

վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն 
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խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի, այլ վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ 

որք անհաւատութեամբ են վնասեալ ախտիւք, խորհուրդք. օրինակ իմն՝ մի և 

նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ զանազանապէս ունողացն 

զտրամակացեալ ունակութիւն (31 / 12;  31 / 14;  32 / 2) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ 

յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն (33 / 13;  33 / 14) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա 

կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել 

կամ ասել:  (33 / 23;  33 / 23) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ (34 / 3) 

.   նոյն ինքն եղև  ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ: (  34 / 9) 

  յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ 

իմաստութիւն:  (35 / 4) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ 

և՛ ըստ աստուածութեանն և ըստ որում եղևն, սակայն ոչ կարեմք յերկուս 

բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և իմաստութիւնս:  (35 / 7;  35 / 8) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք 

ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ տնտեսութեանն 

առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (35 / 13;  35 / 22;  36 / 1;  36 / 2) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ (36 / 3) 
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  զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է 

քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս , հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի 

մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն. թողում բազում 

զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն (36 / 22;  37 / 6) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (37 / 22) 

   զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, ըստ նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին (38 / 19) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 5) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, 

այլ ըստ ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 16;  39 / 18;  39 / 19) 

  ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 22) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 2) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն (41 / 14;  41 / 14) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն  (42 / 10) 

  և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին (42 / 20) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, 

որ ըստ համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և 

շփոթութեան, և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, զոր յանարատ 

յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ յառաջագոյն գոյացեալն և 

յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ, զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն 

Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ նախակազմեալն եղև 

յարգանդի:  (43 / 18;  43 / 19;  43 / 20;  43 / 21) 
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  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան (44 / 9;  44 / 10) 

զի ընդարձակագոյնս ասացից, զի որ ըստ բնութեանն Բանն էր 

անմահական, ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և զմեռանելն, և 

զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 22;  44 / 23) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած (45 / 4) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, 

այլ ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 9;  45 / 11) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 4;  46 / 5) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և եթէ ոք 

դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն 

ձայնակցեսցէ:  (46 / 7;  46 / 9) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 12;  46 / 13) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ 

ոչ ըստ բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 16;  46 / 16) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 19) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս (46 / 22;  46 / 25;  46 / 26) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ(47 / 9) 

  եթէ ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան 

գտանի ասացեալ47 / 18) 
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  ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի տալ 

երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս (47 / 23) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ 

ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, 

ոչ ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի 

յաղթելոյ և ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին 

զնուաստագոյնն:  (50 / 10;  50 / 14) 

  են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և կենդանարարն 

իւր մարմին (50 / 18) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 5) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և 

անշփոթ խառնմանն, և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս 

ասացի. ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ 

մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 16;  52 / 17;  52 / 18) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 21) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 2;  53 / 3;  53 / 5) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 18;  53 / 19) 
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  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և 

մահկանացու ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և 

անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 2;  54 / 3) 

  և անչարչարելին և անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն 

միանգամայն գոլ, ոմն ըստ բնութեան, և ոմն ըստ միաւորութեան, բայց զի 

յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և ըստ այսմ 

օրինակի:  (54 / 18;  54 / 19;  54 / 21) 

  ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ 

ոչ:  (54 / 24) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 15) 

  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ 

ծնունդ ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 21) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն (56 / 14) 

  և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին, և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ 

ասացեալսն լինել ըստ բնութեան:  (57 / 20;  57 / 21;  57 / 23) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան (58 / 2) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան (58 / 4) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ(58 / 16) 
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  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, ոչ ըստ բնութեան այլ ըստ անճառ 

միաւորութեանն (59 / 19;  59 / 20) 

  զի որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին( 

60 / 6).   ըստ բնութեան ննջէր, ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և 

անմահն չարչարի և մահու համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով 

մարմնովն: (  60 / 14) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս. 

ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և 

այս այսպէս:  (60 / 18;  60 / 21;  61 / 5) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու (65 / 8) 

  որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և 

այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 19) 

  և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ 

զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս 

մարդապէս կատարելով:  (67 / 16) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 20;  67 / 22) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան, այլ 

աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և զաճումն հասակի 

յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ 

ընկալաւ աստուածավայելչաբար, մեռաւ զմարդկայինն, և ըստ մարդկային, և 
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զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական 

զօրութեանն:  (68 / 1;  68 / 3;  68 / 9;  68 / 10) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին (68 / 20) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և 

զաստուածայինն (71 / 13) 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, 

այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 17;  72 / 19) 

  բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ 

առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ 

ընդդիմամարտաբար. և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ 

զդէմ և՛ զիրն և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր 

հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն, զի 

և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ 

գոյացութիւն առանձնապէս կամ կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի 

ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար բերել անձնիշխանական 

կամս, քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և 

միացոյց Աստուածն Բան:  (73 / 21;  73 / 22;  74 / 8) 

  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, 

այլ ըստ եղելութեան:  (77 / 13;  77 / 14) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն 

(79 / 5) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն (79 / 12) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 19;  80 / 1) 
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  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 3;  81 / 6) 

  զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 14) 

  և կամ հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և 

կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 9) 

  և ըստ միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 4) 

  որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն 

տկարագունին:  (83 / 18) 

  և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին 

(84 / 20;  84 / 21) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն (84 / 24) 

  անզգայ ըստ ձեզ եղեալ (89 / 1) 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 

  զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն (91 / 22) 

  որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ 

գտանիցի ըստ Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 8) 

  սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 17) 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (99 / 19) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն 

մեզ մի ըստ միոջէ (101 / 23) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել (105 / 4) 
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  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 10) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն (107 / 1) 

  զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ (107 / 12) 

    պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն(107 / 20) 

  զոր օրինակ Ղազար և ըստ նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին 

հաստատեալ կացին, մնացին յապականացու և ի մահկանացու 

կեանս:  (108 / 22) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ 

դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս 

(110 / 11;  110 / 14) 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ 

համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, 

առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (112 / 24;  113 / 6) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 9) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն (114 / 4;  114 / 8) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ (116 / 6) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ 
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է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, զի Աստուած ծնելութեան 

առիթ:  (118 / 12;  118 / 14) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց (119 / 11) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն (120 / 22) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն 

և ըստ իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն 

(122 / 2;  122 / 2) 

  զի եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն և 

հակասացեալն ըստ միաւորութեանն:  (124 / 19;  124 / 19) 

  որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (125 / 10;  125 / 10) 

  զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն, իսկ 

ձեր ըստ շնորհի որդեգրութեանն, և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն 

անքակաբար միաւորեցելոյ ստացականիս, իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ 

նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան 

Արարիչ:  (127 / 4;  127 / 4;  127 / 5;  127 / 9;  127 / 10) 

  հրամայեցաք ելանել բանիս մերում ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց 

(127 / 18) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն 

շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 8;  128 / 9;  128 / 15) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 11) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն (131 / 21) 

  ըստ այսմ իմասցիս և զայն (137 / 18) 
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  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 11) 

  պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին (141 / 13) 

այլ սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (147 / 21;  148 / 1) 

  ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն երկիր 

պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 12) 

  ըստ նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 5) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի 

և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 21;  157 / 24) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 10) 

  ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ 

ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 15;  158 / 16) 

  ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն ասացեալք:  (159 / 7) 

  ոմանք ըստ բնութեան գտանին ասացեալք և 

այլք ըստ միաւորութեան:  (160 / 22;  160 / 23) 

  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք, իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան 

անգիտակցեալք, պապանձեցան:  (161 / 3) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 7) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, 

որ ըստ միաւորութեանն են բանք, հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս 

պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 2;  162 / 4) 
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  և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ ըստ նմանութեան առանց մեղաց (167 / 10) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և 

ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ նմին և 

այլ անտեսականքն, ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 6) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 1;  170 / 2) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ 

վաստակեսցի», ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն (170 / 10) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 9) 

  ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 24) 

  ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 1) 

  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան 

զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 15;  176 / 16) 

  և երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի 

և մահկանացու ըստ մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն 

բանականի  (177 / 21;  177 / 21) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և 

զմեռանիլն ըստ մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և 

զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 4;  178 / 6;  178 / 7) 

  ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն մարդկայնոյ 

դաւանել զՔրիստոս  (178 / 8) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ 

և ըստ աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ 
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ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ 

զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 4;  179 / 6) 

  այլ ի վերայ բոլորին և ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 / 22) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ 

բերելով ըստ միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի 

բնութիւնն ըստ համագոյութեան բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի 

սխալանօք, և կամ երկրային որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի 

զերկնային, և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, 

իմանայցէ որ ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 1;  181 / 2;  181 / 7) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 16) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան, 

ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (182 / 18;  182 / 20;  182 / 21) 

  ապա ուրեմն ըստ ձեզ և ապականեցաւ բայց այլ է մահն և այլ 

ապականութիւնն (183 / 14) 

և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ 

զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն 

առնել, կամ այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ 

երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 11)     

  

ԸՍՏ ԿԱՐԳԻ  - 3 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ 

տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (36 / 2) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկան (68 / 1) 

  սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր (148 / 2) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ԸՆԳԱԼ            - 1 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 4) 

  

ԸՆԳԱԼՈԻՄ    - 2 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 8) 

  

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 10) 
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ԸՆԳԵՆՈՒԼ     - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  

ԸՆԴ  - 12 

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՏԻՈՔԱՅ ընդ ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  (184 / 3) 

  Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ հաղագս 

զծնունդն առնելոյ  (187 / 1) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 10) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 2) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 26) 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 22) 
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  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 14) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ 

միաբանի ընդ անունն:  (193 / 15) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 20) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 1) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 19) 

  

ԸՆԴԷ՞Ր  - 12 

Զծնունդն Քրիստոսի ընդէ՞ր ոչ առնէք դուք:  (187 / 3) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 13) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 17) 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի կիւրակէն:  (188 / 18) 
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  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 8) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 26) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ոչ կարգեցին սուրբքն:  (192 / 6) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք 

տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 19) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 11) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 13) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 12) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 9) 

  

ԸՆԴՈՒՆԻՄ  - 1 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք 

ջրով ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 12) 

  

ԸՆԹԵՌՆՈՒՄ   - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 
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հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 14) 

  

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ          - 1 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, 

քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 

  

ԸՆԿԱԼԵԱԼ   - 1 

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 3) 

  

ԸՆԿԱԼՈՒՄ  - 1 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2) 

  

ԸՍՏ  -  3 

Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 19) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11;  195 / 11) 

ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 
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Թ       92  (408) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐ      - 3 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ (152 / 3) 

որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի 

եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին (152 / 11) 

յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս 

(180 / 5) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐԵՄ - 2 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ (151 / 19) 

  զի բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 16) 

ԹԱԳՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ 

ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն  (164 / 9) 

  

ԹԱԳՈՒՑԵԱԼ  - 1 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (146 / 24) 

  

ԹԱԳՉԵԼ   -1 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և 

ի թագչելոյն յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 12) 
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ԹԱՂԵԱԼ        - 1 

  ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 5) 

  

ԹԱՂԵԼ           - 1 

  զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, 

ի թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 9) 

  

ԹԱՂԵՄ          - 2 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա (95 / 15) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 3) 

  

ԹԱՂՈՒՄՆ      - 2 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին 

և թաղումն, և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 16) 

Իսկ վերջինն նորա էր այս, և չարաչար բաժանումն ասէր. թէ զմարմինն իւր Բանն 

Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի թաղմանն իբրև զբեռն ինչ 

օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով  (104 / 21) 

  

ԹԱՆՑ - 5 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 3) 
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  և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական 

զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 24) 

զի ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց (94 / 16) 

   և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել (94 / 22) 

  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (178 / 1) 

  

ԹԱՐԳՄԱՆ     - 1 

  թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ (107 / 14) 

  

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ            - 1 

  ԽՈՍՐՈՎԿԱՅ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՀԱՅՈՑ  (3 / 1) 

  

ԹԱՐՑ - 1 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 20) 

  

ԹԱՒԱԼԵԼ       - 1 

  իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց  (134 / 22) 

  

ԹԱՓԵԼ          - 1 

  այլ առ ի թափել և ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 10) 
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ԹԱՓԵՄ         - 1 

  այլ միանգամայն և ի միասին ի բաց թափեաց (101 / 1) 

  

ԹԱՓՈՎ ԼԵՌ - 1 

  զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն  (140 / 12) 

  

ԹԱՓՈՒՐ        - 6 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն 

ոչ առնելով զնա թափուր,  (57 / 18) 

  զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, գտանիւր նոյն ինքն 

լիապէս և յարգանդի Կուսին, (62 / 16) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր հնար 

Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն, զի և 

ոչ թափուր երբէք ի նմանէ (74 / 8) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 5) 

  մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ ոչ 

է զգեցեալ զանապականութիւն (114 / 6) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 11) 
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ԹԵԹԵՒ          - 1 

որ քաղցրութեանն պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց 

կեանս:  (139 / 19) 

  

ԹԵԹԵՒԱԲԱՐ            - 1 

  այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն  (130 / 7) 

  

  

ԹԵՐԱԲԱՆԵՄ            - 1 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ, թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր (20 / 20) 

  

ԹԵՐԵՒՍ         - 4 

  զի թէ ոչ ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել 

ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 10) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք (54 / 4) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն (65 / 12) 

  զի թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 9) 

  

ԹԵՐԻ - 1 

  այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս 

արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 19) 
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ԹԵՒԱԿՈԽԵԼ - 1 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի (163 / 1) 

  

ԹԵՔԵՄ          - 1 

ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային 

բնութիւնս թեքեցաւ լինել ծառայ (98 / 10) 

  

ԹԷ       - 231 

  յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել 

քան թէ արժանաւորաց սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն 

ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի, զի արդարասցի և բարձրացուսցէ 

զօրհնութիւն:  (5 / 1;  5 / 3) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց 

(7 / 1) 

  առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան փոխեալ 

անկանէր, իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել 

միանգամայն թէ զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 19;  8 / 1) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ  (8 / 10;  8 / 12) 

   ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ 

միաւորութեան»:  (10 / 6;  10 / 8) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս  (10 / 9) 

  յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի 

դոցանէ  (10 / 19) 
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և կամ թէ ընդ ձեռն ստիցն խորհեցեալ, հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց 

(10 / 24) 

  թէ զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի (11 / 16) 

  և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն 

մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի 

այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 5;  13 / 8) 

  Զի թէ ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն (14 / 4) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս (14 / 10) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո, զի թէ ոչ 

ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ 

վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 9) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ».  (15 / 13) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 19) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս (16 / 19) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է   (17 / 2) 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով 

յառաքելական բանէն, մանաւանդ թէ յոյժ հակառակ նմին (17 / 15) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ 

փոխանակ, ապա թէ յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև 

գոյութենէ:  (18 / 5;  18 / 6) 

  և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 14) 

  ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և յարարածականացս 

օտար է այս(19 / 2).   զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց 

բարձեալ(19 / 6) 
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  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի 

(21 / 6) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 

  ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ 

և ծնեալ (23 / 9) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 7) 

  ասա՛ ինձ, Բանին անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս 

մարդկայնոյ, որ ևս անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի (24 / 13;  24 / 15) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, ապա ուրեմն ոչ 

բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, այլ 

յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց իւր 

մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու 

(25 / 1;  25 / 8) 

  անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն մարդ», և 

համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ 

ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն 

իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (25 / 19;  25 / 20;  26 / 1) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 3) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. (26 / 5) 
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  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 10;  26 / 14) 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 21) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ 

է, թէ ոչ  (27 / 15)  ոչ էր պարտ  ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և 

արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի(  27 / 19) 

  և կամ թէ ունէր զսոյն զայս (28 / 19) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է (36 / 10) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ ասես 

զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի Կուսէն 

կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է քեզ և երկուս 

խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի 

քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ 

զօրութիւն. (36 / 18;  36 / 21;  37 / 2) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել (37 / 9;  37 / 10) 

  զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ 

ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի բնութիւն»:  (38 / 12) 

  զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ըստ 

նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին, և ոչ թէ ընդ ձեռն 

այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ 

զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 21) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ (39 / 8) 

  օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 10) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 
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  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ 

զբնութիւնն  (43 / 10) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 6) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի 

ճշմարտութենէն  (47 / 23) 

   թէ զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն 

որոշաբար և առանձին դիտեցին:  (48 / 7) 

  թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին, 

և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ փրկչական մարմնոյն միտք, և 

ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 14;  48 / 16) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ (51 / 13) 

  սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, 

տեսանի և դէմ մարդկային, մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ 

բնութիւն, և կամ թէ ի բնութենէ, և կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ 

ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ ասացաք:  (51 / 24;  52 / 1) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 4;  52 / 7) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն (53 / 13) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 5) 

  յայտ է թէ գոյ ի նմա և բնաւորականքն, այս է հոգեկանքն, և 

մարմնականքն  (55 / 3) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ 

նախկին, քան թէ Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 1) 
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  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 4;  59 / 5;  59 / 7) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի  (61 / 23) 

  բայց թէ ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց 

գոլոյն պատճառ, և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին 

զյատկութեանն զանուն և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և 

կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք մեզ սոքա և յոյժ 

լռելիք:  (62 / 4;  62 / 6;  62 / 9) 

  և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, գտանիւր նոյն 

ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին (62 / 16) 

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 6) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ որպէ՞ս 

չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և զմահ, և 

կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և անմահ 

մնալովն մեռեալ (64 / 8;  64 / 10) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 9) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն 

(65 / 13) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 5) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն (68 / 11) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար (70 / 21) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, ասացաւ 
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զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 2;  71 / 6) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստովանելոց:  (71 / 9) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և 

զաստուածայինն (71 / 12) 

  և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս 

մարմին (73 / 22) 

  և ամենայն լեզու խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս 

Աստուծոյ Հօր:  (75 / 16) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 2;  76 / 4) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 14) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է (77 / 16) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ 

(79 / 14) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 22) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել 

մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 12) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն (82 / 19) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ (83 / 6) 
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  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է (83 / 12) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 22;  83 / 23) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն (86 / 1) 

  խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ… (87 / 16) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին (89 / 8) 

ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ 

մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 7) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (90 / 22) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ 

անձանց (92 / 11) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն 

զանկիրընդունակն   (92 / 22) 

  յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն (93 / 11) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս  (93 / 19) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս (94 / 20) 

  և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ 

եղեն (95 / 11) 

  և զի ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ (95 / 20) 
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  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 1) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից 

մարդկայնոց, թէ բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 4;  97 / 4) 

թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել, թէ յանբնականաց (97 / 16;  97 / 17) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ առտաքոյ մեղացն ից (99 / 4) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն 

(100 / 20) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ (101 / 10) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ 

ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 19;  101 / 20) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 13) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 1) 

  զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք մեր 

շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 5) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ, և 

տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին 

Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 8;  103 / 10) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 16) 

   թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգ (104 / 19) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց (105 / 5) 
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  ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց Քրիստոսի 

զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 1) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս առ ի 

քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի 

ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 6;  106 / 6;  106 / 8) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի», որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի 

փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս և 

աղքատութիւն  (106 / 13;  106 / 14) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց, 

զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ 

բերէ, թէ «Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 2;  107 / 4) 

  զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի 

ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա. և զի ասէր, թէ վասն զի անկատար և 

անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն 

մինչև ցյարութիւնն (107 / 14;  107 / 17) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք (108 / 4) 

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 14) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ, թէ արդ արդեօ՞ք 

իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և յամառութենէ, և 

զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 6;  109 / 9) 

  զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա 

յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (110 / 22) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (111 / 21) 
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  զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 14) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան 

ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին 

յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն, իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց 

զառաջինն, զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ 

Քրիստոսի, թէ համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն 

յանգի հերձուած, զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի 

բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (112 / 15;  112 / 18;  113 / 1;  113 / 4) 

  ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն 

բերէ:  (113 / 18) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս. թէ կամիս և թէ ոչ կամիս. նախկին 

ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն թէ բնութիւն, և 

ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 10;  117 / 10;  117 / 12) 

  յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է 

ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 19) 

  Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ (122 / 16) 

  մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ մարդկային (123 / 23) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն  (124 / 11) 

  Բայց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել (127 / 11) 

   և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, (129 / 5) 
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  այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց 

զնա ընդ խաչափայտին»:  (132 / 6) 

  զի թէ ծնունդն յապականութեան սերմանէ լեալ էր (132 / 12) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս (133 / 18) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն (135 / 14) 

  և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան (136 / 6) 

  և թէ «զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ». լուար  «Աստուած 

Աստուած իմ, ընդէ՞ր թողեր զիս», ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան 

մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր մատուցանէր, զի նա նոյն է, 

որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», 

և թէ «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» (137 / 9;  137 / 16;  137 / 17) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն 

խափանեաց, թէ «ի հող դարձցիս»  (140 / 5) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ (140 / 9) 

  զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ» որպէս և 

ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի մարդոյ, որ են 

յերկինս»:  (140 / 19;  140 / 20;  140 / 21) 

  որք ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին (141 / 6) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան 

(141 / 10) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին (141 / 13) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 10) 
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  և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ ասեմք, թէ կեանքն 

Բանին միայն էին:  (145 / 3;  145 / 4) 

  իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 9) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ  (146 / 22) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է (147 / 10) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ (147 / 13) 

  թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են (147 / 18) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց (149 / 9) 

զի թէ անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն 

(153 / 5) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս, թէ զի կարծին բառքս ներհակք 

իրերաց, ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս, և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի 

մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ զերկոսին 

երկաքանչիւրքն:  (155 / 19;  156 / 1) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 5;  156 / 6) 

  զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, թէ ո՞րքան և ո՞վ ոք 

յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին չար կարծիք և 

հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 11) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, 

տեսցուք թէ ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք 

ասին և ոմանք ոչ:  (156 / 19;  156 / 20) 
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  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, ամենեքին նոքա 

աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 21) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա, զի ասացաւ 

զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես 

զապականութիւն:  (157 / 25;  158 / 4) 

  այլ այսպէս ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ 

մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 14) 

  ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան (159 / 6) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 18) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», (161 / 1) 

  և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 12) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել 

զստութիւնն, թէ համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն (164 / 10) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, 

քան թէ հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 9) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, թէ տակաւին 

ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 12) 

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր  (165 / 16) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք  (165 / 20) 
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  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ, թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 16) 

  թէ այնպէս է, Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 4) 

  յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից  (167 / 11) 

  թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ (169 / 3) 

  թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ 

զէութիւն Բանին, թէ որ նախ մարմնաւորութեան էր. (171 / 2) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 22) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (172 / 7) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան  (176 / 2) 

  որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և ինքն (177 / 3) 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ  (178 / 12) 

  որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն   (180 / 1) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին  (181 / 10) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, (182 / 1;  182 / 2) 
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  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 8) 

  

ԹԷԵՒ,  ԹԷ ԵՒ - 9 

Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է   (17 / 2) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ 

զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին, վասն զի զգեցողին ճոխութենէ 

նախասացեալքն ամենեքին անուանեսցին:  (84 / 16) 

Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և կատարելագործեալ 

գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թէև նմա եղև ընտրելի և փափագելի:  (94 / 4) 

Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի դէպ է 

ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն կիսադրեալն 

հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 1)       

Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս և 

արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 16) 

            Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց (105 / 5) 

 Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր 

Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա  ( 157/25) 

և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 12) 

    այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ  (178 / 12) 

  

ԹԷՈԴԻՏՈՍ, ԹԷՈԴՈՏՈՍ, ԹԷՈԴԻՏԷ, ԹԷՈԴԻՏՈՆ,ԹԷՈԴՈՍ   - 15 
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Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ 

եպիսկոպոսացն Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն 

հաւատոյ:  (100 / 15) 

Իսկ ԹԷոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն (100 / 20) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ (109 / 6) 

  և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն (110 / 8) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս 

ի Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բեր (112 / 16) 

  յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ առ 

պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 20) 

  գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 5) 

                   ամաչեմ, Տէր իմ, զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ,  (107 / 12) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ (116 / 5) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր (116 / 19) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն (119 / 1) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտ (140 / 9) 

  իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 9) 

            Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն  (118 / 3) 

  զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 20) 
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ԹԷՊԷՏ          - 22 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս 

որ թէպէտ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 

կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ 

ածելով, մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի 

նմանէ ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի 

ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 11) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին  (13 / 9) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», թէպէտ և յապաղեցեր (17 / 10;  17 / 12) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ, թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր (20 / 19) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան (28 / 9) 

  և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս 

կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 17) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն, սակայն ոչ կարեմք յերկուս 

բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս (35 / 6) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին (48 / 10) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 17) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած (57 / 14) 
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  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան (58 / 3) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին. թէպէտ և ի 

սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն մակացականացն 

(68 / 22) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի մեղացն 

յառաջ եկեալ երևեցան, սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն 

յիշեցեալ եղև (69 / 4) 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, 

այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 18) 

  զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք …համայն ոչ ասին 

սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (84 / 5) 

  իսկ ապառնին թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան 

ամենևին ոչ  (87 / 10) 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք (126 / 20) 

  զի թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար 

ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց (129 / 18) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ առանց 

օգնականի և ի մեռեալս ազատ (143 / 20) 

  Եւ թէպէտ  ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն  (178 / 7) 
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  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 3) 

  

ԹԻՒՐ  - 4 

            և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 8 

զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն 

խոստովանութեան:  (101 / 2) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 9) 

  

ԹԻՒՐԱԳՈՅՆ - 1 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 9) 

  

ԹԻՒՐԱԿԻՑ    - 1 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից  (147 / 16) 

  

ԹԻՒՐԵԼ         - 2 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն, «ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել խորհուրդ,(108 / 9) 

  վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 7) 
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ԹԻՒՐԵՑԵԱԼ  - 1 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից (147 / 16) 

  

ԹԽՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն 

և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ (128 / 5) 

  

ԹՇՆԱՄԻ       - 4 

              որպէս զի զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի 

դժրանաց թշնամւոյն եղիցի, և այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա 

պատճառ զանմահականն գտանել կեանս:  (69 / 12) 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն, այսպէս և մարդն 

ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ եղեալ ծառտայ մահու և 

ապականութեան:  (90 / 12) 

Այսպէս և Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի Յովհաննու (147 / 6) 

  թէ տակաւին ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք 

ձեզ առաջնորդս:  (165 / 13) 

  

ԹՇՆԱՄՈՒԹԻՒՆ       - 6 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին 

(8 / 4) 

շնորհակալ պարտ է լինել նմա. զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ 

հրամայէ (101 / 7) 
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և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն (105 / 7) 

որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի 

արձան թշնամութեան:  (151 / 17)         

Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 15) 

  որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» (132 / 3) 

  

ԹՈՂԱՆԻԼ      - 1 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 6) 

  

ԹՈՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 3 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 10) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային 

կիրսն, թողացուցանել ասի:  (172 / 11;  172 / 14) 

  

ԹՈՂԱՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 2 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր 

պատահումն, թողացոյց»:  (121 / 14) 

զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն  (128 / 19) 

  

ԹՈՂԱՑՈՒՑԵԱԼ        - 2 
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  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել 

զիւրսն»:  (121 / 15) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ 

Կիւրեղ, թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն (170 / 15) 

  

ԹՈՂԵԱԼ        - 2 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել 

(90 / 4) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 11) 

  

ԹՈՂԵՑԵԱԼ   - 1 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 1) 

  

ԹՈՂՈՒԼ         - 4 

  այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ 

մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա 

յանցնիւրոցն ներգործութեանց (57 / 1) 

  և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ  (62 / 17) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 12) 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարդաց (5 / 15) 
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ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն 

ի թողութիւն մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է 

աստուածութեան գործ և ոչ արարածոյ բնութեան»:  (144 / 18) 

  և մարմնովն և արեամբն իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 19) 

  

ԹՈՂՈՒՄ        - 15 

  զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան 

իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 13) 

Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին (136 / 17) 

  և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա ետես 

զապականութիւն:  (25 / 14) 

  ասացաւ զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 6) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 19) 

  իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի 

նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 1) 

  ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես զապականութիւն:  (158 / 5) 

  ընդէ՞ր թողեր զիս  (137 / 11) 

թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ 

պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի 

եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին, թողին զքազաքս 

իւրեանց, և գնացին (152 / 7;  152 / 12)   

  թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն (37 / 5) 
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  ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել  (37 / 10) 

  «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել 

զապականութիւն (144 / 8) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 12) 

  կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի 

բաց թողու զերեսանակն  (172 / 22) 

  

ԹՈՄԱՅ          - 1 

  ասասցես և դու ընդ Թոմայի   (136 / 5) 

  

ԹՈՅԼ ՏԱԼ  -1 

         չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն 

(4 / 6) 

  

ԹՈՅԼ  ՏԱՄ   - 5       

  այլ յաղթելով վեհագունին, ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել 

զբնաւորականսն:  (57 / 12) 

  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն 

(89 / 19) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն (119 / 3) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 5) 
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  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր 

Նիւսացին. «թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 4) 

  

ԹՈՒԶ  - 1 

  զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ  (155 / 16) 

  

ԹՈՒԽ - 1 

  զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն (72 / 15) 

  

 ԹՈՒՂԹ, ԹՈՒԽԹ     - 7 

  գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի  (38 / 12) 

            որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 11) 

զոր ի վերոյդ սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում (146 / 8) 

  Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր Սարգիս Եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ:  (149 / 2) 

զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն 

ի թղթին (162 / 19) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ, ասացաք 

սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս, գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, 

ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 3) 

      որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս  քրիստոսասիրաց:  (180 / 6) 

  

ԹՈՒԶ  - 1 
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  զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ  (155 / 16) 

  

ԹՈՒԻՄ           - 2 

  իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս 

զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 16) 

  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 22)          

  

ԹՈՒԵՑԱՒ /դիմազ. բ./  - 3 

Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով (42 / 4) 

  որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն Եւտիքեայ և նորուն 

ծննդոցն:  (59 / 7) 

  որպէս թուեցաւ ոմանց ասել… (141 / 14) 

  

ԹՈՒԻ /դիմազուրկ բայ/  - 3 

Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 12) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր 

ևս թուի լինել»:  (20 / 11) 

            Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել  (49 / 18) 

  

ԹՈՒԻՑԻ/դիմազ. բայ/  - 2 
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կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց, (32 / 5) 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի (36 / 17) 

  

ԹՈՒՔ  - 3 

     Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ 

սքանչելագործ թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 3)   

Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ փչեաց ի 

դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 15) 

այսինքն թքօքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել 

զհիւանդս  (160 / 16) 

  

ԹՌԵԱԼ           - 1 

  և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն (182 / 12) 

  

ԹՌՈՒՑԵԱԼ    - 1 

  թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 8) 

  

ԹՐԱԿԱՑԻ ԵՒՏԻՔՈՍ           - 1 

  որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն Եւտիքեայ և նորուն 

ծննդոցն:  (59 / 8) 

  

ԹՔԱՆԵԼ        - 1 
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  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 1) 

  

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                                

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ԹԱԳԱՒՈՐ   -Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն 

(189 / 17) 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի կիւրակէն:  (188 / 18) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ 

երանելի թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 2) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 13) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐԵՄ  -  1 
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       Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 15) 

  

ԹԷ  -  9 

Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 10) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 20) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 11) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 24) 
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  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (196 / 27) 

  

ԹԺ      - 3 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 23) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ 

ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 7) 

         Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ 

ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 7) 

  

ԹՈՂՈՒՄ  - 2  

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 

            Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 



971 
 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 7) 

  

ԹՈՒՂԹ  - 2 

 Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 6) 

  

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան 

յԵփեսացւոց թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար 

բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, 

ընթերցիր եւ զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի 

կողիցն հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս 

ասելով զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, 

չարչարանս եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 10) 

 Ժ       32  (77) 

  

ԺԱՄ    - 18 

              զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն 

իւր առ ի կրել զիւրսն:  (172 / 9;  172 / 10) 

Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք (30 / 12) 
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և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 16) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս (120 / 16) 

    ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր ժամանակ 

յամենայն ժամ պատրաստ  (120 / 19) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 2) 

աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց (129 / 20) 

Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն,  որով ապականեալ են (133 / 7) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն (141 / 3) 

և սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց 

արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 17) 

              Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն 

առաջի արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 12) 

Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն բացափայլէր 

զօրւթիւն:  (170 / 6) 

Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած ամենայն 

ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և 

ի ժամուն:  (170 / 14;  170 / 19) 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն (130 / 3) 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց (100 / 16) 
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Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա ասել. 

յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 17) 

  

ԺԱՄԱՅՆ        - 1 

  զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ (107 / 15) 

  

ԺԱՄԱՆԱԿ      - 31  

  քանզի որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ 

քաղցրութեամբն Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով 

զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն  (4 / 12) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել 

(22 / 11) 

և պահեցար յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ 

ամբարշտութեամբ  (27 / 1) 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն 

ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս. և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն 

հասարակական և դէմ առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև 

ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 3;  34 / 10) 

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 15) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 6) 

Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար…այսինքն 

տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին (58 / 12) 
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  այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան նորա, և ի 

մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի ծնունդ:  (80 / 3) 

Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ, 

յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի  (101 / 23) 

Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է, սա զնոյն ի վերջ յանցեալն 

դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 16;  108 / 18)                     

և մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ 

անցելովն ժամանակաւ:  (109 / 19) 

              Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ 

բերէ զանարծուին:  (116 / 12) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց (119 / 8) 

 Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և 

զԱրարիչն ժամանակաց, և գործոց (119 / 9) 

որպէս և ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր ժամանակ յամենայն 

ժամ   պատրաստ է (120 / 17;  120 / 18) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն (120 / 23) 

  հրամայեցաք ելանել բանիս մերում ասպարէս ըստ այլ և 

այլ ժամանակաց (127 / 19) 

  և որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն 

էր  (130 / 5) 

                 ընդէ՞ր ժամանակացն փոփոխմամբք, փոփոխելի առնես 

զՔրիստոս:  (135 / 17) 

 Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց 

յիւրաքանչիւր ժամանակս ցուցանել յինքեան, (141 / 16) 
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    յորմէ գայթակղին կիսահաւատք, յառաջնումն ժամանակին /142/13/ 

Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ  վերջնում, որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել (142 / 9). 

որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ, (145 / 24) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ  (151 / 18) 

Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 14)        

)յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ (171 / 15). 

յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ  մարդկան ի վերայ երկրի  (171 / 18   

  նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 16) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի (142 / 16) 

  

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 5) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց (119 / 10) 

  

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԱՆ       - 1 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա ասել 

(171 / 13) 

  

ԺԱՄԱՆԵԱԼ    - 1 
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«այլ քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին 

(28 / 12) 

  

ԺԱՄԱՆԵԼ      - 1 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն 

ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 12) 

  

ԺԱՄԱՆԵՄ     - 2 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն  (4 / 11) 

            Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ 

այսմ մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 1) 

  

ԺԱՄ Է /դիմազ. բայ/ -2 

Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան (15 / 3)      

ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 4) 

  

ԺԱՄՈՒ ԺԱՄՈՒ - 1 

    զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 9;  172 / 10) 

  

ԺԱՌԱՆԳ        - 1 

  դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 16) 



977 
 

  

ԺԱՌԱՆԳԵԼ    - 2 

            բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն կիսադրեալն հանդիսի 

զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 4 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 8) 

  

ԺՈՂՈՎ   - 11 

Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել  (5 / 9) 

խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն  (5 / 13) 

այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման 

սուրբ ժողովոցն:  (14 / 8) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին կողմանքս ի չարէ 

նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ 

գտանէաք:  (101 / 10) 

 Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 3) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 15) 

            ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել (6 / 7) 

              Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս 

զաշխարհիս մերոյ (5 / 9) 
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և պարզաբար զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին  (8 / 4) 

        և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն (151 / 20) 

  որք միանգամ ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի (152 / 4) 

  

ԺՈՂՈՎԵՄ     - 1 

  երթայք զհետ բարի հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի 

զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր ոչխարս (164 / 17) 

  

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ - 3       

զայնքանեաց ժողովրդոց տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս 

իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով տարակուսանային:  (7 / 4) 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ 

լսելիս ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 17) 

Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, հայր մեծ, 

ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր 

Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 6) 

  

ԺՈՒԺԿԱԼԵՄ  - 1 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն, յորմէ պատուիրանազանցութիւնն (138 / 18) 

  

ԺՊՐՀԻՄ        - 3 

  ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի տալ 

երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս (48 / 2) 
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  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն (86 / 6) 

            որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում 

մարմնում  (104 / 6) 

  

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ԺԱՄ   - 2 

Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 20) 

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 8)  

  

ԺԱՄԱՆԱԱԿ   - 3 
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Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա  եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 19) 

 Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 10) 

              Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի 

մեռելոց զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի 

ԹԺ երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` 

եւ բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 26) 

  

ԺՈՂՈՎ  - 1 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 4) 

  

Ի       137  (1840) 

  

Ի/նախդիր/    - 1037 / հոլովների հետ առանձնացված չեն/ : 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև 0անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 5) 

  և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 11) 
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  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ. (4 / 2;  4 / 2) 

  և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ 

արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և …(4 / 17) 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարդաց. կրօնից և 

պաշտամանց, այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն, 

յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ միաւորութեանն 

Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել, ասելով. «Ընդէ՞ր ոչ 

զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես (5 / 9;  5 / 13;  5 / 15;  6 / 2) 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր. ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս 

և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն 

վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ 

մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 16;  6 / 18) 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք, իսկ առ այլս 

զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն արկանել:  (6 / 22) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 13) 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ, առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան 

փոխեալ անկանէր, իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել 

միանգամայն թէ զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 16) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ 

մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք 

լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ 

այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ»:  (8 / 8;  8 / 13) 
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  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ 

է ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 20) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան 

օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն 

նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ 

սոյնպիսիք:  (9 / 1;  9 / 3;  9 / 4;  9 / 5) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի զհասարակական 

անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի 

համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 12;  9 / 13) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (10 / 1;  10 / 2) 

  Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել 

Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան, աղէ՛, ասասցես մեզ, թէ զմի 

դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ 

միաւորութեան»:  (10 / 5;  10 / 7) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս, պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և 

ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 11;  10 / 13) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ 

երկուց բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և 

թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով 

և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 20) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ, հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց. «Զոր 

հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն զձերն առ իս 

առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն 

զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 1;  11 / 4) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել, սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր 
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խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց Տեառն, և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն 

ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն օրինադրեալք, և մանաւանդ զի և 

պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ մեզ 

գրեցելոց, թէ զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր 

այս:  (11 / 7;  11 / 12;  11 / 14) 

  Բայց արդ, եթէ տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան, և խնդրես 

ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից, ասասցես. որպէս բնութիւն 

մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի Կուսէն, և որպէս զդէմ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի խոստովանելով դէմ, 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի, և 

միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և զմարդկայինսն 

անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն, որպէս և սրբոցն 

ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 9) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, 

պահանջել ի մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ 

այլ ոչ ինչ երևի, քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ 

ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ 

գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 1;  13 / 2;  13 / 3) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 3) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 10) 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան. «լուռ 

եղէ ի սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 4) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո, զի թէ 

ոչ ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ 

վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 8;  15 / 8;  15 / 9;  15 / 9;  15 / 12) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 5) 
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  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, 

իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և 

անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 13) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս. զի դէմ 

սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն պարունակէ 

զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ 

ասիլ:  (16 / 22) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, 

և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 6) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 19) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, 

և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 13) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել, զի յայլում տեղւոջ 

ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 19) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. բնութեանցն. ոչ 

հաւանիմ՝ զի անհնար է, ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և 

յարարածականացս օտար է այս. զի բնութիւն պարունակող է 

պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի նոցանէ պարունակեալ. զի 

թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ հանուրն 

շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ են բարձողք իրերաց, ըստ 

սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս. յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն 

Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի. Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ 

եղև, ամենեքումբք է հանդերձ անհատիւքն ի շարադրութեանն, և դու որ 

զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ զամենայն 

մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ Քրիստոս, այլ 

երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս. վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս, այլ 
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ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ 

ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ 

մեռանել, որ և երկոքին 

անտեղիք:  (19 / 5;  19 / 5;  19 / 6;  19 / 15;  19 / 16;  19 / 18;  20 / 1) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու 

զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս ասացեալ 

զսուրբն Կոյս:  (20 / 15) 

  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի». 

զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 7;  21 / 10) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես, բայց մեք և ասեմք իսկ 

զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն, այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս 

Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս անշփոթաբար և անքակապէս 

միացեալ, և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական 

անդամոց կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 17;  21 / 19) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել, 

այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս 

հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 12) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 18) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան 

թէ ի ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան 

յղացեալ և ծնեալ, զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և 

ոչ դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ 

ամենեսին:  (23 / 8;  23 / 9;  23 / 12;  23 / 13) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, 

զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ 
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մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, 

զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 18;  23 / 19;  23 / 21;  24 / 1) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել 

գոլ ի Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, 

ասա՛, մեզ:  (24 / 4) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 8) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 9;  24 / 10) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է 

զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, ապա 

ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, 

այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց 

իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, 

դժոխոց և ապականութեան. զի մեղս ոչ արար, և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան 

նորա, և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա ետես 

զապականութիւն:  (25 / 4;  25 / 8;  25 / 13;  25 / 14) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն, յորմէ 

դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ 

իմանամ քան թէ զոմն մարդ», և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ 

իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ 

և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ 

միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ ճանաչես:  (25 / 23) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն 

և ի հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի 

մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 6) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի 

և ի վերայ ստորակային, արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս 

և զդէմն մարդկային ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին 

ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 11;  26 / 14;  26 / 14;  26 / 16) 
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  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային 

ասել ի Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 18) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

է», և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 5) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց 

գոլ ի մարդկայնոյս:  (27 / 10;  27 / 12;  27 / 13;  27 / 13) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ. եթէ 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և միտս, 

այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս, ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին 

իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին 

իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն 

ձեր:  (27 / 14;  27 / 16) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (28 / 17;  28 / 18) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն, զի զԱստուած ոչ ոք 

ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է, և 

զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ նորին 

մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան 

Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (29 / 17) 

  Ի չորս բաժանի որ ի վերայ էակացս առեալ լինին 

անուանք. ի հանուրն, ի բոլորն, յանհատն, և 

յիւրաքանչիւրն:  (30 / 9;  30 / 9;  30 / 10;  30 / 10) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց, 

յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից» արդ ամենեքեան այսոքիւք 

առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն, որոց հաւաքումն 
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միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ 

տեսանի:  (30 / 16;  30 / 16;  30 / 16;  30 / 17;  30 / 18;  30 / 20) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով 

զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և 

ծանուցեալ լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր կատարեաց 

զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն 

երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի 

այսոցիկ:  (31 / 2;  31 / 4;  31 / 6;  31 / 7;  31 / 8;  31 / 8;  31 / 9;  31 / 9;  31 / 9) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ 

ասել ի Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել 

նմա ըստ աստուածային կարգաց ի մարդկանէ, և համայն ոչ ինչ ամենևին 

վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն 

խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի, այլ վնասեսցին յաւէտ յսղագս նորա՝ 

որք անհաւատութեամբ են վնասեալ ախտիւք, խորհուրդք. օրինակ իմն՝ մի և 

նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ զանազանապէս ունողացն 

զտրամակացեալ ունակութիւն, կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս 

քաղցր թուիցի գոլ յոգունց ճաշակելեաց, զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն 

ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ 

զօրութիւն. այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են 

խորհուրդք և միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և 

յաստուածաբանականսն:  (31 / 11;  31 / 13;  31 / 15;  32 / 7;  32 / 10) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և 

զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ, զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի 

և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ 

յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ 

մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և 

զօրութեանն:  (32 / 16;  32 / 21;  33 / 3;  33 / 3;  33 / 3;  33 / 4;  33 / 4;  33 / 6) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած 

ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն 

վասն մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն 
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և ի մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, 

համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 8;  33 / 16) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն ոչ 

երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս. և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն 

հասարակական և դէմ առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև ըստ 

ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 3;  34 / 7) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն ի Հօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 18;  34 / 20) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (35 / 1) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն, սակայն ոչ կարեմք յերկուս 

բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և իմաստութիւնս:  (35 / 6) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս, այլ մի կենդանի:  (36 / 4;  36 / 6) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն 

կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 11;  36 / 12) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ, զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ 

իմեքէ ի սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 16;  36 / 18;  36 / 18) 
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  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ ասես 

զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի Կուսէն 

կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է քեզ և երկուս 

խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի 

քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ 

զօրութիւն. թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական 

համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ 

առնուլ:  (36 / 20;  36 / 23;  37 / 4;  37 / 4;  37 / 5;  37 / 7) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել, որ ճշմարտութիւն սիրեցի 

յամենայնս իմ պատուեալ կեանս, և ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի 

լինել բանի սպասաւոր, այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ 

զվասն իւրն իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն, զի և համառօտաբար 

ասացից, զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց, և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 9;  37 / 13;  37 / 15;  37 / 15;  37 / 19;  37 / 20) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ 

և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի 

Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (37 / 22;  38 / 1;  38 / 2) 

  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց, պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ 

բանն եղև ի քոց աստուածոցն. զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ 

զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի 

բնութիւն»:  (38 / 10;  38 / 11;  38 / 11;  38 / 13) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն, ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ 

անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 3;  39 / 7) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ 

զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ 

հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն սա 

երևել ճանաչի:  (39 / 8;  39 / 10) 
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  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 16) 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագեյնքն, և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն 

վարժողութիւն, զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին, նոյնպէս 

և զԲանն, և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և որ այլ 

ինչ նմանունակ, զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն 

յատուկն:  (40 / 2;  40 / 7) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 13) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք. և 

որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 16;  40 / 18) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ 

ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն 

եղև:  (41 / 4;  41 / 6;  41 / 7;  41 / 8) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն, ասելով ոմն ի նոցանէ. «ի միաւորութիւն եկին 

բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց 

միաւորութիւնն»:  (41 / 20;  41 / 22;  41 / 22) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 7) 
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  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին, 

զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 19) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին, և զնոյն, 

և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին. զի ի բանումն և 

յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և զբնութիւնն 

հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ 

զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի 

դիմի:  (43 / 1;  43 / 2;  43 / 4;  43 / 4;  43 / 8) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, զոր յանարատ 

յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ յառաջագոյն գոյացեալն և 

յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ, զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն 

Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ նախակազմեալն եղև 

յարգանդի:  (43 / 18;  44 / 1) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ և մարդկայնոյ, և 

որ մանաւանդ, որ անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն, և սորին ազագաւ 

ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն աստուածայինք:  (44 / 7) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 18) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն 

միաւորութեան, ի յերկնից ասի իջեալ, և զի ընդարձակագոյնս ասացից, զի որ 

ըստ բնութեանն Բանն էր անմահական, ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան 

յանձն էառ և զմեռանելն, և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ 

ձեռն առ ինքն միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 19;  44 / 20) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն, և զբովանդակելին բնութեամբ 
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մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն 

իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 5) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 18) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (46 / 24;  46 / 26) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով 

և յարելութիւն:  (47 / 11) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս, եթէ 

ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի 

ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ 

աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 17;  47 / 22) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի ճշմարտութենէն, 

և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 3;  48 / 4) 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել, թէ զամենայն որ 

ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար և առանձին 

դիտեցին:  (48 / 8) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 11) 
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  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա 

յարակցեալ ի Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և 

ոչ այլոյ ուրուք մարմին:  (48 / 20) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, 

ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ 

անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (48 / 24) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս, որպէս և 

երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և զնուագելն. և այս է 

վեհագունին յաղթելն:  (49 / 8) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն 

տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 11;  49 / 16) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, որ 

զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 19;  49 / 21;  49 / 21) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ 

դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին 

և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 1;  50 / 3) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և 

կամս ի Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, 

ըստ նմին և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. 

մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, 

ոչ ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, 

և ի յաղթելոյ և ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին 

զնուաստագոյնն:  (50 / 8;  50 / 9;  50 / 9;  50 / 13;  50 / 14;  50 / 16;  50 / 16) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 
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և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 6;  51 / 9) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ, մնայ արդարև 

նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով աստուածային 

բնութեամբն:  (51 / 15) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և ի մարմնումն Նորա, 

որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային, 

մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն, և կամ թէ ի բնութենէ, և 

կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում 

անգամ ասացաք:  (51 / 21;  51 / 22;  52 / 1;  52 / 2) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 5;  52 / 6;  52 / 6) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն 

կամ զառ ի մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 10) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և 

անշփոթ խառնմանն, և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի. ըստ 

որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ մարդկայնոյն 

յաստուածայնումն:  (52 / 15;  52 / 16) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 21) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 3;  53 / 5) 
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  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն աստուածայինք:  (53 / 18) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար. յաղագս 

այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք, եթէ չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր 

ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ 

մարդկայինք:  (54 / 5;  54 / 6;  54 / 6;  54 / 8) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ մարդկայինք, զի զոր 

օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ միաւորութեամբ 

աստուածային, այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին 

և անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ, ոմն ըստ 

բնութեան, և ոմն ըստ միաւորութեան, բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից 

երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 17) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր 

օրինակ, ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, 

ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 23) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի նմա և 

բնաւորականքն, այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, 

երկիւղ, բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական գոլ և մահկանացու:  (55 / 4) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 11) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 17) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. օ՞ն անդր, մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք 

այսպիսի անտեղի մտածութիւն, զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև 
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գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն 

ընկալեալ:  (55 / 19;  55 / 20;  55 / 22;  55 / 24;  55 / 24) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ 

զոր ի Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն 

որ ի մարմնումն զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և 

կառավարէր:  (56 / 4;  56 / 6) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ 

են ի նոսա տեսաւորութիւն, իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր 

անքակաբար միացեալ և ընդ իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն 

մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն շարժեալ, այս է՝ աչացն զտեսանելն, 

լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և 

գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս 

թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ նոքումք զգայական մարմնոյն 

մասամբք և մտօք իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ 

արկանէր զարուեստ:  (56 / 15;  56 / 15;  56 / 19;  56 / 23;  57 / 4) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած 

յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, 

ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 9) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն 

ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ 

զանչարչարութիւն, և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող 

ըստ ոչ բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր մարմին, և այս է զոր ասէաքն 

զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ բնութեան:  (57 / 14;  57 / 18) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան, այս է՝ ի հարուածոյն և ի բևեռելոյն՝ 

վիրաւորելն:  (57 / 25;  58 / 2;  58 / 3) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ 

զայսոսիկ ի մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ 

անլուծանելի կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և 

զկնի վիրացն անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 5) 
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  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ, և հանապազօր ի հարկի 

կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն մինչև ի գերեզմանն և 

ցյարութիւնն, յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և 

ապականակիր և յանկատարելութենէ 

եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 11;  58 / 13;  58 / 17;  58 / 18;  58 / 19;  58 / 22) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 1) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ կատարելով. այս է՝ 

բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 9) 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն, ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ, զի 

որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին, եղև ի միաւորութենէ 

անտի ականատես մարդկան, և ի ձեռաց մարդկան գտաւ շօշափեալ, և զօրմէ 

ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ և ոչ վաստակեսցի», ընդ 

ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն, և որ անքուն 

ակամբ պահէր զԻսրայէլ, ըստ բնութեան ննջէր, ընդ ձեռն միաւորութեանն 

անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու համբերէ չարչարելովն և 

մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 5;  60 / 7;  60 / 8) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս. 

ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և 

այս այսպէս:  (60 / 23;  61 / 3;  61 / 9) 
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  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման, ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ, 

որքան ասել հրամայէ Բանն, յաղագս որոյ բանս, և զի ի վերուստ սկսայց՝ 

առնելով աստուածաբանութեանս առաջարկութիւն:  (61 / 11;  61 / 13;  61 / 15) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 20) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, 

որ ի նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 23) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ, բայց թէ ընդէ՞ր 

մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն պատճառ, և թէ 

ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և 

զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք 

մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 7) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, 

գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ 

միով ինչ իրօք:  (62 / 15) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան 

կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 2) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 8;  63 / 10) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք, իսկ 

զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր օրինակ, և ոչ 

առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 15;  63 / 17) 
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  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ, 

յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ պատմեալքն:  (64 / 1) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ 

ճառել:  (64 / 2;  64 / 3;  64 / 4) 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն 

դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն, 

էջ ի նոսա Տէրն, զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն 

վերածեսցէ զարգելեալսն:  (64 / 17;  64 / 17;  64 / 18;  64 / 20) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ հոգով և մարմնով, զի ցուցցէ 

բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի Ստեղծողէն ստեղծուածն 

և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 2) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 4;  65 / 6;  65 / 7) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ 

զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ 

ընդ նոքօք լինել:  (65 / 16) 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ. բայց նախկին տեսցուք զայս, զի 

ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, յերկուս 

բաժանին, ի կրական և ի ներգործական. կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ 

տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և զմարմնական կարիսն, որք մարդկայնոյս են 

բնութեան պատահմունք, որով մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն, և ընդ 

ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն, այլ և 

վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (65 / 22;  65 / 22;  65 / 23;  65 / 23;  66 / 7) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք, այլ 

պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն, զոր ոչ ոք 

յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ արարչական ձեռն, որ 
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կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս 

մահու:  (66 / 8;  66 / 12;  66 / 13) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և 

այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 16;  66 / 18) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն և լուծանելն 

զդժոխ, զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն, և այս յուսով և յապառնիս ունի 

զեղոցեալն, և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս 

քակեաց:  (66 / 22;  66 / 24;  66 / 24;  67 / 4) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 6;  67 / 8;  67 / 10;  67 / 10) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն. մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և 

ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և 

յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս 

մարդապէս կատարելով:  (67 / 12;  67 / 13;  67 / 14;  67 / 14;  67 / 17) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 20) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան, այլ 

աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և զաճումն հասակի 

յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ 

ընկալաւ աստուածավայելչաբար, մեռաւ զմարդկայինն, և ըստ մարդկային, և 

զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (67 / 22;  68 / 1) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն, 

իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման տուեալ 

բառնալ:  (68 / 14;  68 / 15) 
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  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին. թէպէտ 

և ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն, այլ պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր 

զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (68 / 21;  68 / 22;  69 / 2) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի մեղացն 

յառաջ եկեալ երևեցան, սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն 

յիշեցեալ եղև. վասն է՞ր արդեաւք, զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ 

պարսպաւ օրինադրեալն մարդ պահպանեսցի, որպէս զի 

զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց թշնամւոյն 

եղիցի, և այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն 

գտանել կեանս:  (69 / 5;  69 / 10;  69 / 11) 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, 

ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 18) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ 

լինել ի ձեռն համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ, իսկ 

յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (69 / 21;  70 / 1) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ 

զառ ի մահն ունելով բաղձանս. զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն 

լինէր կենացն լուծումն, իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ 

հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից 

եկեալ:  (70 / 3;  70 / 4;  70 / 6;  70 / 7) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, ասացաւ 

զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 5;  71 / 6) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 9;  71 / 9) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և 

զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին 
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և զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ 

միաւորութեան:  (71 / 13;  71 / 15) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս 

և ի վերայ Քրիստոսի:  (71 / 19;  71 / 20;  71 / 23) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 10) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ, զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն, լինի 

այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ, ըստ նմին օրինակի թէպէտ և 

կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, այսինքն աստուածութեամբն և 

մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի 

կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 16;  72 / 21) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն 

ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 7) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ 

առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ 

ընդդիմամարտաբար. և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ 

զդէմ և՛ զիրն և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր 

հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն, զի 

և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ 

գոյացութիւն առանձնապէս կամ կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի 

ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար բերել անձնիշխանական 

կամս, քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և 

միացոյց Աստուածն Բան:  (73 / 23;  73 / 24;  74 / 1;  74 / 8) 
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  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն, և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ 

աստուածային սքանչելիք. զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս 

որոյ և Աստուածածին սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած 

ճշմարիտ:  (74 / 16;  74 / 20;  74 / 20;  74 / 22) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն, յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և 

դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 2;  75 / 3;  75 / 3;  75 / 4) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն, յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ 

Երրորդութիւն նովին միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 7) 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 17) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 17) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, զի են ոմանք, որ 

յանգոյից ի գոյ ածան, յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան զհանուր 

էակացո:  (77 / 16;  77 / 18) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի, որ 

նիւթոյն բնական է, և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն, և է որ 

յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն, որպէս 

ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ 

զեղ. և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ խոնաւից է 

տեսանել, որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն, և է որ 

երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն 

վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (77 / 20;  77 / 22;  78 / 5;  78 / 6;  78 / 8;  78 / 10) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 

սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 15) 
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  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին, 

որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 22) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր, որ ի մարդկանէ, այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն, այսպէս 

զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 1;  79 / 2;  79 / 3) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն, զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, 

այլ ի մարդկանէ, և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ 

ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 9;  79 / 9) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ, 

այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց, այլ զնոյն 

զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 14) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 23;  80 / 1) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ, զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց, և 

համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի հրոյն, 

այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս և 

յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 7;  80 / 8;  80 / 15;  80 / 16;  80 / 18) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 20) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ», ասելով, 

«և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 3;  81 / 5) 
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  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան, զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին 

ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 10;  81 / 14) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ 

Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի 

վերայ աներևելոյն»:  (81 / 16;  81 / 17;  81 / 18) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, յերկնից և կամ 

յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և փոխմամբ 

իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ 

զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 3;  82 / 10) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն, զի մնալով 

անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ ամենայն իրօք 

զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 13) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն 

պայծառութիւնք ի մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս 

թէ ոչ իսկ իցեն ի տունջեանն:  (83 / 21;  83 / 23) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար, այլ որք 

միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի տիւն. այսպէս 

իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, զի թէպէտ և 

իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, այսինքն 

բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և իմաստութիւն և 

զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ ասին սոքա 

առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն, այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց 

անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս, զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք 

վեհագոյնն նուաստագունին:  (83 / 25;  84 / 6;  84 / 11) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ 
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զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին, վասն զի զգեցողին ճոխութենէ 

նախասացեալքն ամենեքին անուանեսցին:  (84 / 18) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն, զի 

յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել 

զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ 

զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և 

մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել 

կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի 

և մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 11;  85 / 13;  85 / 17;  85 / 17;  85 / 21) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, 

այսպիսեացն ի վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն 

Աթանասիոս Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն 

է:  (86 / 7;  86 / 8;  86 / 8) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս 

ամէն:  (86 / 12;  86 / 16;  86 / 16) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին 

թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ 

անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ հեռաւորն 

մասնաւոր 

ինչ ի գիտութեան:  (87 / 7;  87 / 8;  87 / 8;  87 / 9;  87 / 10;  87 / 11;  87 / 12;  87 / 13;  8

7 / 14) 
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  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն 

և յայլ փոխել յետ յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և 

յանապական և ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ, զի այնք 

ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (87 / 15;  88 / 7) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին 

յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ 

բնաւորականացս այսոցիկ. այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և 

խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, 

զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 13) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և 

յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 4;  89 / 4) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին. և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, 

բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ 

բանականն, ուստի և մարդն:  (89 / 11;  89 / 12;  89 / 13;  89 / 14) 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիանաւն, կարելի էր 

նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն, այս է՝ մեղացն 

մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել իշխանութիւն սաստել և 

հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և 

ոչ լինել աղախին հեշտասիրութեանն:  (90 / 1) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու մեռանիցիք», 

ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ 

մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 3;  90 / 6;  90 / 8) 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն, այսպէս և մարդն 
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ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ եղեալ ծառտայ մահու և 

ապականութեան:  (90 / 10;  90 / 11;  90 / 13) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական 

զօրութիւնն. ի ծննդական, սննդական, յաճելական 

և ի տեղափոխելականն:  (90 / 16;  90 / 17;  90 / 18) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր 

Ստեղծիչն:  (91 / 3;  91 / 4) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել, իսկ 

միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և չարի:  (91 / 10) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 11;  91 / 12) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և 

ներգործեալքն ի նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն 

նոցա:  (91 / 15) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս, և մի՛ լիցի ասել 

զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է 

մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, 

այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ 

և ի բանսարկութենէ:  (91 / 17;  91 / 19;  91 / 23;  92 / 1;  92 / 3;  92 / 4) 

   Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 6) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 17) 
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  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ, զի ամենայնիւ 

որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և նովին կատարեալ բնութեամբս, 

զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ 

պատերազմողին:  (94 / 13) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 19;  94 / 23) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ 

շարակապեալ եղեն, այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն 

մեզ սոքա ի Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 11;  95 / 14) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, զի յերկաքանչիւր 

տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ մնացեալ Տէրն, 

և զի ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ. և ոչ 

զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 16;  95 / 17;  95 / 22) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց 

աթոռ:  (96 / 1;  96 / 1) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 7) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող 

և ի կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական 

աւանդիցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք 

յաւիտեանս:  (96 / 12;  96 / 12;  96 / 14;  96 / 15) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 2) 
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  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար, որպէս և դու, ո՛վ 

այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի միաբանութիւն եկելոց 

առաքինասիրաց անձանց, խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս, որով իւիք 

տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական կիրընդունակութեանցն 

մարդկայնոց, թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել, թէ յանբնականաց, և 

մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ 

հարցն:  (97 / 12;  97 / 13;  97 / 14;  97 / 18;  97 / 18) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի 

վերայ մարդկային կազմածիս. մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ 

է ի ստեղծուածին, առանց որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ, և միւսն, որ 

յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն, զոր և գտեալ 

խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս, ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և 

ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ լինել ծառայ, այս զոր և 

ասելս կամիմ:  (98 / 1;  98 / 3;  98 / 7) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն 

առ ի մարդեղութիւնս ի բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են 

սոքա ի մեզ, իսկ զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց 

գտաք, մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական 

անուանի:  (98 / 12;  98 / 13;  98 / 14) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 18) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 1) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ առտաքոյ մեղացն իցէ» Զնոյն և 

Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն զտակաոապետացն 

հնարս, ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 9;  99 / 12) 
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  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտդ, այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես, ըստ որում՝ իմիք յեղանակի 

յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ երջանիկ հարանցն զունակութեան 

և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային կազմածիս, յորոց ի միոյն 

հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս մերոյն 

փրկութեան:  (99 / 17;  99 / 19;  100 / 2;  100 / 3) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 8) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 14) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն 

և ի միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և 

հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 23;  100 / 23) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին կողմանքս ի չարէ 

նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ 

գտանէաք:  (101 / 11) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս 

ջրհոր և զաչս   աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 3;  102 / 6) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն. «Տեսէք զիս, զի ես 

նոյն եմ», պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի փոխեցայ 

յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս և 

յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 11;  102 / 12) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 14) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 6) 
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  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 13) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն, 

յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ, և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն 

բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս, որպէս յառաջն ասացի, զոմն 

ամենակատար և փառաւորեալ և անապական ասելով, և զմիւսն ոչ 

նոյնպէս:  (103 / 21) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով. 

«Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն», որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ, որ շփոթութեամբն 

ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում մարմնում, զոր սուրբ Հարքն 

բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ խոստովանել ասելով. 

«անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 2;  104 / 5;  104 / 12) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 14) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն, որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 4) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն 

պարսաւական բան:  (105 / 12) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, 

աշակերտքն ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն 

ճաշակեցին, այլ զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 15) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող, ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց 

Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 2;  106 / 2) 
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  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս 

առ ի քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև էր փառաւորեալ» 

աստի ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 5;  106 / 8) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած 

փոխեցաւ ի հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն 

յառաջ քան զլինելն աշխարհի», որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի 

մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս 

և աղքատութիւն» իսկ զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն, «այժմ 

փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. փառաւոր 

արարից», և այսոքիկ յառաջ քան 

զյարութիւնն:  (106 / 11;  106 / 12;  106 / 13;  106 / 18;  106 / 18) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց, 

զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, թէ 

«Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 4;  107 / 5) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, 

զոր ի պրակսն իսկ է գրելն» և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն, դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 7;  107 / 7) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 

յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր 

գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա. և զի 

ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց 

մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ այսմիկ և 

զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն ասեմ, ասէր, 

որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր 

կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն ընդունել ասեմ 

Քրիստոսի ի մարմինն 

իւր:  (107 / 11;  107 / 16;  107 / 19;  107 / 23;  107 / 23;  108 / 2;  108 / 2;  108 / 3) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն, «ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել խորհուրդ, զի թերևս 

կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 9) 
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  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է, սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր 

ժամանակն:  (108 / 16;  108 / 17) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ 

նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (108 / 23;  109 / 2) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ, թէ արդ արդեօ՞ք 

իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և յամառութենէ, և 

զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով, այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին, 

որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և 

այլն:  (109 / 4;  109 / 7;  109 / 9;  109 / 13) 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս, որ հանդերձեալ էին 

երթալ ի գերութիւն ի Բաբիլոն ի Նաբուգոդոնոսորայ, և մարգարէն 

զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 16;  109 / 16;  109 / 16;  109 / 17) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում, զմին բանն պատմած 

իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն ասելով, զի յարոյց 

զնա ի մեռելոց. իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս 

հայեցուցանէր ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ 

յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի 

Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին 

շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ 

անցելումն, և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա 

յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա 

Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (109 / 21;  110 / 2;  110 / 12;  110 / 15) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից, որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, 

արհամարհեսցի:  (110 / 17;  110 / 17) 
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  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս. զի թէ զյարութիւնն ապականութեան 

ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի յարութեանն փոխեցաւ 

յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն, և 

կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ, որ ի ծննդենէ 

մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա յարութեամբն զգենուն 

զանապականութիւն:  (111 / 4) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ 

Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի. 

նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ 

աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց 

բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, 

ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք 

գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից 

բերեալ:  (111 / 8;  111 / 9;  111 / 10;  111 / 13;  111 / 16;  111 / 16) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն, և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի 

վերայ Քրիստոսի բնութիւն, ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, զի և 

նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 1;  112 / 2;  112 / 3) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր, իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ 

զրկէ:  (112 / 5;  112 / 6;  112 / 6;  112 / 6;  112 / 9) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն 

ասացեալքս ի Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, զի թէ 

ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, 

ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն, իսկ եթէ 

ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, զի եթէ զերկոսին 

միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի ըստ նմին և զմի 

զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ համագոյութեան բանին և մարմնոյն 

ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, 

«թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն». զի ըստ 

համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն 

չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (112 / 16;  112 / 23;  113 / 1;  113 / 3;  113 / 7) 
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  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ 

յարութեանն:  (113 / 10;  113 / 13;  113 / 13) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն 

բերէ:  (113 / 14) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, 

զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և 

փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (113 / 21) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն. մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և 

որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է մարդածին 

անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 6;  114 / 6;  114 / 6) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն, զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի 

ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ, այսինքն է աստուածայնոյն 

բնութեանն և մարդկայնոյն, իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ, 

իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն, և ապա յետ 

յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել 

զմարմինն ի փառս, ի կատարելութիւն և յանապականութիւն, և արժանի առնել 

այնուհետև աստուածային Բանին բնութեան հաղորդելոյ:  (114 / 20;  114 / 21) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան. զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ 

գերեզմանի զԱստուած, զոմն անուամբ միայն պատուէ, և զոմն արդեամբք. 

զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ, և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին 

անուանէ:  (115 / 1;  115 / 2;  115 / 3) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին, և 

զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած, և զճշմարտութիւն իրին յարութեամբն 

հաստատէ. յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն 

հաստատել, և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 12) 
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  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, 

և ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն, որպէս որ 

կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել 

զմարդն, և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն 

սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (115 / 18;  115 / 19;  115 / 19;  115 / 19;  115 / 20) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ 

բերէ զանարծուին:  (116 / 12) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 17) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար է և 

զապականութիւն զգեցեալ և ապա կեղծաւորի ասելով, «ի գերեզմանին 

զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել մարմնոյն Քրիստոսի»:  (116 / 19;  116 / 22) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի. և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել, զի 

ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն, որպէս Պօղոս իմաստասիրէ և ապա 

նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 1;  117 / 3) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս. թէ կամիս և թէ ոչ կամիս. նախկին 

ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն թէ բնութիւն, և 

ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 11) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ 

գայ ի գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն 

պատճառէ, և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն 

անուանեաց ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե 

շարժեցաւ յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, 

դադարեաց:  (117 / 15;  117 / 16) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ 

ունելով ի սկզբան լինելութեանն, որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ 
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մատուցանէր, «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 6;  118 / 8;  118 / 9) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ 

հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, զի Աստուած ծնելութեան 

առիթ:  (118 / 13) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ 

կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 18) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն, զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ 

Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 1;  119 / 2) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել, և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման 

տալ ի վերայ պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի, զի ոչ են մի և ոչ 

միոյ իրողութեան:  (119 / 15;  119 / 16) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ չարչարին:  (120 / 2) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և 

մահի ի մեղաց ի ներքս մտին»:  (120 / 9;  120 / 9) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս, որպէս և ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր 

ժամանակ յամենայն ժամ պատրաստ է», յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և 

ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 15) 
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  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին 

զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ 

ուրուք ի մարդկանէ:  (120 / 24;  121 / 1;  121 / 3) 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր պատահումն, 

թողացոյց»:  (121 / 13) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար, որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ 

Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն 

վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ 

զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ 

շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 13;  122 / 14;  122 / 23) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 1;  123 / 2) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, և ոչ 

լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ 

վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, 

այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 5;  123 / 6;  123 / 11;  123 / 12) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն 

Քրիստոսի ի մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ 

սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի և 

շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 / 14) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ 

մարդկային, որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան 

շրջելն, և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և 
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անբովանդակելի և երկնային, զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ 

փառօք բազմի:  (124 / 1) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 8) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս 

կոչել ի վերայ նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ 

սուրբքն, այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար 

առնուլ ի վերայ Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զի եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն 

և հակասացեալն ըստ միաւորութեանն:  (124 / 14;  124 / 17) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ, յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին միաւորելոյն:  (124 / 23) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ, և 

նոյն ինքն ի Քրիստոսէ, որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ 

յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 7;  125 / 8;  125 / 9) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին, որպէս սուրբն 

Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային», ի վերայ բերել սորա 

իրաւացի է և զայն, վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 16) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, սոքօք երկոքումբք, 

այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ 

եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ յառաքելոցն 

տուչութենէ:  (126 / 1) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց 

և ի նշան հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք 

գայթակղին և յիմարին հեթանոսք, այս է որ առնէ զհերձուածողացն, 

զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան անուանցն լծակցութիւն և 

օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 3;  126 / 3;  126 / 4;  126 / 5) 
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  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք, զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական 

ծննդեանն, իսկ ձեր ըստ շնորհի որդեգրութեանն, և ես զնա կոչեմ ինձ 

Աստուած ի ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ ստացականիս, իսկ դուք 

ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ 

նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (126 / 20;  126 / 22;  127 / 6;  127 / 8) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին, զմի և 

զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 11;  127 / 14;  127 / 15;  127 / 16;  127 / 20;  128 / 1) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն 

և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ, որ ամենևին 

արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի հրոյն:  (128 / 8) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր 

թողեալ ի մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն 

շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 12;  128 / 12;  128 / 13) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն, «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է 

մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց սուրբն Գրիգոր:  (128 / 21) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 14) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն, զի 

թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 
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կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, զի ինքն էր Աստուած, միանգամայն 

և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս 

փառացն Աստուծոյ:  (129 / 20;  130 / 1) 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն, և որպէս Արարիչ 

ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն էր, վաստակէր 

յուղէգնացութեան, այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն 

առնել, թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 5;  130 / 7;  130 / 8;  130 / 9) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 12;  130 / 14) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ, ոչ մեղանչել 

ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ, և ընդ ձեռն 

սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 20;  130 / 22;  130 / 24) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 1) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ 

մարմնոյն, ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 4;  131 / 5) 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս անցանել 

Քրիստոսի:  (131 / 7) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն, 

ինքն ազատ մնացեալ, ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և 

անարատ ի նոսա մնալով, զնոսա ի մէնջ 

վերացոյց:  (131 / 9;  131 / 10;  131 / 12;  131 / 13) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 15;  131 / 17) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս, որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան 
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զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և վասն մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն 

քարշել արկանէր, այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ 

զնա ի միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ 

խաչափայտին»:  (131 / 23;  131 / 23;  132 / 3;  132 / 6) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 10) 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն. զի թէ ծնունդն 

յապականութեան սերմանէ լեալ էր, գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր 

կենցաղավարութիւնն իբր կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի, այլ որպէս 

Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 16) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 20) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 

իշխանութիւն, և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 5;  133 / 5) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց, եթէ «գուցէ 

ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս», և եթէ 

ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի. և եթէ 

«ապականեցան և պղծեցան յապականութեան 

իւրեանց»:  (133 / 8;  133 / 8;  133 / 8;  133 / 11;  133 / 11;  133 / 13) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի 

նորա ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 19) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն, և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ 

ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 2;  134 / 3) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին 

ծնողք ի ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 6) 
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  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն, 

իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ 

զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 7;  134 / 11) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, որ 

զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար 

տիկնոջ ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն 

հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ անկանի յուսահատութեամբն 

տրտմութիւն, իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ 

տիղմն չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց 

մեղուցելոցն և ոչ մեղուցելոց:  (134 / 17;  134 / 19) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին, որպէս և Սևերիանոս ասէ 

Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն 

տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 6) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ 

անգի ի նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 11) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն, ընդէ՞ր և անուանես. թէ յիշես 

զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, զմեղս և 

զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն, ընդէ՞ր ժամանակացն 

փոփոխմամբք, փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 13;  135 / 14;  135 / 15) 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 19) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 1) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն» ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և 

Աստուած իմ», և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր 

տարեալ եցոյց մարդկան. զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ. որք 

զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել 

ասէին ի նմա:  (136 / 8;  136 / 10) 
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  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն», զուգաձայնեա ընդ 

Պետրոսի, զի ընդ նմին ինև երանեսցիս. «Դու ես Քրիստոս որդի 

Աստուծոյ»:  (136 / 11) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել, և ասա. 

«ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 14) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 4) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն, «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն 

յերկինս և յերկրի», յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, 

«ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», և թէ 

«զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ». լուար Աստուած Աստուած իմ, 

ընդէ՞ր թողեր զիս», ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն 

վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօրմատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. 

«ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս 

բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ 

զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի:  (137 / 4;  137 / 7;  137 / 8;  137 / 12;  137 / 14;  137 / 15;  137 / 20) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ, եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 4) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, 

ծնանելով ի կուսէն:  (138 / 5;  138 / 6;  138 / 9) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց 

և ի բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 11) 

  Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան 

կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 15) 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել 

կարացել ի փորձելն:  (138 / 17) 
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  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն, յորմէ պատուիրանազանցութիւնն. ծարաւեցաւ, և նովաւ 

պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան. աշխատեցաւ, զի բարձցէ ի մէնջ 

զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս. ննջեաց և արթնութեամբ 

հրամանատրէ հողմոց. անգիտացաւ, զի զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա 

զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 2;  139 / 5) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, 

վերստին ի ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 8) 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ 

փչեաց ի դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 13;  139 / 15;  139 / 16) 

  Քաղցեաւ և լեղիճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 20) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց, 

թէ «ի հող դարձցիս» Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին 

մարմնովն և փառօք Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 5;  140 / 8) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ, զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն, նովին փառօք 

երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, նովին փառօք Հօր 

գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 9;  140 / 12;  140 / 13;  140 / 15) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1;  141 / 2) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս և 

յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց, զի յամօթ արասցէ զնոսա, որք ասենն, թէ 

նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և ընդունող մարդկայնոց 

կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն յանկարօտութիւն 

փոխեցաւ:  (141 / 3) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 12) 
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  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ 

կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք 

զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին 

և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ», և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», 

և որ սոցին նմանք, ամենեքեան առհաւատչեայ բանից և 

գործոց:  (141 / 14;  141 / 19;  142 / 4) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում, որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել, իսկ վէրքն 

գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և հարցանել անգիտաբար 

և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին կիսահաւատք, յառաջնումն 

ժամանակին, որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է լինիլ. իսկ եթէ հասարակաբար 

առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի և նոյն տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, որպէս և Գրիգոր 

սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս. 

իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա 

թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 1) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 10) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս խառնեաց 

յանապական աստուածութիւնն, զի զբնութիւնս մեր անապական 

արասցէ»:  (143 / 15) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ 

ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ 

առանց օգնականի և ի մեռեալս ազատ. զի միայն և անծառայական անձամբ 

մեղացն սպան, զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր 

յամենայն երեսաց:  (144 / 1;  144 / 2;  144 / 3) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր, «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ 

տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն», զի զգեցեալ և միացեալ էր 

զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 8) 
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  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ, և 

յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի, զի բանիւն Աստուծոյ 

կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 14;  144 / 16) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 17;  144 / 18;  144 / 19) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ 

ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 1;  145 / 1) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն, զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի 

բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 17) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, անվիրաւորելիս և անվարատելիս պահելով զհօտ 

Քրիստոսի, զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով, և քարոզեցին 

յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով բարբառովն իւրեանց զայս 

զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ, զոր ի վերոյդ սակաւուք 

յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում» իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց 

վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել 

զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն 

մերոյ:  (146 / 7;  146 / 8;  146 / 8;  146 / 11) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի, զի դու 

ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր. սկիզբն արարեր ի մարդիկ 

սերմանել զխաղաղութիւն, զոր անկեաց Հոգին 

սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 19;  146 / 21) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ, զի ի միում բարի 
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ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք 

սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 1;  147 / 4) 

  Այսպէս և Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի Յովհաննու, և 

Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց, իսկ մին ի նոցանէ եղև 

սատանայ:  (147 / 7) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ 

վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 12) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել խնդրող 

ուղղութեան և բարեպաշտութեան. թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ 

կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս են (147 / 19) 

  Եւ ողջ լեր ի Տէր:  (148 / 5) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, 

մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, 

Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 5) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց, այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, 

մատուցանել ձեզ զօգուտն, զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց 

աշխարհէն կերակրիչ ձեր, պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, 

ծածկեալ իրաց ընծայել զգիտութիւն, զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, 

այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց 

պէտս:  (149 / 9;  149 / 12;  149 / 14) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս 

յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս, և զիւրեանցն և եթ սիրել 

արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ, աւաղեալք ի մարգարէէն. «վայ 

այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 11) 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս, ատեն ատելութիւն 

կատարեալ, և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել, զի ոչ եթէ զօգտակար բանս 

իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան 
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կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել, իսկ որոյ 

ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և անուամբ 

վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, 

վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և 

ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն 

զանարգն ի պատուականէն:  (150 / 15;  150 / 16;  150 / 17;  151 / 1;  151 / 11) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ, որք 

յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի 

արձան թշնամութեան:  (151 / 16) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 18) 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին, որք միանգամ 

ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի, եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր 

աթոռ, իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, 

ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և 

Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց 

թագաւորին, թողին զքազաքս իւրեանց, և գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն 

Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգիպտոսի Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ 

վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 2;  152 / 7;  152 / 13;  152 / 13;  152 / 16;  152 / 16) 

  Զի Յուլիանէ ասէր» «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի 

և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ 

հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 18;  152 / 19) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, զի այսոքիկ և զկնի 

յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի, զի թէ անչարչարելի և 

անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, գտանի եղեալ սուտ 

մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (153 / 3) 
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  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ 

լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ զնպատակ 

յաղթութեան, այլ իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր 

կործանի ի միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն, 

և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն, և 

միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան 

գլորումն:  (153 / 14;  153 / 17;  153 / 21) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 2) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս, և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան 

անձին բազում գրեան իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 10) 

Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ 

ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ, որ 

մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց ելից 

զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի բերան, 

կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (154 / 16;  154 / 18;  154 / 18;  154 / 21;  154 / 23;  155 / 1) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց, և պաշտէին զԱստուածն Իսրայէլի, զի 

չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ, զի ի պտղոյ իւրմէ ծառն 

ճանաչի:  (155 / 15;  155 / 16;  155 / 16) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս, թէ զի կարծին բառքս ներհակք 

իրերաց, ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս, և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի 

մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 2) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 5) 
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  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 16) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և ոմանք 

ոչ:  (156 / 19) 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, ամենեքին նոքա 

աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 23;  157 / 2) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն անեղ, անսկիզբն, 

անժամանակ, և որ սոցին նման, զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի 

մարմինն արարածական, այլ անեղ, և որ անեղն է, համագոյակից լինի 

աստուածութեանն, և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 9;  157 / 11) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի 

և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 21) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա, զի ասացաւ 

զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես 

զապականութիւն:  (158 / 1;  158 / 5) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք 

ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ 

միաւորութեան:  (158 / 15) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն, որպէս և Յոհան 

Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, քանզի 

միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 8;  159 / 13) 
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  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 17;  159 / 20) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 22) 

  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն, իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ, և փոխանակ նոցա 

աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ միաւորութեանն քարոզիւր 

անբաժանութիւն:  (160 / 6;  160 / 6;  160 / 8) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն, իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն 

պայծառանայր փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և 

զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 11;  160 / 16;  160 / 17) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք, իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան 

անգիտակցեալք, պապանձեցան:  (160 / 24;  161 / 2) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն 

որ ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ, և 

որ այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 13) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն, ընդ որ գնացին 

առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն, միաբանեալ հաւատով առ 

միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն Քրիստոս:  (161 / 18;  161 / 22) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, որ 

ըստ միաւորութեանն են բանք, հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի 

ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 1;  162 / 3) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն, և 
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զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս, և 

միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս, այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, 

կարծեն յայլ փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին 

լինել, զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ 

առ պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 7;  162 / 14;  162 / 18) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի և անմահկանացու, որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց 

հրեշտակական և ոչ մարդկային բնութիւն:  (163 / 3) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն 

և առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն, և ապա դառնայ 

ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով. Եթէ ոք յերկնից բերեալ 

ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի մարդկայինն հողեղէն 

բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 10;  163 / 16) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն, 

թէ համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն, երթայր զհետ դոցա, 

ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, 

հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ 

կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր ոչխարս, որպէս զի լինիջիք 

միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով զքաղցր նորա ձայնն և 

լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք 

առ ի նմանէ:  (164 / 14;  164 / 16;  164 / 17;  164 / 20;  164 / 23) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի. 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ հանդերձ 

նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 1;  165 / 6;  165 / 6;  165 / 7) 
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  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, 

այլ ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 18) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 20;  166 / 1) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ, ասացաք 

սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս, գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, 

ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 3) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, 

թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 17) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և 

ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ նմին և 

այլ անտեսականքն, ընդէ՞ր ապա ասի մարմին 

զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 2;  168 / 7) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 20) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի ի մարմնի 

նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 21;  168 / 22) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել 

վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ 

տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 4) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն, որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ 

գերեզմանն, որով յարեաւ, և դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս 

մտանէր:  (169 / 7;  169 / 11) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս ունողացն զնա, 
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յաղագս որոյ ասէ. «Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և սակայն մինչչև էր 

հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա 

ձեռս:  (169 / 14;  169 / 16;  169 / 18) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 6) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած ամենայն 

ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ 

զէութիւն Բանին, թէ որ նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ 

և ի հանդերձեալ յաւիտենին:  (170 / 21;  171 / 3) 

  Ի դէպ է այսպէս լսել առաքելական բանիս:  (171 / 4) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին 

կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 8;  171 / 10) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել 

օր ի ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս, յորում 

ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և այսօր կոչել յամբարձմանն 

օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 16;  171 / 16;  171 / 18) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս 

ծնաւ ի Կուսէն:  (171 / 24) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել 

Բանին զմարմինն իւր առ ի կրել զիւրսն:  (172 / 11) 
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  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ 

զմարմնոյն ի Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, 

թողացուցանել ասի:  (172 / 12;  172 / 13) 

  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս, 

վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս, ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ 

ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 15;  172 / 16;  172 / 18) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն, այլ 

ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 20;  172 / 22) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն, զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն 

Քրիստոսի` կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 2;  173 / 2) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 8) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել 

մարդ ի ձեռն ախտաւոր խառնից, որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ, 

որպէս և Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ 

է ի սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ 

յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել 

Եւտիքոս:  (173 / 15;  173 / 16;  173 / 17;  173 / 20;  173 / 21;  173 / 23) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 

բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց. զի անխառն է աստուածութիւնն և անյօդ, զոր 

յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ 

խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն 

և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (173 / 25;  174 / 1;  174 / 1;  174 / 7) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից. զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն 

մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 13;  174 / 14;  174 / 15;  174 / 15;  174 / 16) 
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  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 20) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, որոյ վիրօք 

մեք զլինելութիւն ստանայցեմք. այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց 

զմարդկայինսն բնականապէս, ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս 

մերոյ:  (174 / 23;  174 / 24) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ 

եղև ի բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին 

իւր:  (175 / 4;  175 / 5) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ. այս է բացորոշել շնչոյն 

բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և յանզգայութեանն խոնարհեալ 

սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր 

խափանեաց ի գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, 

կործանեաց զնա, զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 8;  175 / 11;  175 / 12;  175 / 13;  175 / 14) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան. պարտ և 

արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ դանդաղել և 

անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (176 / 1) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 5) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 12;  176 / 12;  176 / 17) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան 

զիմաստս արարածոց:  (176 / 20;  176 / 22;  176 / 24;  177 / 1) 
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  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 4) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն 

և ի հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ 

մարդկայինն ստացական և շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն 

և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ 

զգալիս:  (177 / 8;  177 / 9;  177 / 9;  177 / 13) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ 

մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի, զի մի թուեսցի 

կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` զմին թանց 

միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 19;  178 / 2) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ, զի բարձցի 

գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և զի անձնիւրովքն 

եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 18;  178 / 19;  178 / 21;  179 / 2) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 4) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ 

մասնաբար ի վերայ աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 17) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 20;  179 / 21) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն, յաղագս որոյ և բամբասեն 
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զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս, որք շրջաբերական թղթով 

իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր աշխարհս 

քրիստոսասիրաց:  (180 / 3) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաՍժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի 

Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն է` 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 11;  180 / 16) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային 

որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս 

ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն 

զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (180 / 23;  181 / 4;  181 / 8) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, 

ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 11;  181 / 14) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք 

միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի իսկ ոչ, 

այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 20;  181 / 22) 

  Եւ որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է 

առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (181 / 23;  182 / 2) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր 

է ի միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ 

մարմինն, և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ 

որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին 

նմա:  (182 / 9;  182 / 10;  182 / 10;  182 / 14) 
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  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա, զոր 

ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս կարծեմ, եթէ ոչ 

արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, 

և ի կոյրն` ի բացաւ:  (182 / 24;  183 / 5;  183 / 6;  183 / 7;  183 / 7) 

  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն, ապա ուրեմն 

ըստ ձեզ և ապականեցաւ բայց այլ է մահն և այլ ապականութիւնն. զմահն 

ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն, և սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին 

խոստովանել, բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ, զի մարմին նորա ոչ ետես 

զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 16) 

  

Ի  նախդիրը  ձայնավորից առաջ           -  431  

Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ 

բերէ յագահութեան յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 19) 

Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին բնաւորեալ 

կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, 

մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 9) 

  լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ  (72 / 17) 

Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ (124 / 7) 

  և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 20) 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ առ 

վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել (73 / 24 

  ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 13) 

              Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան 

զՆեստոր յամբարշտելն (114 / 11) 
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  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 18) 

և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 19) 

  ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր 

ժամանակ յամենայն ժամ պատրաստ է» (120 / 18) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց 

(133 / 7;  133 / 7) 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, Հօր ընծայելով 

արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (139 / 12) 

  եհատ զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (144 / 7) 

  ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս (145 / 11) 

  քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս մարդկան առ բազումս 

բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 9) 

            ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 12) 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես 

և յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 23) 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն, և պահեցար 

յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ ամբարշտութեամբ, որ 

ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (26 / 22) 

  յորս ոչ մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, 

զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 1) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս և 

յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց, զի յամօթ արասցէ զնոս (141 / 5) 

  և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և 

որակութեամբն (78 / 3) 
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  այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ փոխել յետ 

յանցանացն, ասելով…  (88 / 2) 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, 

կարծեն յայլ փոխել ճանապարհ (162 / 15) 

  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս 

(174 / 24) 

յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 20) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն  (66 / 16) 

  եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ (80 / 8) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (40 / 23) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն. մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն 

ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ 

միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 16) 

  զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 21)       

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 24) 

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 14) 

  զի բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 16) 

   և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն (144 / 23) 
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  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, 

քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

  որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց ասելով, 

սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե 

շարժեցաւ յայնմանէ  (118 / 1) 

  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն 

յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 

  իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր (70 / 16) 

  շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 19) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 10) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 24) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն  (159 / 1) 

  քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն 

այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և զանուանեալն 

իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր 

իշխանութեամբ:  (6 / 16) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն  (73 / 1) 

   համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց 

(31 / 17) 
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  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար 

անկանել յայսպիսի տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 3) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (118 / 17) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (132 / 19) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (173 / 19) 

  և միւսն, որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն 

(98 / 5) 

և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և 

բողոքեաց յականջս մեր (165 / 17) 

  ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր 

և յանապական և ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ  (88 / 4) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս 

խառնեաց յանապական աստուածութիւնն (143 / 18) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս. զի թէ զյարութիւնն ապականութեան 

ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի յարութեանն 

փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ 

Հոգւոյն, և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ 

(111 / 1) 

  իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն, և ապա 

յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի 

կատարելութիւն և յանապականութիւն (114 / 21) 

  և ապա նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 7) 
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  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, 

կատարել յանապականութիւն (145 / 18) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել (38 / 3) 

  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 21) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 23) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, 

Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 7) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 20) 

  թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել, թէ յանբնականաց (97 / 17) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 6) 

  թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ ընդ կեղծաւորութեամբ 

մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 9)     

 են ոմանք, որ յանգոյից ի գոյ ածան  (77 / 18) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր  (78 / 25) 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ սակայն հանդերձ 

անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ, և ոչ 

փոփոխելի ինչ իրօք (126 / 22)            

համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և զգալի լուսովս 

զիմանալին քատակել լոյս:  (60 / 1) 
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  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ. այս է բացորոշել շնչոյն 

բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և յանզգայութեանն խոնարհեալ 

սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա, 

զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց զմահ:  (175 / 9) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց, այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, 

մատուցանել ձեզ զօգուտն, զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց 

աշխարհէն կերակրիչ ձեր, պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, 

ծածկեալ իրաց ընծայել զգիտութիւն, զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, 

այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (149 / 10) 

  գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 21) 

  զի փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի 

փառս և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 12)      

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց 

անտի յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 17) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ 

զնոսա յանձն իւր Տէրն  (158 / 2) 

Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց յանցանացն 

պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր և ոչ անձին 

առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 1) 

կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և զմարմնական 

կարիսն, (65 / 24) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, (24 / 20) 

  ընդունող մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ 

յարութեանն յանկարօտութիւն փոխեցաւ:  (141 / 9) 

  Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 11) 
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  այնոքիկ, որ քեզ յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ 

յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 6) 

  իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն (153 / 16) 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն (12 / 14) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ 

ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ ըստ 

էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և ի 

հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 8;  50 / 15) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս (168 / 24) 

  ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 15) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում 

զնա յանճառութեան և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 12) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի (145 / 17) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 20) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 23) 

Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ 

Քրիստոսի:  (71 / 20) 

  համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր 

Եփրեմ:  (124 / 10) 
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  ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ 

մարմին յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, 

որպէս ուսուցին սուրբ հարքն (176 / 23) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի  (81 / 23) 

  համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև 

ստացականն (84 / 19) 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», 

յիշեցուցանելով յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և 

զայլս:  (6 / 3       

այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (39 / 1) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման, ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ, 

որքան ասել հրամայէ Բանն, յաղագս որոյ բանս, և զի ի վերուստ սկսայց՝ 

առնելով աստուածաբանութեանս առաջարկութիւն:  (61 / 12) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին, զմի և 

զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 17) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ 

նորոգելով յանվախճան կեանսն:  (138 / 12) 

  զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով  (110 / 1) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի 

ներկայս, յանցեալն, յապառնին (87 / 7) 
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  սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 18) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 3) 

  ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց 

(57 / 1) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 19) 

այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 10) 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 11) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել 

զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ 

զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել (85 / 15) 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին  (152 / 3) 

  «վայ այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 13) 

  մնացին յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 1) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, (117 / 19) 

  զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի բնութենէս և զգեցեալ 

աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 20) 

  որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր (118 / 7) 
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  ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 6) 

  ծնունդն յապականութեան սերմանէ լեալ էր (132 / 13) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն 

(133 / 1) 

  «ապականեցան և պղծեցան յապականութեան իւրեանց»:  (133 / 14) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 19) 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 10) 

  Ա և ապա յետ այնորիկ փոխել 

նմա յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 13) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին 

և յապականութիւն:  (65 / 7) 

  քարշեցաւ մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 9) 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 10) 

  ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում էրն, 

զայն ասէր:  (107 / 9) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ 

դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն:  (110 / 5;  110 / 13;  110 / 16) 
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  որպէս պահանջէ իրացն թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա 

յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 14) 

  որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և վասն 

մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր (132 / 5) 

  իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն (134 / 19) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, 

յանցեալն, յապառնին, (87 / 8) 

  և այս յուսով և յապառնիս ունի զեղոցեալն (67 / 3) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով… (110 / 4) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (9 / 16) 

  զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ 

ոչ յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 14) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 18) 

  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ 

բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 13) 

սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի 

ընկենլով յառաքելական բանէն, (17 / 14)       

  բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ եղև 

եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ 

ընկալեալ յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 2)           

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ 

կին յառնէ ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, 

ծնանելով ի կուսէն:  (138 / 7) 
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  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, (147 / 11) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս (107 / 10) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 19) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ  (21 / 13) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 23) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 15) 

  այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (32 / 11) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 2) 

  հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 16) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միան (33 / 10) 

  վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն 

Աստուած յաստուածային բնաւորականսն (60 / 3) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 12) 
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  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 5) 

  ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ ի մարդկան 

(79 / 7) 

  սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով (40 / 8) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 7) 

  ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ 

մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 20) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն,  (57 / 8) 

  յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 6) 

Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի հրեշտակականն 

և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ, իսկ 

հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ մարդկայինն ստացական և 

շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն 

բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 8) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս (93 / 19) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 3) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի 

Կուսէն յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 
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յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 13) 

կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն  (33 / 16) 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին (19 / 21) 

  զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 16) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, յերկնից և 

կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և փոխմամբ 

իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ զԲանն ի 

ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 6) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի 

Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն 

է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 16) 

            Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն, «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է 

մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց սուրբն Գրիգոր:  (128 / 24) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ 

(34 / 2) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն (43 / 1) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային (51 / 19) 
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  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 5) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ (62 / 13) 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ (65 / 19) 

  յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 10) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս, և մի՛ լիցի ասել 

զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է 

մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, 

այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (91 / 21) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, 

յանդիմանեալք յԱստուծոյ, ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր 

բնութիւն զանկիրընդունակն և զառանց կարեացն (92 / 21) 

  տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն  (107 / 13) 

Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 

իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և 

ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 18) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 9) 

  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան 

զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 14) 
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  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 18) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ (178 / 11) 

  Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ (180 / 10) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ 

եթէ յարարածական բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց. (174 / 2) 

այլ և յարարածականացս օտար է այս.  (19 / 3) 

       Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով 

արարածականին յարարչականումն կատարելութեան (51 / 4) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, 

որ յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 4) 

  որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք, այլ պատուհաս ընդ 

յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն  (66 / 10) 

  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղև(69 / 7) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 2) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել (98 / 12) 

  քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ 

այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 12) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 1) 
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  յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 17) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին (28 / 12) 

  առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին 

Մարիամայ (62 / 14) 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն (12 / 16) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ  (43 / 23) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն 

Բանի յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն  (54 / 1) 

  և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս (61 / 8) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի 

սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն 

մարդոյ յարգանդէ Կուսին (173 / 23) 

  ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ (13 / 6) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ (16 / 8) 

  այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 3) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 5) 
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  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 19) 

  գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին (62 / 18) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և 

ստացականի յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ 

զմիաւորութիւնն շփոթութիւն (62 / 21) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 19) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն 

(103 / 17) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 12) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 25) 

  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ 

մարդ յարգանդի Կուսին:  (176 / 19) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», (22 / 5) 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի 

ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն, էջ ի նոսա Տէրն, 

զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 21) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 7) 

այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց 

զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 
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  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի 

վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 15) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 16) 

  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց 

զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 

            Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի 

վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 15) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար 

գազանս յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 25) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 16) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս, որպէս և 

երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և զնուագելն (49 / 9)  

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի զհասարակական 

անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի 

համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 11) 

  յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի   (101 / 23) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն  (177 / 7) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 10) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն (78 / 13) 
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և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի 

հրոյն  (80 / 14) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան.  (55 / 20) 

տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն  (107 / 13) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, 

զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք 

ազատ մնացեալ Տէրն (95 / 17) 

            Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն, 

իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ 

զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 12) 

  որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն (78 / 9) 

   զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի 

թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 10) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս  (95 / 22) 

  վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն, և անուանեալ 

զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի և երկնային, 

զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 5) 

  տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն յերկինս և յերկրի (137 / 6) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս (140 / 6) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21;  140 / 22) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ, որ էն յերկինս». (143 / 5;  143 / 6) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 17) 
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ի յերկնից ասի իջեալ (44 / 20) 

  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ 

և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ (82 / 6) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր 

զաղաղակելն յերկնից (106 / 20) 

նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և 

կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 21) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն 

տէր յերկնից»:  (118 / 22) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ, և 

նոյն ինքն ի Քրիստոս (125 / 8) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ, որ էն յերկինս». (143 / 6) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ (161 / 12) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 14) 

զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 17) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 13) 

  ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ 

Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ (33 / 4) 
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  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 2) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի (142 / 16) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ 

նմանապէս յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 6) 

  ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ արարչական 

ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, (66 / 11) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան (44 / 20) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան  (44 / 19) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 21) 

  «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն յերկինս և յերկրի (137 / 6) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 3) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և յերկրորդ յիւրում 

գալստեանն ցուցանելոց է (140 / 17) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ, իսկ յերկրորդումս գործն 

առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 1) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան, իսկ ապականութեան և 

դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ սպասաւոր, այլ և հակառակ 

բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 13) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 12) 
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  ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն 

Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 9) 

  ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի 

մարդիկ, յերկուս բաժանին (65 / 22) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 2) 

   մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս զանազանեալ գտաւ 

(87 / 17) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն  (94 / 10) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 20) 

  զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան 

կրիւք և ներգործութեամբք արկանել (113 / 16) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 12) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս (164 / 7) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել (28 / 16) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 2) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ 

(180 / 8) 

Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 7) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն 

(129 / 16) 
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  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 4) 

  որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ ընդունելոյն 

վնասեսցի:  (9 / 9) 

  որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս 

սահմանեցին յընթանուր աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 7) 

  առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 4) 

            յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ 

խառնի ի ներքս:  

(147/2) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին, այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, 

բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 9) 

  յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 5) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 11) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս 

մտօք յիմանալիսն (129 / 18) 

  զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն 

ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 13) 

  զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ(128 / 13) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և 

զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ 

ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա 

յանցնիւրոցն ներգործութեանց (56 / 24) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 22) 
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  ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն 

(11 / 5) 

զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն (73 / 2) 

  զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

  հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական հանդերձ 

հասարակական բնութեամբն  (39 / 3) 

  զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն (39 / 12) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ 

իմեքէ յինքեան բաժանելով (41 / 7) 

  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն 

(43 / 11) 

  զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ (49 / 20) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, 

ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 25) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 8) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ (77 / 22) 

  արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և 

յամառութենէ  (109 / 7) 

  առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ  (112 / 17) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն 

առանձնապէս յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 17) 
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  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, (141 / 17) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ 

զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 3) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 19) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 2) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 5;  65 / 5) 

  կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս 

մահու:  (66 / 14) 

որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի զհրոյն 

պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 12) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 

բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց (174 / 3) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն 

(164 / 6;  164 / 7) 

Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և ի 

նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն, որպէս որ կամիցի 

զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել զմարդն, և 

զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով 

մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ ընդունակ:  (115 / 18) 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19) 
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  ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ 

«Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» (137 / 16;  137 / 17) 

  որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց 

անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 15) 

ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ 

միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի (108 / 1) 

  զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր ժամանակս 

ցուցանել յինքեան (141 / 16) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ(145 / 24) 

            Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 11) 

  արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն (30 / 19) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և 

ցեղապետք՝ յիւրեանց անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 5) 

            ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմած (99 / 20) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ 

եբարձ յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 16) 

  համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր, 

չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 16) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս (73 / 20) 
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  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն 

շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 12) 

 յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 7) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն 

Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 10) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառ 

(117 / 18) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 16) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 8) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 15) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս, որպէս և ինքն իսկ ասէր (120 / 15) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և 

յերկրորդ յիւրում գալստեանն ցուցանելոց է (140 / 18) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 12) 
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  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և 

զմարմնականս՝ յիւրումն բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և 

ուր:  (95 / 7) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ 

դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին 

և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 2) 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն, կամ որպէս 

քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց ճաշակելեաց 

(32 / 5) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և 

ոչ յոչ ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 10) 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր 

Տէրն/, յՈրդի Աստուծոյ:  (29 / 8) 

ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ (33 / 2;  33 / 4) 

զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս 

և յորդիս բազումս:  (128 / 1) 

յորմէ դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես (25 / 17) 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի 

Աստուծոյ». յորմէ հայցեալ ասէր (29 / 8) 

  օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 10) 

յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր և 

յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 19) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի (61 / 22) 
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  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ 

ոմն, յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 12) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 22) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք (131 / 17) 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն, յորմէ պատուիրանազանցութիւնն (138 / 20) 

            իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք (142 / 13) 

Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ (171 / 14) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 7) 

            յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք (181 / 3) 

Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ (171 / 14) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 7) 

            յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք (181 / 3) 

եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ 

ինչ:  (16 / 14) 

  և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն վարժողութիւն (39 / 22) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 
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բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 10) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ (81 / 2) 

  մնալով անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ 

ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 17) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան 

բանիցն  (86 / 12) 

  յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 3) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 9;  146 / 10) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի 

ծնողաց, յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից (30 / 17) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով 

զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և 

ծանուցեալ լինէր  (31 / 5) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր 

աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 18;  23 / 23) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 11) 

  ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և 

զբանականն:  (88 / 19) 
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  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն (105 / 7) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 14;  48 / 16) 

  զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, ոչ տայր թոյլ 

մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 11) 

  «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու մեռանիցիք»(90 / 5) 

  և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, 

դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 9) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով (110 / 9) 

  յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել 

(115 / 14) 

  յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի (171 / 17) 

  

որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն էր, 

վաստակէր յուղէգնացութեան, այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի 

գահավէժն առնել, թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 6) 

   սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն (153 / 20) 

  յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 2) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 3) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (116 / 24) 
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  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ, զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց, և 

համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի հրոյն, 

այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս 

և յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 17) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ, զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, 

կամ յումմէ՞ իմեքէ ի սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 17) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 7) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 5) 

  և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և 

որակութեամբն (78 / 2) 

  այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի 

Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 14) 

   վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուտ միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (66 / 7) 

  և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի 

պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 3) 

  բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 8) 
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  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով (47 / 5) 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 7) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 21) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և 

ոչ յոչ ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 10) 

  մի և նոյն յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն 

գտաւ շաղախեալ (94 / 12) 

Բայց ա՛րդ, դարձցուք անդրէն յիսկիզբն քոց ասացուածոցն:  (21 / 5) 

Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 

  

Ի ԲԱՑ տե`ս Ի  նախդրի տակ էջ  23/21 

  

Ի  ԲԱՑ ԲԱՌՆԱԼ  -  տե`ս Ի նախդրի տակ էջ 57/9, 72/ 10, 89/13 

  

Ի ԲԱՑ ԲԱՌՆԱՄ  - տե`ս Ի նախդրի տակ էջ19/6, 26/ 14, 119/1,  131/23 

  

Ի ԲԱՑ ԳՆԱՄ  -   տ`ես ի նախդրի տակ էջ  152/7 
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Ի ԲԱՑ ԵՐԵՒԵՑԵԼ  տե`ս Ի նախդրի տակ էջ 93/7 

  

Ի ԲԱՑ ԸՆԿԵՆՈՒԼ    - տե`ս Ի նախդրի տակ էջ  149/7 

  

Ի ԲԱՑ ԸՆԿԵՆՈՒՄ  - տե`ս Ի նախդրի տակ էջ99/12 

  

Ի ԲԱՑ ԹԱՓԵՄ  - տե`ս Ի նախդրի տակ   էջ100/23 

  

 Ի ԲԱՑ ԹՈՂՈՒՄ   - տե`ս Ի նախդրի տակ 172/22 

  

Ի ԲԱՑ ԿԱԼ  - տե`ս Ի նախդրի տակ 36/ 18 

  

ԻԲՐ    - 6 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով (41 / 7) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 25) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 6) 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր 

կենցաղավարութիւնն իբր կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի (132 / 15) 

  որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար 

տիկնոջ ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին (134 / 16) 
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  այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ (149 / 11) 

  

ԻԲՐԵՒ            - 12 

   զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր (4 / 3) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 8) 

  զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն մարդ 

պահպանեսցի (69 / 8) 

  զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով… (104 / 21) 

զբանս մեր երկուք առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել 

բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի  (127 / 15) 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 4) 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ (152 / 2) 

   ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 12) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք  (163 / 13) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց 

(165 / 3) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն 

կատարէր իբրև զմարդ և աստուածայինզօրութեամբն (173 / 10) 
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  «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ 

աստուածաբար, միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, 

և մարդկորէն` զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 6) 

  

ԻԲՐ ԹԷ  -1 

և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր (165 / 18) 

  

ԻԲՐՈՒ ԹԷ      - 2 

  այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի  (5 / 3) 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ, առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան 

փոխեալ անկանէր, իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել 

միանգամայն թէ զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 19) 

  

Ի  ԳԼՈՒԽ ԵԼԱՆԵՄ   _ Տե՝ս  Ի նախդրի տակ էջ 138/4 

  

Ի ԳՈՐԾ ԱՐԿԱՆԵՄ -   Տե՝ս  Ի նախդրի տակ էջ 57/4 

  

Ի ԴԷՊ Է  -4    

Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 8) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, 

որպէս ի դէպ է ասել  (96 / 1) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել (105 / 4) 
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  Ի դէպ է այսպէս լսել առաքելական բանիս:  (171 / 4) 

  

ԻԴՈՒՐՍ         - 1 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, 

մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ  (149 / 6) 

  

Ի  ԾՆԷ - 2 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 4) 

  այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և զձեռն ի վերայ դնելով 

բժշկել զհիւանդս (160 / 16) 

  

Ի ՀԱՐԿԷ  -2   

Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 18) 

     այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 11) 

  

Ի ՀԱՐԿԻ  - 1 

և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 17) 

  

Ի  ՁԵՌՆ   -  Տե`ս  Ի նախդրի տակ էջ 11/4, 65/6, 67/14, 67/14,69/21,75/, 75/4, 78//5, 

88/13,    90/11,108/9, 119/15, 127/6 
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ԻՄ       - 10 

              այլ ես կամօք իմովք դնեմ զնա (73 / 3) 

«ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել 

և իմումս հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան (105 / 2) 

«Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն իւրոյ, յայնժամ 

զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 6) 

  զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա  (122 / 6) 

ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի անդամք 

յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ (126 / 22) 

«ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ (137 / 8) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ»(142 / 5)         

Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, թէ տակաւին 

ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 11) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 22) 

  

ԻՄԱ    - 1 

  զնոյն իմա և յետ յարութեանն (136 / 4) 

  

ԻՄԱՆԱԼ         - 11 

  Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ ամենայն 

հարկաւորութեան,  (10 / 15) 

  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն (21 / 15) 
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  և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար (25 / 21) 

Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 10) 

  որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ իմանալւոյն  (56 / 18) 

Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին (76 / 17) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է  (80 / 17) 

  և կամ հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ   (82 / 8) 

  իմանալոյն ասեմ և զգալոյն (177 / 18) 

  զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն 

ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 13) 

  զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ(128 / 13) 

  

ԻՄԱՆԱԼԻ      - 9 

  և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի 

և երկնային, (124 / 4) 

  և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ  (177 / 10) 

   և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ, իսկ 

հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ մարդկայինն ստացական և 

շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն 

բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 11; 177 / 15) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին, այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, 

բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 9) 

  յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 5) 
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  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 11) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս 

մտօք յիմանալիսն (129 / 18) 

  բայց այնքան, որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և 

զգալի լուսովս զիմանալին քատակել լոյս:  (60 / 1) 

  

ԻՄԱՆԱՄ        - 16 

  ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն մարդ» (25 / 19) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ 

(22 / 14) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան 

Աստուծոյ իմանամք (122 / 18;  122 / 21) 

  Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ 

մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք 

(179 / 12) 

  քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, 

այսինքն է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 14) 

  վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, 

ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 15) 

  և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր (130 / 14) 

  իմանայցէ որ ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 8) 

  զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (26 / 1) 
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  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 12) 

  այսպէս իմասցիս և ի վերայ Քրիստոսի:  (71 / 23) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի 

մարմնացելոյ  (84 / 4) 

  ըստ այսմ իմասցիս և զայն (137 / 18) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, 

բարեպաշտաբար իմասցուք  (169 / 20) 

և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար  (25 / 21) 

  

ԻՄԱՆԻՄ        - 2 

  ոչ ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 11) 

  և նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 11) 

  

ԻՄԱՍՏ  - 4 

          Այսոքիկ քոյոց իմաստիցդ առաջարկութիւնք:  (17 / 9) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և 

զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ 

ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա 

յանցնիւրոցն ներգործութեանց (56 / 24) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման 

ցուցանէ զիմաստ (180 / 10) 
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  և ոչ մարմին, և ոչ մարմին յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ 

ի նմին, որ էնն, որպէս ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, 

անշփոթութեամբ ի վեր քան զիմաստս արարածոց:  (177 / 2) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ - 4 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս, այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան 

է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 9) 

զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն, որպէս Պօղոս իմաստասիրէ և ապա 

նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 6) 

և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան,  որպէս և իմաստասէրն բնութիւն (117 / 21) 

Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, 

զմեծանուն զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին 

եւ եբարձ զհակառակութիւնն:  

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵԱԼ     - 2 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն (85 / 25) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ  (96 / 5) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵԱԼ /գոյ./       - 1 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան 

բանք իմաստասիրեալք գտանէին  (40 / 12) 
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ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵԼ        - 3 

  հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն 

իւրն իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 16) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին 

գտանին իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 21) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս և 

յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 18) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵՄ       - 1 

և որպէս և յայլոց ոմանց իմաստասիրացաւ (80 / 9) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ (116 / 6) 

  

ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ        - 6 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, ղոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (35 / 3 35 / 5) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս 

և իմաստութիւնս:  (35 / 12) 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք 

և իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն, այլ յատուկն Աստուածն Բանէ 
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կոչմանց անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս, զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն 

իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 9) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, 

ոչ իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն, «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է 

մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց սուրբն Գրիգոր:  (128 / 22) 

և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում 

գրեան իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 14) 

  

ԻՄԱՍՏՈՒՆ    - 2 

  որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 13) 

աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և 

կենդանի աստուածութեամբն (182 / 5) 

  

ԻՄԱՑԱԿԱՆ   - 1 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և 

մտօք իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր 

զարուեստ:  (57 / 3) 

  

ԻՄԱՑԵԱԼ      - 3 

  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ (13 / 7) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ 

հետէ իմացեալ լինի դէմ». (16 / 8) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ 

հետէ իմացեալ լինի դէմ», (22 / 6) 
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Ի ՄԷՋ   -5 

զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 21) 

  կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 16) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 16) 

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի 

անջրպետ ի մէջ արկցուք  (159 / 13) 

  եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի 

խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 11) 

            

   Ի ՄԻՋՈՅ   - 2    

           ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 9) 

  էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ խաչափայտին»:  (132 / 7) 

  

Ի ՄԻ    - տե`ս Ի նախդրի տակ  էջ  10/1 

  

Ի ՄԻԱՍԻՆ     - 10 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 18) 

  ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն 

անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 6) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 6) 
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  և է որ երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն 

վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ զօրութեանն:  (78 / 11) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք 

(83 / 25) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն 

և ի միասին ի բաց թափեաց (100 / 23) 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, զի եթէ զերկոսին 

միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի ըստ նմին և զմի 

զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսիսել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ 

զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (112 / 23) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 22) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին (181 / 14) 

  հարկաւոր է ի միասին ելանել ի սուտն (182 / 10) 

  

Ի ՄԻՏ ԱՌԵԱԼ -1 

այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես (99 / 19) 

  

Ի ՄԻՏ ԱՌՆՈՒԼ  - 2 

ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան 

զայն ի մաղթանս Հօր մատուցանէր (137 / 12) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն, և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն 

ներմարդութեանն գրեալ ճառս, ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել 
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և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ 

միաւորութեանն իցեն ասացեալք:  (159 / 6) 

  

ԻՄՆ    - 32 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն (4 / 11) 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր (6 / 6) 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ, առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան 

փոխեալ անկանէր, իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել 

միանգամայն թէ զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 18) 

  ուստի յայտ է, եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի 

գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 14) 

  ոչ ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ 

եթէ հասարակականք ոմանք:  (21 / 11) 

        Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս (30 / 5) 

   օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (31 / 21) 

  կամ յումմէ՞ իմեքէ ի սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 18) 

Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի 

բոլորէ իմեքէ յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով 

ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ 

առեալն եղև:  (41 / 8) 

և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի (77 / 22) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 23) 
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  մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս  (82 / 5) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 20) 

  օրինակ իմն, որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն (92 / 18) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (97 / 20) 

ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (99 / 20      

Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի. (116 / 23) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանա (131 / 14) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական  (163 / 17) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` (172 / 20) 

  որով իւիք ծանոթանայր և ծանուցեալ լինէր (31 / 6) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ (37 / 9) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (38 / 1) 

  որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն յատուկն:  (40 / 6) 

  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 4) 

  որով իւիք առ մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 2) 
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  որով իւիք տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական 

կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց, (97 / 14) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս. զի թէ զյարութիւնն ապականութեան 

ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի յարութեանն փոխեցաւ 

յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն, և 

կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ (111 / 2;  111 / 3) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 11) 

  զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն 

միջնորդի իրիք երթեալ ծանուցաւ  

(79 / 22)                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 

  

Ի ՆԵՐՔՈՅ     - 3 

  և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 4) 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն 

դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն, էջ ի 

նոսա Տէրն (64 / 18) 

  հրամայեցաք ելանել բանիս մերում ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և 

ազգի ազգի անօրինականաց     Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ 

փոխմանց զտէրունական մարմին  (127 / 20) 

  

Ի ՆԵՐՔՍ        - 17 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն (9 / 12) 

  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան  (55 / 20) 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 
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արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային  (61 / 3) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք, իսկ 

զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն (63 / 17) 

  մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 17) 

  ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի ներքս մտին»:  (120 / 9) 

  և ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքս արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 24) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ի ներքս արկանելով 

զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց 

(126 / 14) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, 

վերստին ի ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 8) 

  իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 4) 

  յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ զերրորդութիւնն 

չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 10) 

  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով յարեաւ, և 

դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 11) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին 

կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 10) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 8) 
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  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 20) 

  յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք (181 / 4) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 24) 

  

ԻՆՆԱՄՍԵԱՅ , ԻՆՆ ԱՄՍԵԱՅ - 2 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն… (22 / 22) 

   Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

(67 / 19) 

  

ԻՆՉ    - 126 /հաշվել/ 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` 

իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց 

սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած 

կամի, զի արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (4 / 12;  4 / 18;  5 / 2) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

  ի բաց հանելով անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 6) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել, սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր 

խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց Տեառն, և որոց յաղագս 



1095 
 

սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք  (11 / 6;  11 / 12) 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի  (12 / 1) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, 

քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ 

զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 4;  13 / 8) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (15 / 13;  16 / 2) 

  ուստի յայտ է, եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. 

յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 14) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 15) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 18) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ  կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել  (25 / 3) 

  «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն մարդ»(25 / 19)     զի թէ առ ումեմն 

իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ ճանաչես: (  26 / 2) 

  որ ոչ ասի մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 8) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային  (26 / 11) 

   և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 16) 

  այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել 

զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ լիցի:  (36 / 12) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին (36 / 15) 
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  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 16) 

  որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ երկրորդել, զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի 

գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ըստ նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա 

խոստովանին, և ոչ թէ ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն 

անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց 

բնութեանն (38 / 17;  38 / 22) 

  և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և 

որ այլ ինչ նմանունակ, զայսոսիկ (40 / 5) 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին (40 / 11) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով  (41 / 7) 

  որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել (42 / 4) 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի 

ըստ միաւորութեանն ասէին, զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին 

զկատարելութիւնն:  (42 / 19;  42 / 21) 

և զնոյն, և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 6) 

  զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն 

որոշաբար և առանձին դիտեցին:  (48 / 7) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն (49 / 11) 

  և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են (52 / 12) 

  յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք (54 / 8) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ 

օտար ինչ յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ 

կատարելով (59 / 10) 

  և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 19) 
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  և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 24) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և 

զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին 

և զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ միաւորութեան:  (71 / 11) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 5) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 14) 

  զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և երկնային, 

անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք (77 / 3) 

  որպէս ինչ ասացան զհանուր էակացո:  (77 / 19) 

  և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի 

(77 / 23).   որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի 

կաթանէ զպանիր կամ զեղ (78 / 4) 

  զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ 

գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ (79 / 13) 

  որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 23) 

  այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ… և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (84 / 10) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ ինչ սորին 

ազգակից անուանք:  (86 / 5) 

  իսկ ապառնին թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան 

ամենևին ոչ, իսկ անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ 

հեռաւորն մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 10;  87 / 14) 
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  զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային 

ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն 

ծուլութենէ և կամակորութենէ (91 / 22;  91 / 23) 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան 

բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին ինչ:  (100 / 17;  100 / 19) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր 

սահմանել  (103 / 14) 

զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի (104 / 22) 

  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ 

որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի (108 / 1) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ 

որ ինչ լինելոցն է (108 / 17) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմ (112 / 5) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն (114 / 3) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 12) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ, և 

ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն լինելութեան 

գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց 

ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե շարժեցաւ 

յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 1) 

  այլ սակայն հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ, և ոչ փոփոխելի ինչ իրօք  (127 / 3) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 18) 
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  որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն 

էր  (130 / 5) 

  որպէս ասաց տէր Եփրեմ, ոչ ինչ բնութեամբ ապականացու արար 

Աստուած, մեղք պատճառք ապականութեան ամենեցուն»:  (130 / 17) 

  Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 17) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 15;  133 / 16) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է» 

(137 / 8) 

  և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ» (142 / 4) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք (142 / 12) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ (145 / 15) 

  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն 

գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք 

ընդունել (151 / 2) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 15) 

  «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, քանզի միաւորութիւն 

խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, (159 / 15) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց (159 / 19) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ 

երևելոյն ինչ բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 8) 
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  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ, և 

որ այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 15) 

  քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 18) 

  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս 

(172 / 16) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 

բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց (174 / 3) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 5) 

  

ԻՆՉՊԷՍ        - 1 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և 

եթ երևմունք:  (168 / 8) 

  

ԻՆՔ/Ն/            - 113 

  հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական հանդերձ 

հասարակական բնութեամբն  (39 / 3) 

  զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն (39 / 12) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ 

իմեքէ յինքեան բաժանելով (41 / 7) 

  զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան երևեցուցանէ զբնութիւնն 

(43 / 11) 

  զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ (49 / 20) 
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  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, 

ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 25) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 8) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ (77 / 22) 

  արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և 

յամառութենէ  (109 / 7) 

  առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ  (112 / 17) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն 

առանձնապէս յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 17) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, (141 / 17) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ 

զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 3) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 19) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 2) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 5;  65 / 5) 

  կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս 

մահու:  (66 / 14) 
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որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի զհրոյն 

պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 12) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 

բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց (174 / 3) 

Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես զնա 

գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ 

(18 / 11;  18 / 12) 

  այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 16) 

  այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 17) 

  զի ոչ անմարմին Բանին ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ 

հասարակականի մարդկային բնութեանս:  (24 / 21) 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և 

միտս  (27 / 16) 

Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 12) 

  նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 9) 

Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 13) 

              էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, (35 / 14) 

 զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի 

Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ (36 / 24) 
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  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 15) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (37 / 22) 

        որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց (38 / 8) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ (42 / 1) 

Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 8) 

  և նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 11) 

զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 24) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 6) 

  և զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն 

միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ 

զօրութեան:  (45 / 8) 

    և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ 

ձեռն առ ինքն միաւորութեանն անմահ և 

անապական:  (45 / 2) 

 ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի տալ 

երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս (48 / 1) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս 

և ինքեան ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 4 ; 

49 / 6) 
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են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և կենդանարարն 

իւր մարմին  (50 / 18) 

   մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն (51 / 24) 

ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն զբնաւորականացն 

ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 5) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն (56 / 3) 

  ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ (60 / 4) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 10) 

  գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ 

միով ինչ իրօք:  (62 / 17) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 3) 

  և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ(64 / 11) 

կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս 

մահու:  (66 / 14) 

 և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն (67 / 15) 

  և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (68 / 10) 

  զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց (68 / 19) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 20) 

  ոչ փոխէ զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի (71 / 20) 
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  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց 

և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս 

զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 1;  72 / 2) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն (73 / 1) 

  քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց 

Աստուածն Բան:  (74 / 14) 

  և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ 

անժամանակաբար:  (79 / 9) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ 

(79 / 15) 

զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 18) 

  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի (85 / 10) 

զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն (91 / 22) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 20) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն (101 / 20) 

ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել 

թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 21)  

Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 7) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր (103 / 7) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 15) 

«Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն (104 / 3) 
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  որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն 

գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն (106 / 16) 

Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և 

ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն (115 / 19) 

Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 13) 

Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14          

  իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 21) 

  և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և ամենևին  (168 / 3) 

իսկ ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 11) 

  որպէս և ինքն իսկ ասէր (120 / 17) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն  (120 / 23) 

  որպէս և ինքն ասէ (122 / 4) 

  այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք 

(122 / 19) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 2) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ, 

և նոյն ինքն ի Քրիստոսէ, որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ 

յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 9) 

  այլ սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, 

զի ինքն էր Աստուած (129 / 21) 
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  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ 

զփրկութիւնն, ինքն ազատ մնացեալ (131 / 10) 

սա նոյն ինքն է ( 137/2)           

որպէս և ինքն ասաց  (140 / 20) 

  և Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց (147 / 7) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ, այսինքն զբովանդակ 

բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել (157 / 5) 

Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ (162 / 1) 

և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք (163 / 13) 

իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 21) 

  և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և ամենևին  (168 / 3) 

  յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ որ նախ 

մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի հանդերձեալ յաւիտենին:  (171 / 3) 

  ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին 

(173 / 22) 

  նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 16) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև 

և ինքն (177 / 5) 

  նոյն ինքն Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր 

իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն 

(182 / 3) 

   կարծեն միայն զինքեանս յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 8) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 7) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի (21 / 9) 
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  և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի 

դժոխոց և ապականութեան (71 / 4) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց (101 / 14) 

  և մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 17) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, 

որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ 

ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին (134 / 15;  134 / 17) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով 

(163 / 13) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս ունողացն 

զնա  (169 / 14) 

  

ԻՆՔՆԱԲՈՅՍ - 1 

  իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 4) 

  

ԻՆՔՆԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆ - 1 

  և զի ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան 

գործ  (95 / 20) 

  

ԻՆՔՆԱՊԱՏՈՒԻՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ 

եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 13) 

  

ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ         - 1 
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  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածե 

(90 / 3) 

  

ԻՇԽԱՆ          - 1 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն 

կարծելոյ իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 6) 

  

ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ            - 1 

  որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար 

տիկնոջ ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին (134 / 15) 

  

 ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ      - 14 

ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 19)           

Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն (64 / 24) 

իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ միւս անգամ առնուլ 

զնա»:  (73 / 3;  73 / 4) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն 

մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն 

կիրս:  (73 / 6;  73 / 9) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ (73 / 10) 

  և այլ բնականացն ունել իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և 

ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (89 / 21) 
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  իշխանութիւն ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ միուսանգամ առնուլ 

զնա»:  (122 / 6;  122 / 7) 

  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն 

և դժոխոց իշխանութիւն (133 / 4) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն, (135 / 17) 

  «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն յերկինս և յերկրի», (137 / 6) 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 5) 

  

ԻՇԽԵՄ          - 6 

  և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 24) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն  (63 / 17) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր, որ ի մարդկանէ (78 / 25) 

  ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն 

կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն. (37 / 3) 

անկատար զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ 

մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 24) 

           և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն 

լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:    (63 / 7) 

  

Ի ՊԷՏՍ   - Տե`ս  Ի նախդրի տակ էջ 154/116 

  

ԻՋԱՆԵԼ         - 3 
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  զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի 

գերեզման իջանելով՝ զապականութեանն քակեաց զբնութիւն (67 / 1) 

և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ (125 / 8) 

        Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն 

(131 / 9) 

  

ԻՋԱՆԵՄ        - 9 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի 

ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն, էջ ի նոսա Տէրն 

(64 / 17;  64 / 20) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն (64 / 22) 

  և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի 

դժոխոց և ապականութեան (71 / 4) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա  (95 / 16) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս (131 / 1) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 

Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս (143 / 6) 

    

ԻՋԵԱԼ           - 6 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան, ի 

յերկնից ասի իջեալ, և զի ընդարձակագոյնս ասացից (44 / 21) 
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  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ 

և իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ (62 / 13) 

  և ի դժոխս իջեալ ի ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն (75 / 3) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 7) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ (161 / 12) 

  և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս  (175 / 12) 

  

ԻՋՈՒՑԱՆԵԼ  - 1 

  և կամ հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ 

մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 11) 

  

ԻՍԿ    - 149 

  իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն 

արկանել:  (6 / 21) 

  իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ 

երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 10) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 12) 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ  (7 / 15) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին  (8 / 2) 
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  «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և 

առանձնաւորութեան (10 / 3) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն (10 / 22) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 2) 

   արդարև այդ իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (16 / 1) 

  ապա և ոչ էր իսկ, (16 / 3) 

Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ 

է, իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և 

անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ 

ինչ:  (16 / 9;  16 / 10;  16 / 11) 

  իսկ անդէմ լինելով, ապա և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 2) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն 

(17 / 4) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել (18 / 3) 

  զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք և՛ շօշափեցաք:  (18 / 9) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց 

բարձեալ, իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն (19 / 8) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 1) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես, բայց մեք և 

ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն  (21 / 14) 

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս հաւատոց 

ճշմարտութիւն:  (22 / 12) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և 

կերպացեալ  (22 / 14) 
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  և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և 

եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ 

ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (25 / 23;  26 / 1) 

  այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (32 / 9) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, 

մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 3) 

  զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս (38 / 16) 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ 

ոչ յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 13) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 17) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի ճշմարտութենէն, 

և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (47 / 23) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք 

բնաւորեալ, իսկ զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի  (50 / 1) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 9) 

  զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է 

մարդկային, իսկ միաւորութեամբ աստուածային (54 / 14) 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական գոլ և 

մահկանացու:  (55 / 2;  55 / 7;  55 / 9) 

  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ 

իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի 
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զերկաքանչիւրսն շարժեալ, այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. 

այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն 

առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա 

յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և 

մտօք իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր 

զարուեստ:  (56 / 16;  56 / 23) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք (61 / 21) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր 

օրինակ, և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 16) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 1) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 8) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի 

մէնջ, իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս 

յանձն առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 12;  65 / 16) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և 

այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 15) 

  իսկ զապականութեանն բարձումն և լուծանելն զդժոխ, զկնի մահուն ի 

բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ զապականութեանն քակեաց 

զբնութիւն (66 / 22) 
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  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 20) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան, այլ 

աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և զաճումն հասակի 

յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ 

ընկալաւ աստուածավայելչաբար (68 / 2;  68 / 6) 

իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման 

տուեալ բառնալ:  (68 / 14) 

  իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 1) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս. զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր 

կենացն լուծումն, իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ 

հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից 

եկեալ:  (70 / 4;  70 / 6;  70 / 10) 

  իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր, այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 14) 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 11) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան, զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին 

ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 13) 

Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ (82 / 15)    

Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 23) 
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  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն (85 / 10) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել (86 / 5) 

  իսկ ապառնին թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան 

ամենևին ոչ, իսկ անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի 

գիտութեան, իսկ հեռաւորն մասնաւոր ինչ ի 

գիտութեան:  (87 / 9;  87 / 11;  87 / 13) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին 

գոլ, իսկ մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 20) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ 

ուտել, իսկ միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և 

չարի:  (91 / 6;  91 / 9) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 11) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 14) 

  իսկ զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք, 

մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 14) 

  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 10) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն 

(100 / 20) 

  իսկ ընդ կեղծաւորութեամբ մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 8) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 14) 
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  Իսկ   եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն   Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ 

մեղաց (105 / 19;  105 / 20) 

  իսկ զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն (106 / 17) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրելն (107 / 7) 

  զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ 

թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ 

խօսել յանդիման նորա (107 / 13;  107 / 16) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի 

նմանէ իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ (109 / 5) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով  (110 / 3) 

  իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 8) 

  իսկ սա մի բնութեանն երկուս դէմս որոշ  (112 / 11) 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն (112 / 21) 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ, իսկ զմարմինն ամենևին 

անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն (114 / 16;  114 / 17) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ  (116 / 5) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 11) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր (116 / 18) 

  և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել (117 / 2) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ 
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հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, զի Աստուած ծնելութեան 

առիթ:  (118 / 13) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 22) 

  իսկ ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 11) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն 

բացայայտէ, իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց 

չարչարանաց և միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ 

չարչարին:  (119 / 22;  120 / 3) 

  իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի ներքս մտին»:  (120 / 8) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս, որպէս և ինքն իսկ ասէր… (120 / 13;  120 / 17;  120 / 18) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (120 / 22) 

  որպէս սուրբն Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի 

մարդկային, իսկ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային»  (125 / 15) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և 

մահկանացու, իսկ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ 

(125 / 20) 

  իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի 

համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 14) 

  զի իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն, իսկ ձեր ըստ 

շնորհի որդեգրութեանն, և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար 

միաւորեցելոյ ստացականիս, իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ 

բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան 

Արարիչ:  (127 / 5;  127 / 8) 
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  ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին 

աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 14) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն (134 / 10) 

   իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն, իսկ մարմին ընդունի 

զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն չարեաց, իսկ յետոյ 

զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 18;  134 / 21;  134 / 23) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք, յառաջնումն ժամանակին, որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է 

լինիլ. իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ 

մի և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի, (142 / 10;  142 / 15) 

  իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 9) 

  իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 3) 

  իսկ մին ի նոցանէ եղև սատանայ:  (147 / 7) 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս, ատեն ատելութիւն 

կատարեալ, և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել(150 / 17).     իսկ որոյ 

ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և անուամ 

վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց ( 

151 / 3) 

  իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին 

(152 / 6) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր (153 / 1) 

  զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ (155 / 15) 
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  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 7) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա (157 / 25) 

  ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ 

միաւորութեան:  (158 / 16) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն 

Քրիստոսի, իսկ միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 18) 

  քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել (160 / 2) 

  իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ, և փոխանակ նոցա 

աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ միաւորութեանն քարոզիւր 

անբաժանութիւն:  (160 / 7) 

  իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք (160 / 14) 

  իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան անգիտակցեալք, 

պապանձեցան:  (161 / 4) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 6) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի 

նոցան  (161 / 22) 

  և զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս, և 

միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 12) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի (163 / 1) 

  որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք (164 / 13) 
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  իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ (166 / 11) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 15) 

  Իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 21) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի  (168 / 12) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 6) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 20) 

  այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա 

բնաւորական իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 5) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածային զօրութեամբն (173 / 9) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 2) 

  իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ մարդկայինն 

ստացական և շարադրական (177 / 10;  177 / 12) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի  (180 / 22) 

  քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, 

քանզի և յարմարի իսկ ոչ(181 / 21) 

  որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 7) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն, 
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և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն 

ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  (182 / 8;  182 / 13) 

  ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ 

(82 / 15) 

  

ԻՍԿԱԳՈՅՆ    - 1 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն (39 / 20) 

   

ԻՍԿԻԶԲՆ      - 2 

  մի և նոյն յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն 

գտաւ շաղախեալ (94 / 12) 

Բայց ա՛րդ, դարձցուք անդրէն յիսկիզբն քոց ասացուածոցն:  (21 / 5) 

  

ԻՍԿՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 14) 

ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ իսկութիւնն յաւիտենական  (145 / 2) 

  

ԻՍՊԱՌ          - 2 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ 

զի իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի (163 / 3) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, թէ տակաւին 

ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 12) 
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ԻՍՐԱՅԷԼ       - 3 

  և պաշտէին զԱստուածն Իսրայէլի  (155 / 15) 

  և որ անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ (60 / 14) 

ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 6) 

  

Ի ՎԵՐ   - 9 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 10) 

յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ էնն, 

և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս 

(43 / 4) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն (50 / 9) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 20) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ բանականն, ուստի և 

մարդն:  (89 / 11) 

Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ 

սակաւ ի վեր տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր 

Ստեղծիչն:  (91 / 4) 

Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն տեղի 

բարեկամութեան (150 / 15) 
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  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 21) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան 

զիմաստս արարածոց:  (177 / 2) 

            

Ի ՎԵՐԱՅ        - 97 

Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոս (4 / 2) 

  ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք 

առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս զսիրոյն 

մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, 

այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի, զի արդարասցի և 

բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (4 / 17) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա. ..(8 / 8)           

Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան 

օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի 

բաց հանելով անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 3;  9 / 4) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի զհասարակական 

անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի 

համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 13) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 9) 

և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 1) 
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ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն 

ասասցի գոլ (25 / 23) 

  նոյն ասի և ի վերայ ստորակային (26 / 12) 

Ի չորս բաժանի որ ի վերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 9) 

  ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն, որոց 

հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 21) 

Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին ( 31/7 )             

Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին  (31 / 2) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն (35 / 7) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար   (36 / 21) 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց, և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 19) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ 

զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն (39 / 10) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք 

(40 / 19) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 20) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի  (46 / 24) 
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  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, որ 

զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 19;  49 / 21) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն աստուածայինք:  (53 / 19) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 5) 

  այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ (54 / 17) 

  ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ (61 / 13) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն (67 / 12) 

իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 2) 

  այսպէս իմասցիս և ի վերայ Քրիստոսի:  (71 / 23) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 17) 

  որպէս ի վերայ խոնաւից է տեսանել (78 / 8) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ» (81 / 3) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ 

Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և 

ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 17;  81 / 18) 

  և բան և միտք և իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ 

սոյնպիսիք, համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (84 / 11) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, 

այսպիսեացն ի վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն 
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Աթանասիոս Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն 

է:  (86 / 7) 

որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն ի 

վերայ ածել:  (92 / 19) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 3) 

  տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական կիրընդունակութեանցն 

մարդկայնոց (97 / 15) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս 

ձայնք ի վերայ մարդկային կազմածիս (98 / 1) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ (102 / 4) 

  «տեսաք զնա և ձեռք մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 6) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն 

պարսաւական բան:  (105 / 12) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, թէ «Աստուած 

փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 4) 

  սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով, այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին 

(109 / 10) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն, և ի միաւորութենէ անտի մի 

ասել ի վերայ Քրիստոսի բնութիւն, ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, 

զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 2) 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի  (113 / 1) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 
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ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ 

յարութեանն:  (113 / 10;  113 / 13) 

զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ գերեզմանի 

զԱստուած (115 / 3) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 13) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել, և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման 

տալ ի վերայ պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 16) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ չարչարին:  (120 / 2) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին 

զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ 

ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 1) 

  Եւ հարքն …ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար, որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ 

Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն 

վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ 

զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ 

շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 13;  122 / 23) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 2) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի  (123 / 5) 

վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն (124 / 1) 
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  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս 

կոչել ի վերայ նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ 

սուրբքն, այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար 

առնուլ ի վերայ Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զի եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն 

և հակասացեալն ըստ միաւորութեանն:  (124 / 14;  124 / 17) 

  ի վերայ բերել սորա իրաւացի է (125 / 16) 

  անմահ, սոքօք երկոքումբք, այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս 

հիմնեցուցեալ և հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ 

՝ ընկալեալ յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 1) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին (127 / 14;  127 / 15) 

  վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն առնել, թռուցեալ, 

ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 7) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 12) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 10) 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի (132 / 16) 

  երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 5) 

  ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի (133 / 13) 

  ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և 

արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ զապականութիւն (134 / 12) 

  յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, 

որ ի վերայ անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն (134 / 20) 
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  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել, և ասա. 

«ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 14) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

/ կատարյալ՞/ յանապականութիւն (145 / 17) 

  իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 11) 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (155 / 1) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 16) 

  տեսցուք թէ ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք 

ասին և ոմանք ոչ:  (156 / 19) 

  ամենեքին նոքա աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի:  (157 / 2) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 11) 

  ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ 

միաւորութեան:  (158 / 15) 

  զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր փառք, 

այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել 

զհիւանդս (160 / 17) 

  յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի (171 / 18) 

  իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, (177 / 19) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 5 
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  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից (178 / 19) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ 

մասնաբար ի վերայ աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 17) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 20;  179 / 21) 

  պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 3) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի (180 / 23) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի (182 / 2)      

  Եւ որք ասեն ի վերա յմարմնոյն Քրիստո սի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ  (181 / 23) 

  Եւ որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է 

առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (181 / 23;  182 / 2) 

  

 Ի ՎԵՐՈՅ       - 3 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ 

ճառել:  (64 / 3) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 2) 
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   զոր ի վերոյդ սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում» իսկ Թէոդիտէ 

ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել 

զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 7) 

  

Ի ՎԵՐՈՒՍՏ   - 1 

  ի վերուստ սկսայց՝ առնելով աստուածաբանութեանս 

առաջարկութիւն:  (61 / 15) 

  

ԻՐ       - 31 

Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի որ ուտէրն 

ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 6)   

Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս  (5 / 11) 

և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց 

և իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 17) 

զի զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. (36 / 21)             

զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով…  (109 / 22) 

  և զճշմարտութիւն իրին յարութեամբն հաստատէ. (115 / 13) 

  զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն 

զանապականութիւն զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն  (117 / 5) 

 Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի (115 / 17) 

նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն թէ 

բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 12) 



1134 
 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց (133 / 7) 

զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (150 / 2) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի 

զանցելոց իրաց պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և 

Յուլիանեայ (151 / 13) 

              Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն  (156 / 10) 

 քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել (160 / 3) 

Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս սբազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և 

եթ երևմունք:  (168 / 8) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի (168 / 12) 

Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն  (181 / 18)         

            և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 4) 

  որ սահմանէ զիրն, որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել 

նախկին յարձակի մտօքն տեսանել զմարդն (115 / 20) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 4) 

  որ սահմանէ զիրն, որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել 

նախկին յարձակի մտօքն տեսանել զմարդն (115 / 20) 

  և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 6) 



1135 
 

  և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 19) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 12) 

  Իսկ գոյակից և բնակից և անեղ և անսկիզբն ամենայն իրօք զբնութիւն 

բացայայտեն:  (77 / 12) 

  արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն յաղթեսցէ ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն 

տկարագունին:  (83 / 19) 

  զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 14) 

  այլ սակայն հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ, և ոչ փոփոխելի ինչ իրօք, (127 / 3) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և 

ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ նմին և 

այլ անտեսականքն, ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 4) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, (117 / 19) 

  

ԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք 

դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց 

ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 21) 

  

ԻՐԱՒ   - 1 

  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն (166 / 7) 
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ԻՐԱՒԱՊԷՍ    - 2 

  և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ 

արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս 

զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց սիրոյն 

(4 / 17) 

  որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 2) 

  

ԻՐԱՒԱՑԻ       - 4 

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 6) 

  զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 16) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել  (119 / 13) 

  ի վերայ բերել սորա իրաւացի է և զայն… (125 / 16) 

  

ԻՐԱՒԱՑՈՒՑԱՆԵՄ    - 2   

  և ոչ անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 7) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 19) 

  

ԻՐԱՒՈՒՆՔ     - 1 

վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և 

արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն 

լոյս (151 / 8) 
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ԻՐԵՐԱՑ         - 12  

  որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով 

տարակուսանային:  (7 / 6) 

  և զի ոչ են բարձողք իրերաց (19 / 10) 

  զի համագոյնքն պարտին և հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 10) 

  և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր (78 / 7) 

  և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ խոնաւից է 

տեսանել, որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն (78 / 9) 

Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր 

(82 / 21;  82 / 24) 

և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի 

զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն 

լինելով իրերաց (111 / 19) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 1) 

  ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան գլորումն:  (153 / 21) 

  կարծին բառքս ներհակք իրերաց (155 / 19) 

  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 6) 

  որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց 

անխախտելի արձան 

թշնամութեան:  (151 / 15) 

  

ԻՐԻՍ  - 1 
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  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ  (69 / 16) 

  

ԻՐՈՂՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի, զի ոչ են մի և ոչ 

միոյ իրողութեան:  (119 / 18) 

            Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 9) 

  այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա 

բնաւորական իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 5) 

  

ԻՒՂ     - 1 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն  (63 / 8) 

  

ԻՒՐ     - 212 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն 

վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին 

կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 9;  6 / 17) 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել 

(12 / 2) 
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  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 2) 

  և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, և 

կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 13;  18 / 14) 

  զի բնութիւն ոչ ունելով զնշանակիչն իւր, այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել 

զնա կարիցէ. աներևոյթ է և անըմբռնելի:  (24 / 17) 

և այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, 

ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, 

մահու, դժոխոց և ապականութեան (25 / 5;  25 / 10) 

   եթէ առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և 

միտս, այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի (27 / 16;  27 / 17) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (38 / 1) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն, ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ 

անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 7) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին (43 / 5) 

  և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 1) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 5) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 19) 

  մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս  (57 / 7) 
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  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն 

ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ 

զանչարչարութիւն (57 / 14;  57 / 19) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան (58 / 1) 

  այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, (58 / 5) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար (58 / 11) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 3) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն (59 / 9) 

  վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն (60 / 3) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով 

զմարմինն իւր բնաւորականաց Բանն (60 / 19) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն (65 / 24) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 21) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, և 

առ իւր աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 25) 
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  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ 

զնարմինն իւր, որ ի մարդկանէ (79 / 1) 

  ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ ի 

մարդկանէ (79 / 8) 

  զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք 

երթեալ ծանուցաւ (79 / 21) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և 

զմարմինն իւր (82 / 22) 

  խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 11) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և 

զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել 

զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս 

բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և 

մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և 

մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 15;  85 / 23) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր  (94 / 12) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ 

խոստովանել ասելով. «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ 

անմահական և անչարչարելի Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին 

(104 / 12) 

  զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն (104 / 20) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 12) 

  զայն ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (108 / 3) 
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  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14) 

  զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի զապականութիւն, 

զանփառութիւն, զանկատարութիւն (118 / 4) 

  յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր (120 / 15) 

  և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան 

վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 18) 

որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (132 / 1) 

  ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի (133 / 13) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 17) 

  և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան (136 / 7) 

  զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի 

մաղթանս Հօր մատուցանէր (137 / 12) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ. եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 1) 

  թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ փչեաց ի դէմս մեր զՀոգին 

սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 17) 

  իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ  (142 / 21) 

  իւր Տեառն ասացեալ է…(143 / 4) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն (143 / 16) 
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  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ առանց 

օգնականի (144 / 3) 

  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր Տէրն  (158 / 2) 

  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն (160 / 6) 

  ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն 

ընտրեալսն իւր ոչխարս (164 / 19) 

  և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 20) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 10) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 6) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին (176 / 21) 

  զմահն ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն, (183 / 16) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և 

ցեղապետք՝ յիւրեանց անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 5) 

            ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմած (99 / 20) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ 

եբարձ յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 16) 

  համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր, 

չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 16) 
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  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս (73 / 20) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն 

շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 12) 

 յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 7) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն 

Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 10) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառ 

(117 / 18) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 16) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 8) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 15) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս, որպէս և ինքն իսկ ասէր (120 / 15) 
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  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և 

յերկրորդ յիւրում գալստեանն ցուցանելոց է (140 / 18) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 12) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և 

զմարմնականս՝ յիւրումն բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և 

ուր:  (95 / 7) 

  իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն 

արկանել:  (6 / 22) 

  կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին (38 / 23) 

  և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 18) 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 21) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն (101 / 19) 

  և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 4) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 3) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 12) 

կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն զիւր ոչ կորոյս 

(144 / 23) 

  Իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 21) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում 

մարմնոյն զիւր զօրութիւն և զփառս (169 / 1) 

  անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 23) 
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զայլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 13) 

  ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 13) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին (58 / 13) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն (67 / 9) 

այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն (79 / 2) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, (95 / 10) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն (100 / 21) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց 

ստութեան զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն (101 / 5) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14) 

  «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց 

բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 12) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 3) 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և 

կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին և ասել (142 / 2) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 5) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 
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սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 15) 

  և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 12) 

  այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն, 

ցասնուլ, ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և 

զերկնչելն և զանգիտանալն:  (178 / 13) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 3) 

  և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան 

յիշել զիւրսն (74 / 8) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն 

կրել զիւրսն»:  (121 / 16) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 20) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն (170 / 16) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 11) 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ, 

աւաղեալք ի մարգարէէն (150 / 10) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս, որ 

յաղագս Փրկչին (160 / 1) 

և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, 

և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 9) 
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  թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն Բէլիարայ զաստուածային 

սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ անձանց (92 / 14) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց, եթէ «գուցէ 

ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս», և եթէ 

ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի. և եթէ 

«ապականեցան և պղծեցան 

յապականութեան իւրեանց»:  (133 / 10;  133 / 11;  133 / 15) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 7) 

  և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 5) 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս, ատեն ատելութիւն 

կատարեալ, և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել, զի ոչ եթէ զօգտակար 

բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան 

կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել, իսկ որոյ 

ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և անուամբ 

վարդապետութեամբ պայծառացեալ (150 / 15;  150 / 20;  151 / 4) 

  կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 16) 

  թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ 

պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի 

եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին, թողին 

զքազաքս իւրեանց, և գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի 

կողմանս Եգիպտոսի (152 / 7;  152 / 12) 

  սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն, և սասանեալք 

եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն (153 / 18) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով 

զհաւանեալսն իւրեանց Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 7) 
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 կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (155 / 1) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 6) 

  երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 14) 

  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս:  (156 / 1) 

  որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 6) 

  իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ 

երկուցեալք (7 / 11) 

  որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն  (98 / 5) 

  զի ի պտղոյ իւրմէ ծառն ճանաչի:  (155 / 16) 

  հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ 

զվասն իւրն իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 16) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 2;  42 / 7) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին (43 / 23)  և 

զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով 

ինքեան,  և  զանբովանդակելին բնութեամբ  մարդկայինն  առ իւրն  մարմին 

միացուցանելով  ինքեան(45 / 5;  45 / 7) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, (73 / 6) 
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  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն, «ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել խորհուրդ(108 / 8) 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի 

զօտարափառութեան իւրոյ ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ 

նորաձևութիւն կարդաց (5 / 14) 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 20) 

  և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ  (12 / 10) 

  Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն իւրոյ (20 / 19) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ (36 / 4) 

  զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 7) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 4) 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 12) 

  ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ  (60 / 5) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր 

զճշմարտութիւն  (66 / 5) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (69 / 22) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս 

զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 3) 
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  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց (72 / 24) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն (75 / 4) 

  այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 3) 

  ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց  (79 / 16) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն, զի 

յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (84 / 25;  85 / 4) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին (106 / 4) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (112 / 1) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար 

մարմնոյն իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 5) 

այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ(124 / 18) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար 

միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն  (131 / 5) 

  «զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ (137 / 10) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ 

լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ զնպատակ 

յաղթութեան (153 / 15) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (172 / 9) 
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Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն Բան 

ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 14) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ, զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց, և 

համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի հրոյն 

(80 / 13) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու 

համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 17) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 2) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 4) 

  զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով (146 / 3) 

  և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և 

արեամբն իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 18)      

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ որպէ՞ս 

չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և զմահ, և 

կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և անմահ 

մնալովն մեռեալ (64 / 10) 

  այսինքն վասն զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց 

անմեղութեամբն առ Հայր  (70 / 23) 

  իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 14) 

  այլև անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 15) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 3) 
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  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստովանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած 

ըստ էութեան բնութեան իւրոց (33 / 14) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն (107 / 6) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց (119 / 11) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և 

ըստ իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և 

զայլսն  (122 / 2 

  և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 9) 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 12) 

և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս 

(61 / 5) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն 

(103 / 18) 

  շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին 

ընդ իւրում մարմնում (104 / 7) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 22) 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն 

(112 / 19) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական (116 / 6) 

  որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր (118 / 8) 
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  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ 

ընդ իւրում մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր 

զօրութեամբն զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս, որպէս և Պօղոս ասէ. 

«սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում»  (131 / 22;  132 / 4) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, (143 / 11) 

   վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ 

հանելովն զանարգն ի պատուականէն:  (151 / 8) 

  Յակոբ…որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 10) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. (169 / 1) 

  զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է 

քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (36 / 23) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ 

ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն 

եղև:  (41 / 5) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 8) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն  (60 / 18) 

  

ԻՒՐԱԿԱՆ       - 1 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 13) 
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ԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ       - 1 

  անմահական և անչարչարելի Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, 

որով կարելի և հնարաւոր էր չարչարել և մեռանել  (104 / 11) 

  

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ         - 15 

Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 5)           

Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք, որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 13) 

Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցան (30 / 15) 

Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ  (41 / 4) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն …(74 / 3) 

  այլ իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս  (153 / 16) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց 

Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 4) 

ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ 

միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի (108 / 1) 

  զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր ժամանակս 

ցուցանել յինքեան (141 / 16) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ(145 / 24) 



1156 
 

            Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 11) 

  արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն (30 / 19) 

  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր 

և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել (4 / 4) 

  պաշտէին զիւրաքանչիւր աթոռ (152 / 5) 

և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա 

զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 1) 

  

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՈՔ – 4                            

      տե’ս ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ գլխաբառի  41/4, 74/3, 153/16,154/4 օրինակները: 
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       ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

  

Ի /նախդիր/   

Պ.Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նոր այ:  (187 / 11) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ 

ցայսաւր:  (187 / 14;  187 / 15;  187 / 15) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 19;  187 / 21;  188 / 1) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 9) 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի կիւրակէն:  (188 / 19) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 
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բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, 

զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20;  188 / 21;  188 / 21;  188 / 24;  189 / 2;  189 / 3) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի 

խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5;  189 / 11;  189 / 12) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 14) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 24) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 4) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 19) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին 

սուրբ ի յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ 

տաւնեմք, եւ զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին 

յաւուր յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 10;  191 / 11) 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 17;  191 / 18) 
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  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր 

զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 3;  192 / 3) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 16;  192 / 18) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք 

յուզեցան ի քէն:  (193 / 4;  193 / 10) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 11) 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 15;  194 / 17) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 27;  195 / 4;  195 / 4;  195 / 6;  195 / 7) 

  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15) 
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  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 17) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 6) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8;  196 / 9;  196 / 13;  196 / 15;  196 / 16;  196 / 17;  196 / 19;  196 / 20) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի կարգին:  (196 / 23) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 25;  196 / 26) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ 

մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 2) 

  

Ի  նախդիրը  ձայնավորից առաջ           -  /հաշվել/ 

Պ. …յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն այդ ինչ ոչ 

գտաք»:  (194 / 8)      

Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 8) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ 

ոչ յայղ տեղիս:  (197 /          

Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» (197 / 1) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 
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Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 26) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 5)          

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 11)           

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութեանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 10) 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 6) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 6)         

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 
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արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7)     

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 13) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ 

ձեզ յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, 

եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 1) 

Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

  Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն 

Փրկչին յաւուր յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 13) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (196 / 27) 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25) 

  Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 



1163 
 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն 

Փրկչին յաւուր յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 13) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (196 / 27) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և 

կարդեաց յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն 

յաշխարագիրն եւ գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 10) 

Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 15) 

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 2;  197 / 4) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 10) 

  

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին 

յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր 
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հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն 

է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 2) 

              Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ 

արիւն յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ 

և յԱթանագենէ վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 16) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 19) 

  

ԻԲՐ  - 1 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 11) 

  

ԻԲՐԵՒ  - 2 

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 16) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 
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զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 21) 

  

Ի ՀԱՐԿԷ  - 1 

       Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, 

զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 24) 

  

 (189 / 18)  ստուգել 

  

ԻՆՉ  - 5 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 20) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 5) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս 

բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք 

յուզեցան ի քէն:  (193 / 8) 
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  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 18) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 9) 

  

ԻՆՔՆ   - 4 

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 10) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 10) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25) 
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ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 2) 

  

ԻՇԽԵՄ  - 1 

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 11) 

  

ԻՈՒՄ  - 1 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

  

ԻՋԱՆԵՄ  - 1  

   Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 10) 

  

Ի ՎԵՐ  -  1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 
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զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 

  

Ի ՎԵՐԱՅ  - 1 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 1) 

  

ԻՐ  - 1 

Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 22) 

  

ԻՒՐ  -   4 

Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 26) 
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Լ        79  (238) 

  

ԼԱՒԱԳՈՅՆ     - 1 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 7) 

  

ԼԱՒՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա (112 / 5) 

  

ԼԵԱԼ   - 8 

  զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ 

փրկութեան:  (9 / 14) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 19) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար (53 / 4) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ հաղորդ 

(103 / 4) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, զծնեալն ի 

նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և փառացն և 

անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 1) 

  ծնունդն յապականութեան սերմանէ լեալ էր …(132 / 13) 

որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ 

արկցուք, քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ 

լուծումն այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 17) 
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  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (174 / 2) 

  

ԼԵԱՌՆ           - 2 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ, զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն, նովին փառօք 

երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, նովին փառօք Հօր 

գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և զմեռեալս:  (140 / 12;  140 / 13) 

  

ԼԵԶՈՒ            - 4 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 21) 

Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և 

ամենայն լեզու խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ 

Հօր:  (75 / 15) 

            Յակոբ՝ …  ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 12) 

  կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս (104 / 15) 

  

ԼԵՂԻ  - 1 

  Քաղցեաւ և լեղի ճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 17) 

  

ԼԵՒՈՆ - 1 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել (6 / 8) 
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ԼԻԱՊԷՍ         - 1 

  գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, (62 / 18) 

  

ԼԻՆԵԼ            - 63 

  

և ինձ ամօթ մեծ է ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 21) 

  խնդրես ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից (12 / 7) 

  Տե՛ս, որպիսեա՞ց խորհրդոց առանձնակի յանդգնեցար լինել գտող:  (17 / 23) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ  (18 / 4) 

  կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ 

ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք:  (20 / 4;  20 / 5) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս 

թուի լինել»:  (20 / 11) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ 

ժամանակաւ լինել (22 / 11) 

  և ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի լինել բանի սպասաւոր (37 / 14) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ  իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով (41 / 6) 

  այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 23) 

  և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ (64 / 5) 

  ոչ ևս յանձն առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 18) 
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  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (69 / 21) 

  ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց, այլ զնոյն զմարդկայինն 

արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 18) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի  (81 / 23) 

  խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր  (83 / 10) 

  և այլ բնականացն ունել իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և 

ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (90 / 2) 

  իսկ միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և 

չարի:  (91 / 10) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 11) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 13) 

  ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս 

թեքեցաւ լինել ծառայ (98 / 10) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտդ, այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես, ըստ որում՝ իմիք յեղանակի 

յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ երջանիկ հարանցն զունակութեան 

և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային կազմածիս (99 / 14;  100 / 2) 

  շնորհակալ պարտ է լինել նմա (101 / 7) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (111 / 22) 
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  իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն 

(114 / 18) 

  և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել (117 / 2) 

  որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 10) 

   առանց վիրաց և անսպի լինել (141 / 18) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում, որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել (142 / 10) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել խնդրող 

ուղղութեան և բարեպաշտութեան (147 / 16;  147 / 17) 

  պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի (150 / 1) 

  և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել(  150 / 19)  և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ 

հանելովն զանարգն ի պատուականէն:  (151 / 10) 

  քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել (160 / 3) 

  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 5) 

  կարծեն յայլ փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն 

վարկանին լինել  (162 / 17) 

  առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 16) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և 

ամենևին (168 / 3) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ (171 / 15) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք 

անքակ լինել Բանին և մարմնոյն իւրոյ (172 / 8) 



1174 
 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից (173 / 16) 

  ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ 

զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 6) 

  Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն (180 / 15) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ 

պատշաճի լինել նախքան զգոյանալ իրին (181 / 17) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 12) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 9) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն  (176 / 20) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ հաղորդութիւն 

(177 / 16) 

  «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան զլինելն աշխարհի (106 / 13) 

  որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի  (124 / 1) 

  զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (138 / 1) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 2) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ 

ճշմարտապէս  (62 / 14) 

  ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 16) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ 

(65 / 15) 
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  որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 13) 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, 

վահանընկեց լինելով, մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 11) 

  զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն 

յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ 

զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 19) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 11) 

  որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ փոխել 

ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել (162 / 15) 

  

ԼԻՆԵԼՈՑ       - 4 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք 

դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն (23 / 22) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ 

ինչ լինելոցն է  (108 / 17) 

  որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի 

նոսա լինելոցն էր (130 / 6) 

  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ 

պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 

  

ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ          - 5 
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մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 17) 

   Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, (117 / 15) 

և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու 

սկիզբն լինելութեան գոյութեան,  (117 / 20) 

       Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ ունելով ի 

սկզբան լինելութեանն (118 / 6) 

  որոյ վիրօք մեք զլինելութիւն ստանայցեմք (174 / 23) 

  

ԼԻՆԻԼ            - 1 

  նախ քան զյարութիւնն պարտ է լինիլ (142 / 15) 

  

ԼԻՆԻՄ           144 

լինեաք ծիծաղելիս բազմաց (7 / 2) 

  Ողջ լեր:  (100 / 5) 

  Եւ ողջ լեր ի Տէր:  (148 / 5) 

երկոքին կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք (101 / 12) 

  ասացեալ լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած 

և զմարմինն իւր, (82 / 20 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 1) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 10) 
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  որով իւիք ծանոթանայր և ծանուցեալ լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր 

կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 7) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս. 

ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք (60 / 22;  60 / 24) 

  զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն (70 / 6) 

  և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, բայց լինէր այս 

ըստ հինգ յեղանակս (73 / 20;  73 / 21) 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս (109 / 15) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն 

աստուածայնոյն յայտնեալ լինէր անայլայլութիւն (160 / 13) 

  աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և 

կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ 

հարցն:  (182 / 5) 

   զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ 

հետէ իմացեալ լինի դէմ  (13 / 7) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ 

հետէ իմացեալ լինի դէմ»(16 / 9) 

զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ  (19 / 7) 

  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն 

մարդ լինի  (21 / 8) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ 

հետէ իմացեալ լինի դէմ», (22 / 6) 
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  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց, 

յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից» արդ ամենեքեան 

այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն, որոց հաւաքումն միահամուռ ի 

վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 15;  30 / 19) 

  լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ (72 / 16) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 11;  76 / 12) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 14) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին (89 / 13) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 2) 

   որովհետև լինի այս (106 / 14) 

  որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ 

արծուի:  (116 / 9) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, 

և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ 

վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, 

այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 7;  123 / 8;  123 / 10) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն 

(134 / 14) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 19) 
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  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման (156 / 23) 

  զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ 

անեղ, և որ անեղն է, համագոյակից լինի աստուածութեանն, և համագոյն 

չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս Երրորդութիւն:  (157 / 14;  157 / 16) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ 

(161 / 14) 

  որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ մարդկային 

բնութիւն:  (163 / 5) 

  ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի  (166 / 10) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ 

ապաքէն ասացեալ լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ 

ոչ քարի բնութիւն:  (166 / 20;  166 / 21) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ(172 / 1) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային 

որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս 

ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն 

զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 2;  181 / 6) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 10) 

  Ի չորս բաժանի որ ի վերայ էակացս առեալ լինին անուանք. (30 / 10) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ (36 / 15) 

  որ յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 5) 
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  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն 

Աստուած ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, 

զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 8) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ (83 / 20) 

այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին (109 / 12) 

  զի այսոքիկ և զկնի յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի 

(153 / 5) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն 

Քրիստոսի, հակակեալք լինին նմա(158 / 8) 

  Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց  (160 / 21) 

  որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք 

(164 / 19) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 16) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 7) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն (135 / 15) 

  իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ, և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական և 

երկնային:  (166 / 14) 

  և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ 

ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 9) 

  այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն. քա`ւ լիցի:  (36 / 13) 
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  ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն 

կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 3) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն 

Աստուած, քա՜ւ լիցի, (56 / 9) 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և 

անձն, քա՜ւ լիցի (67 / 10) 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն 

լեզու խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 16) 

  և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս, որք ոչ իցեն  (91 / 20) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, (105 / 10) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. (129 / 2) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից (147 / 16) 

  զի ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 4) 

  Եթէ ոք ասիցէ մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 21) 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն 

զրկեալ հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ (7 / 17) 

  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել  (8 / 14) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և 

յորոց եղեն նշանակելով և միայն մտածութեամբ, (47 / 10) 

  այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 21) 

  որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ (65 / 22) 

  ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն (68 / 23) 
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  և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս 

այսոքիկ շարակապեալ եղեն (95 / 13) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ  (96 / 5) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս (111 / 8) 

  և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն (153 / 19) 

  և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս չարչարելի ասի 

մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի և մեռաւ 

ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 21 

զի դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 18) 

  «լուռ եղէ ի սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 4) 

  ապա թէ յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն 

լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 8) 

  Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն (19 / 14) 

  նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 9) 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ 

(36 / 6) 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի քոց 

աստուածոցն  (38 / 11) 

  օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 11) 

  զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 3) 
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  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 7) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան (44 / 19) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 21) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 1) 

  եղև ի միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան (60 / 7) 

  այլ պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն (66 / 11) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի 

Կուս  (67 / 19) 

   սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղև. (69 / 7) 

  և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի 

հրոյն, այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս 

և յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 15;  80 / 18) 

  «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն 

ասի և ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 16) 

   համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն 

պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ 

զգեցեալ եղև (84 / 19;  84 / 21) 

  և ոչ ասի մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է 

ամենևին անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում 

նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն, զի 

յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 1;  85 / 7) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև (85 / 25) 

զի այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 7) 
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  որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա (89 / 7) 

  մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և 

ապականութեամբ եղև ստորանկեալ:  (93 / 14) 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 21) 

  նմա եղև ընտրելի և փափագելի:  (94 / 4) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս (117 / 8) 

  «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին 

յաղթելով»:  (119 / 7) 

  քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի 

մեղաց ի ներքս մտին»:  (120 / 8) 

  և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ  (124 / 22) 

  և հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ 

յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 1) 

   որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն 

զցրտութիւնն և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ, որ ամենևին 

արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի 

հրոյն:  (128 / 4;  128 / 7) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 4) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ (140 / 10) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ (144 / 12) 

  «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն զիւր ոչ կորոյս 

(144 / 22) 
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  իսկ մին ի նոցանէ եղև սատանայ:  (147 / 8) 

որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ 

ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ (154 / 16) 

  «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ շփոթութիւն ինչ ասեմք 

բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և անշփոթաբար ի վեր քան 

զմիտս եղելոց»:  (159 / 18) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ (174 / 21) 

  որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի բնութիւնս (175 / 4) 

  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 18) 

  որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և ինքն (177 / 4) 

  զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն (182 / 11) 

  և յորժամ եղևն այս (23 / 17) 

  զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն (34 / 20) 

  ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ աստուածութեանն և 

ըստ որում եղևն, (35 / 8) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին, (47 / 1) 

  որպէս զի զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց 

թշնամւոյն եղիցի, և այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ 

զանմահականն գտանել կեանս:  (69 / 12;  69 / 13) 

  զի ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 16) 

  և զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (179 / 1) 

  զի եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն և հակասացեալն ըստ 

միաւորութեանն:  (124 / 18) 
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ԼԾԱԿՑԵԱԼ    - 1 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք գայթակղին և 

յիմարին հեթանոսք, այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ 

աստուածաբան անուանցն լծակցութիւն և 

օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 10) 

  

ԼԾԱԿՑԻՄ      - 3 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, (126 / 14) 

  ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ  (157 / 10) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք 

միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի իսկ ոչ, 

այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 20) 

  

ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան 

անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 9) 

  

ԼՆՈՒԼ - 1 

  օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 9) 

  

ԼՆՈՒՄ   -3 
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  իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 14) 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 21) 

  որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով 

տարակուսանային:  (7 / 6) 

  

ԼՈՅՍ  - 11 

  որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և զգալի լուսովս 

զիմանալին քատակել լոյս:  (60 / 2) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար (84 / 1) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 17) 

  վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս  (151 / 10) 

  

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ (145 / 12) 

   ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ լուսաւորելն 

կարէ զմտացն աչս, (153 / 13) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն, 

թէ համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն, երթայր զհետ դոցա, 

ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի 

հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, 

հրաժարեալք ի նոցանէ (164 / 11;  164 / 14) 

            զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և 

զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 14) 
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   որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և 

զգալի լուսովս զիմանալին 

վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 9) 

  

ԼՈՒԵԱԼ          - 1  

կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ (8 / 13) 

  

ԼՈՒԾ  - 1 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 20) 

  

ԼՈՒԾԱՆԵԼ     - 7 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 20) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին (63 / 3) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն, իսկ զապականութեանն բարձումն 

և լուծանելն զդժոխ (66 / 23) 

Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ  (109 / 5)            

լուծանելովն շարժեցաւ յայնմանէ (117 / 23) 

իմանայցէ որ ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 8) 
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ԼՈՒԾԱՆԵՄ    - 5 

  և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր (78 / 7)     

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ 

(117 / 17) 

  այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 11) 

  թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն  (65 / 14) 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանի  (17 / 13) 

ԼՈՒԾԱՆԻՄ    -1  

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք (131 / 17) 

  

ԼՈՒԾԵԱԼ       - 4 

  ապա թէ յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև 

գոյութենէ:  (18 / 8) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան (58 / 7) 

  յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և դժոխոց խայթոցն 

փշրեալ:  (75 / 5) 

  և ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն 

լինելութեան գոյութեան, (117 / 19) 

  

ԼՈՒԾՈՒՄՆ     - 5 
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  և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութեանն լուծումն իշխիցեմ 

ասել ծնողին:  (63 / 7) 

  զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն (70 / 6) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 23) 

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, 

քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 15) 

  իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 23) 

  

ԼՈՒՌ   - 3 

  «լուռ եղէ ի սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 4) 

  լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 5) 

  ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 15) 

  

ԼՈՒՍԱՏԵՍԻԼ            - 1 

  լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ (72 / 17) 

  

ԼՈՒՍԱՒՈՐ      - 3 

  ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս 

և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ (141 / 19) 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 9) 
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  և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո սիրտդ (99 / 18) 

  

ԼՈՒՍԱՒՈՐԵԼ - 1 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, 

որ լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս, (153 / 13) 

  

ԼՈՒՍԱՓԱՅԼՈՂ         - 1 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ  (94 / 12) 

  

ԼՌԵԼԻՔ         - 1 

  անհասանելիք մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 11) 

  

ԼՌԵՄ  - 1 

  մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ (15 / 5) 

  

ԼՌՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց (100 / 16) 

            Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց  (101 / 14) 

            Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, 

այսպէս լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 15) 
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ԼՍԵԼ   - 5 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ 

(107 / 11) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք (165 / 19) 

  Ի դէպ է այսպէս լսել առաքելական բանիս:  (171 / 4) 

  լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, 

ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 20) 

  

ԼՍԵԼԻՔ          - 5 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր 

զանաղտ լսելիս ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 17) 

  այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ 

մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա 

յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և 

մտօք իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր 

զարուեստ:  (56 / 22) 

Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող, ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց 

Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 2) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 15) 

  յորմէ դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես (25 / 18) 

  

ԼՍԵԼՈՑ          - 1 
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  բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ 

արհամարհիցէ:  (53 / 10) 

  

ԼՍԵՄ  - 4 

  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն (136 / 11) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն  (137 / 4).  լուար Աստուած Աստուած իմ, 

ընդէ՞ր թողեր զիս  (137 / 11) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան, որ 

լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 10) 

  

ԼՍԵՑՈՒՑԱՆԵԼ          - 1 

  ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, 

լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, (164 / 21) 

  

ԼՍԵՑՈՒՑԱՆԵՄ         - 3 

  հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին 

ինչ:  (100 / 19) 

  զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, (107 / 12) 

Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջ (101 / 22) 

  

ԼՍՈՂ  - 1 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ 

արկից լսողացն մտաց, և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ 

զախորժակացն զդրունս:  (37 / 19) 
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ԼՐՈՒՄՆ          - 2 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, և առ իւր 

աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 25) 

իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 15) 

  

ԼՑԵԱԼ  -1 

«չև են, ասէ, լցեալ Ամուրհացոցն մեղք»:  (4 / 1) 

  

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 
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ԼԵԱԿ  - 1 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 19) 

  

ԼՆՈՒԼ  1 

 Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի ընդ 

անունն:  (193 / 14) 

  

ԼՈՒԾԱՆԵԼ  - 1          

Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք ԹԺ 

երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 13) 

  

ԼՈՒԾԱՆԵՄ  -1 

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն (188 / 25) 

  

  

  

ԼՈՒԾԱՆԵՄ  - 2 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 
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խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 1) 

  

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

  

Խ      137  (208) 

  

  

ԽԱԲԵԲԱՅ     - 1 

  այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք առաջնորդեն 

ձեզ ի գեհեն հրոյն (165 / 4) 

  

ԽԱԲԵԼ           - 1 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ (101 / 19) 
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ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆ           - 2 

            առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան փոխեալ անկանէր (7 / 18) 

  

ԽԱԹԱՐԵՄ    - 1 

  և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո սիրտդ(99 / 18) 

  

ԽԱՂԱՂԱՍԻՐԵԼ       - 1 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն (7 / 9) 

  

ԽԱՂԱՂԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  զի դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և 

նոցին խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 18) 

  

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ       - 4 

  և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր 

և խաղաղութիւն  (105 / 8) 

  ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, 

մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, 

Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 8) 

Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն, որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 9) 
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  սկիզբն արարեր ի մարդիկ սերմանել զխաղաղութիւն, զոր անկեաց Հոգին 

սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 20) 

  

ԽԱՂՈՂ          - 1 

  զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ (155 / 15) 

  

ԽԱՅԹՈՑ       - 1 

  յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և 

դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 6) 

  

ԽԱՉ   - 9 

  զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ 

փրկութեան:  (9 / 14) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով (59 / 2) 

  Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն (104 / 3) 

և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին (123 / 11) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս (136 / 1) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա (136 / 15) 

  

       և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել 

Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և 

երկոքին անտեղիք:  (20 / 5) 

  և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան (136 / 6) 
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Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 1) 

  

ԽԱՉԱՓԱՅՏ - 1 

  այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց 

զնա ընդ խաչափայտին»:  (132 / 7) 

  

ԽԱՉԵԱԼ        - 1 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր (74 / 23) 

  

ԽԱՉԵԼ          - 1 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս… զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի 

կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս 

և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 9) 

  

ԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս (138 / 1) 

  

ԽԱՉԵՑԱՐ     - 2 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով 

անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 5) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն  (9 / 12) 
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ԽԱՌՆ - 2 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են սոքա ի մեզ, իսկ զանասնականն 

և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք (98 / 15) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից (173 / 16) 

  

ԽԱՌՆԱԿԵԼ   - 1 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել (119 / 14) 

  

ԽԱՌՆԱԿՈՒԹԻՒՆ     - 1 

    «ի միաւորութիւն եկին բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց 

միաւորութիւնն»:  (41 / 23) 

  

ԽԱՌՆԵԱԼ     - 5 

  «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց 

սուրբն Գրիգոր:  (128 / 23) 

  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, (133 / 3) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 5) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 20) 
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  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

  

ԽԱՌՆԵԼ        - 1 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին 

մի խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ 

թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք 

զի ես նոյն եմ»:  (129 / 3) 

  

ԽԱՌՆԵՄ       - 13 

  քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց 

Աստուածն Բան:  (74 / 15) 

  զոր և գտեալ խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս (98 / 7) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, 

և խառնեաց զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու 

մարմինս խառնեաց յանապական աստուածութիւնն, զի զբնութիւնս մեր 

անապական արասցէ»:  (143 / 16;  143 / 17) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական 

բնութենէս յինքն ինչ խառնեաց (174 / 3) 

  Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 24) 

զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և 

ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար (85 / 12) 

  «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին 

յաղթելով»:  (119 / 6) 

            Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս (131 / 15) 
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  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 11) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 10) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ, զի ի միում բարի 

ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք 

սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 4) 

            Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 8) 

  

ԽԱՌՆԻԼ        - 1 

  ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ մարդկայնոյն 

յաստուածայնումն:  (52 / 19) 

  

ԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ           - 1      

           և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և 

որակութեամբն  (78 / 3) 

  

ԽԱՌՆՈՒՄՆ   - 1 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և 

անշփոթ խառնմանն  (52 / 17) 

  

 ԽԱՐԴԱԽԵԼ - 1 
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  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին… (92 / 21) 

  

ԽԱՐՍԽԵԱԼ  - 1 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն (159 / 1) 

  

ԽԱՒԱՐ           - 3 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար, (84 / 1) 

  վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 9) 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և 

արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և ասել զլոյսն խաւար 

և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի 

պատուականէն:  (151 / 10) 

  

ԽԱՒԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք 

գիւտիւք խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 8) 

  

ԽԱՒԱՐԵՑՈՒՑԱՆՈՂ - 1 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 8) 

  

ԽԱՓԱՆԵԱԼ  - 1 
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  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (152 / 2) 

  

ԽԱՓԱՆԵԼ     - 2 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 6) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 8) 

  

ԽԱՓԱՆԵՄ    - 4 

  բայց թէ որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն 

զչարչարանսն և զմահ  (64 / 9) 

  զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն (66 / 24) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով 

յարութեամբն խափանեաց (140 / 4) 

  և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի   (175 / 11) 

  

ԽՆԴԻՐ          - 2 

  Բայց խնդիր էր այս (68 / 11)        

Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 22) 

  

ԽՆԴՐԵԱԼ     - 2 
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  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն (10 / 23) 

            ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն (14 / 4) 

  

ԽՆԴՐԵԼ        - 1 

  հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 20) 

  

ԽՆԴՐԵՄ       - 7 

  և խնդրես ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից (12 / 6) 

Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի Քրիստոս, առ 

ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, մեզ:  (24 / 6) 

  ո՛վ այրդ Աստուծոյ… խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս, որով իւիք 

տարակուսին բազ (97 / 13) 

Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան 

ուսումնասէրն խնդրէ գտանել զայնոսիկ (97 / 8) 

            ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 8) 

մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն (164 / 8) 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն (11 / 10) 

  

  

ԽՆԴՐՈՂ       - 1 



1206 
 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ 

լինել խնդրող ուղղութեան և բարեպաշտութեան (147 / 17) 

  

ԽՈՀԱԿԱՆ     - 2 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին 

յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ 

բնաւորականացս այսոցիկ  (88 / 15) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն 

և զխոհականն:  (88 / 11) 

  

ԽՈՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ, զոր օրինակ 

խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս այսոցիկ. այս 

է՝ ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան  (88 / 18) 

  

ԽՈՀԵՄԱԳՈՅՆ         - 1 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից (100 / 22) 

  

ԽՈՂՈՎԱԿ     - 1 

  ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ աս (174 / 6) 

  

ԽՈՆԱՐՀԵԱԼ - 1 
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  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման (175 / 9) 

  

ԽՈՆԱՐՀԵԼ   - 4 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն 

ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 9) 

  բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ 

յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին (73 / 22) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն 

կամէր խոնարհել ի մարդկայինսն (120 / 24) 

            Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն  (160 / 6) 

  

ԽՈՆԱՐՀԵՑՈՒՑԱՆԵՄ         - 1 

  զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով (110 / 1) 

  

ԽՈՆԱՐՀԵՑՈՒՑԵԱԼ - 1 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ 

Յիսուս խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 10) 

  

ԽՈՆԱՐՀԻՄ   - 1 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 4) 
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ԽՈՆԱՒ           - 1 

  և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ խոնաւից է 

տեսանել (78 / 8) 

  

ԽՈՍՏԱՆԱՄ  - 3 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարդաց (5 / 12) 

  ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 19) 

  զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 6) 

  

ԽՈՍՏԱՑԵԱԼ            - 1 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` 

իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս (4 / 16) 

            

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱԿԱՆ    - 1 

  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան 

հասարակապէս խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 21) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱԿԻՑ    - 1 

և խնդրես ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից (12 / 7) 
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ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԱԼ       - 5 

Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստովանեալ՝ միանգամայն և մարդ (33 / 12) 

  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ, զի 

և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս (38 / 16) 

Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստովանեալ լինին, և որոց ոչ են՝ 

հրաժարեալ, զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ  (36 / 15) 

 Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ, յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին միաւորելոյն:  (124 / 22) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր 

բարեպաշտաց խոստովանելոց:  (71 / 10) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԼ          - 18 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել, ասելով (6 / 1) 

  և զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին 

մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն (12 / 15) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն 

գիտեմք խոստովանել:  (14 / 3) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել (15 / 6) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի 

հարանցն խոստովանել». (18 / 20) 

  պարտ է քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (37 / 2) 

  զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել մի բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ»:  (82 / 17) 
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  որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին մարմնացելոյ (83 / 8) 

  ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն 

մարմին  (85 / 18) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին 

զմեզ խոստովանել ասելով…  (104 / 9) 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (155 / 2) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն (174 / 12) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ 

բնութեանն խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն 

Բանի:  (182 / 17) 

  և սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին խոստովանել (183 / 17) 

Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 18) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 17) 

            որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն, և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն 

մի խոստովանելով դէմ (12 / 11) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ 

առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի  (111 / 13) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ,  ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ   - 20 
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  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 11) 

         Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 9) 

       և սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին խոստովանել, բայց 

զապականութիւնն ոչ ընկալաւ, զի մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն, գրեալ 

է:  (183 / 17) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 15) 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի, իսկ սա 

մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ, զի զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, 

քան թէ բնութեան:  (112 / 11) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 11) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին, և 

զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած (115 / 11) 

  պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ 

մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 12) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 22) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 24) 

            մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ (31 / 14) 

  Զի յորժամ խոստովանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն (32 / 15) 
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Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 4) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն (51 / 19) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ (62 / 12) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 1) 

  «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, քանզի 

միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 14) 

  սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ըստ նմին և 

մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին (38 / 21) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս (20 / 14) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 16) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆ  ԼԻՆԻՄ- 1 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն 

լեզու խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 16) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՂ         - 1 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 4) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ            - 10 
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  գրովն զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և 

զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 4) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն (25 / 16) 

  բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց ստութեան զիւրն 

յայտնեաց խոստովանութիւն, (101 / 6) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի 

պարզամտածաբար խոստովանութեան, մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող 

ճշմարտութեան զբերանս (82 / 4) 

  զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ 

հարցն խոստովանութեան:  (101 / 3) 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս առ 

Աստուած խոստովանութեան (101 / 18) 

Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ 

գտանի խոսոտովանութեան  (115 / 2) 

  և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական 

զԻւր մարմինն քարոզէին (38 / 22) 

  ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն երկիր 

պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 12) 

   և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով բարբառովն 

իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ (146 / 6) 

  

ԽՈՍՐՈՎ        - 3 

  ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, 

մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ, Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ 

յԱստուծոյ:  (149 / 7) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 
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Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու 

մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 11) 

Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր Սարգիս Եպիսկոպոս Գերադեկորայ:  (149 / 2) 

  

ԽՈՍՐՈՎԻԿ  ԹԱՉԳՄԱՆԻՉ ՀԱՅՈՑ- 1 

  

  ԽՈՍՐՈՎԿԱՅ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՀԱՅՈՑ  (3 / 1) 

  

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ   -2 

  

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՏԻՈՔԱՅ ընդ ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  (184 / 4) 

            Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց 

վարդապետ հաղագս զծնունդն առնելոյ  (187 / 1) 

  

ԽՈՏԵԱԼ        - 1 

  որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց 

անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 16) 

  

ԽՈՏՈՐՈՒՄՆ            - 1 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ (89 / 16) 

  

ԽՈՐ   - 1 
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  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց  (38 / 8) 

  

ԽՈՐԽՈՐԱՏ - 1 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 20) 

  

ԽՈՐՀԵԼ        - 7 

  և ասեմք, անկատար զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ 

մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 24) 

  և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 25) 

  այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած, 

թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ 

միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ 

ուրումն մարդոյ:  (48 / 17) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են… (133 / 8) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն գործով 

կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն, և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ 

ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 1) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, 

իսկ զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի (50 / 2) 

  այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց 

մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն, ցասնուլ, (178 / 15) 

  



1216 
 

ԽՈՐՀԵՑԵԱԼ - 2 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ, հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց (10 / 24) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն, և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ 

ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 3) 

  

ԽՈՐՀԻՄ        - 6 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն (101 / 19) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և  խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն (151 / 20) 

  որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 24) 

Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն և ի 

միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և 

հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (101 / 1) 

   զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի (111 / 17) 

            զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի (11 / 16) 

  

ԽՈՐՀՈՒՐԴ   - 11 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն 

օրինակէ խորհրդոյն յեղանակ  (80 / 10) 

  Տե՛ս, որպիսեա՞ց խորհրդոց առանձնակի յանդգնեցար լինել գտող:  (17 / 22) 

  կամ այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ 

երևեցոյց պտուղ (8 / 16) 
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  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 20) 

  համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 18) 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ  (42 / 20) 

  առ իւրն քարշել թիւրել խորհուրդ  (108 / 9) 

  ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց (133 / 9) 

վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ 

ախտիւք, խորհուրդք. օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ 

անցանէ ըստ զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն(31 / 21 

)    

այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք ( 32 / 10) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ  (51 / 16) 

  

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ         - 1 

  «վայ այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս 

անձանց խորհրդականք»:  (150 / 14) 

  

ԽՈՑԵԱԼ        - 1 

«Ես ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և 

բևեռեալ բևեռօքն»(104 / 4) 

  

ԽՈՑՈՒՄՆ      - 1 
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  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս (136 / 1) 

  

ԽՈՒՃԱՊԵԼ   - 1 

և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել(27 / 7) 

  

ԽՈՒՍԱՓԵԼ   - 1 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ (70 / 3) 

  

ԽՌՈՎԵԱԼ     - 1 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», (121 / 7) 

  

ԽՏՂՏՈՒՄՆ  - 1 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են սոքա ի մեզ, իսկ զանասնականն 

և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք (98 / 16) 

  

ԽՐԱՄԱՏ       - 1 

  իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն 

առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 17) 

  

ԽՐԱՏ - 1 

  ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 18) 
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ԽՐԵԱԼ           - 1 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն  (162 / 7) 

  

ԽՑԱՆԵՄ- 1 

  Յակոբ…որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 11) 

  

ԽՕՍԵԼ          - 2 

  անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա (107 / 16) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և 

ի խօսելն և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց 

(133 / 8) 

  

ԽՕՍԻՄ         - 2 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 9) 

և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ (103 / 9) 

  

ԽՕՍՔ            - 1  

  ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա, և 

որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 10) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ԽԱՂԱՑԵԱԼ   - 1 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 21) 

  

ԽԱՉ  -.1        

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու 

եւ զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 12) 

  

ԽԱՌՆԱԿԵԱԼ  - 1 

Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով ընդունին 

զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 12) 
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ԽԱՌՆԱԿՈՒԹԻՒՆ  - 1          

    Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա 

զհակառակութիւնդ, զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է 

ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 20) 

  

ԽԱՌՆԵԱԼ  - 1 

  Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն յիշէ՞ 

զջուրն խառնեալ:  (194 / 1) 

  

ԽԱՌՆ Ի ԽՈՒՌՆ- 1 

  խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 12) 

  

ԽԱՌՆՈՒՄՆ  - 1 

Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ 

ջրոյ խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 

  

Խ ԵՐՈՐԴ      - 2 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 
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անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 2) 

  

ԽԼԵՄ - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 3) 

  

ԽՆԴԻՐ  - 1   

Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 9) 

  

ԽՆԴՐԵՄ   - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի  հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, 

զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 2) 
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ԽՈՐՀՈՒՐԴ  -  4 

Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով ընդունին 

զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 4) 

  Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 26) 

  

ԽՐԱՏ  - 1 

Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 23) 

  

Ծ       88  (167) 

  

ԾԱԳ    - 2 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 21) 
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ԾԱԳԷ  Ի  ԾԱԳ   - 1 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 20) 

  

ԾԱԽԵԱԼ       - 1 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 5) 

  

ԾԱԽԵԼ          - 1 

  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի 

ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն (64 / 19) 

  

ԾԱԽԵՄ         - 2 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (131 / 23) 

            Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 6) 

  

ԾԱԾԿԵԱԼ     - 5 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն  (57 / 8) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ (83 / 20) 
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  զի յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 6) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն (128 / 4) 

  այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (150 / 2) 

  

ԾԱԾԿԵԼ        - 3 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ  (4 / 13) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ 

խնդրէք ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ 

թագուցանել զստութիւնն  (164 / 8) 

            Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով 

և ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 8) 

  

ԾԱԾԿԵՄ       - 1 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց  (101 / 15) 

  

ԾԱԾԿՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն (67 / 14) 

  

ԾԱՂԿԱՀԱՒԱՔ          - 1 
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  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք…ասասցես ընդ սրբոց հարանցն 

(99 / 13) 

  

ԾԱՂԿԵԱԼ      - 2 

  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն 

երեսաց (151 / 3) 

            և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան 

իմաստութեամբ զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 15) 

  

ԾԱՅՐ - 1 

  և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 13) 

  

ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ            - 1 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն (5 / 17) 

  

ԾԱՆՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, 

աճելական ծանուցանելով զբնութիւնս:  (95 / 5) 

  

ԾԱՆՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 

  զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք 

երթեալ ծանուցաւ (79 / 22) 
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ԾԱՆՈՒՑԵԱԼ  - 3 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով 

զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր 

և ծանուցեալ լինէր (31 / 7) 

            որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով 

զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, 

և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 22;  164 / 23) 

  

ԾԱՆՕԹԱՆԱՄ          - 2 

  որով իւիք ծանօթանայր և ծանուցեալ լինէր  (31 / 6) 

          Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ 

և ծանօթացայց (149 / 11) 

  

ԾԱՌ   - 2 

  զի ի պտղոյ իւրմէ ծառն ճանաչի:  (155 / 17) 

            Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել, իսկ 

միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և չարի:  (91 / 10) 

  

ԾԱՌԱՅ          - 9 

  ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ 

լինել ծառայ, այս զոր և ասելս կամիմ:  (98 / 10) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և 

մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ 

քան զմեղսն իցեն»:  (99 / 1) 
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  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և 

մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ 

քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 5) 

            ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ 

տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (36 / 2) 

այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ 

եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 14) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 11) 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից (139 / 13) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, 

Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 8) 

  այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն առնէ 

եղանելի և ծառայական:  (179 / 14) 

  

ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ            - 1 

  այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն առնէ 

եղանելի և ծառայական:  (179 / 15) 

  

ԾԱՌԱՅԵԼ      - 1 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 7) 
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ԾԱՌԱՅԵՄ- 1 

  զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա 

յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (110 / 23) 

  

ԾԱՌԱՅԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց (119 / 8) 

  

ԾԱՌԱՅԵՑՈՒՑԱՆԵՄ            - 1 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, 

որ ծառայեցուցանեն զբանսարկուն (139 / 14) 

  

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  և ոչ զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 22) 

  զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ 

ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին (134 / 17) 

  

ԾԱՐԱՒ           - 3 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, 

քաղց, ծարաւ, աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական գոլ և 

մահկանացու:  (55 / 7) 

Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն Աստուած 

մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն հասակի, 
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աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, անգիտութեան, մահու, 

յարութեան:  (23 / 1) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն 

(60 / 12) 

  

ԾԱՐԱՒԱԿԱՆ - 1 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն 

և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն  (61 / 4) 

  

ԾԱՐԱՒԵԱԼ    - 1 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 7) 

  

ԾԱՐԱՒԵԼ       - 2 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն (59 / 10) 

            Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել … 

(63 / 21) 

  

ԾԱՐԱՒԻՄ      - 3 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 18) 

  ծարաւեցաւ, և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (138 / 21) 
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  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն (73 / 18) 

  

ԾԻԾԱՂԵԼ     - 1 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք (7 / 4) 

  

ԾԻԾԱՂԵԼԻ  - 1 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց 

(7 / 2) 

  

ԾԻՐԱՆԻ        - 3 

  կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և 

անուանել ծիրանի (78 / 18) 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն (128 / 4) 

  կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի 

(78 / 17) 

  

ԾՆԱՆԵԼ        - 4 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 22) 

Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել (98 / 11) 
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Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ ծնեալ, 

այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 9) 

Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն ընկալեալ 

Քրիստոսի (181 / 10) 

  

ԾՆԱՆԵԼԻ      - 2 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր (90 / 22) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս  (94 / 20) 

  

ԾՆԱՆԵԼՈՑ   - 1 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. 

«որ ծնանելոցն է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 17) 

  

ԾՆԱՆԻՄ   - 14 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն 

(134 / 9) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի (174 / 14) 

    զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն (70 / 5) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին   (134 / 5) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար 

ասացելոցն ծնանին չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 13) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկան (67 / 22) 
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  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն (74 / 20) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 19) 

  ծնաւ ի մորէ մարդկաբար (129 / 14) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 5) 

   ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ իսկութիւնն յաւիտենական (145 / 1) 

  անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 24) 

  նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 17)     

            «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա    Յիսուս»:  (23 / 4) 

  

ԾՆԵԱԼ           - 20 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ 

և ծնեալ  (23 / 8;  23 / 11) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ  (34 / 1;  34 / 3) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 2) 

  և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ 

Հօրէ ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 11) 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին և ծնեալ ասէ գերեզմանի 

զԱստուած  (115 / 4) 
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  «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 9) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց…և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ 

զիւր ծնողսն:  (134 / 3) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն  (134 / 11) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին 

յառնէ ծնեալ (138 / 7) 

  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան 

զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 15) 

զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ և Աստուածածին 

սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 22) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ (77 / 20) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար է 

(116 / 19) 

  իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի 

աստուած ծնեալն, զի Աստուած ծնելութեան առիթ:  (118 / 15) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, զծնեալն ի 

նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և փառացն և 

անապականութեան և կատարելութեան:  (113 / 21) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն. մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և 

որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է մարդածին 

անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 4;  114 / 6) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին, 

և զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած (115 / 12) 
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ԾՆԵԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ 

հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն, զի 

Աստուած ծնելութեան առիթ:  (118 / 15) 

  

ԾՆԵՑԵԱԼ ,ԾՆԻՑԵԱԼ          - 2 

                        Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր 

և Հայր   հանդերձեալ( 102/16)  

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. (68 / 1) 

  

ԾՆՆԴԱԿԱՆ   - 1 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. 

ի ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 18) 

  

ԾՆՈՂ, ԾՆՕՂ           - 17 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ (62 / 3) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 8) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց (133 / 21) 

Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային բնութեանն 

դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո, զի թէ ոչ ի ծնողաց և 

տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս 

վեհագունի անուանդ:  (15 / 9) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, 

ի ծնողաց, յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից (30 / 16) 
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            Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, (77 / 20) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան 

կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 4;  63 / 7) 

            ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 4) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 6) 

զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի եղելութիւն  (79 / 6) 

            Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին. յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի 

գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, 

որով իւիք ծանոթանայր և ծանուցեալ լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր կատարեաց 

զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն 

երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 4) 

       Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

մնալով ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 15) 

            Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 10) 

            Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն 

լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 3) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, (68 / 2) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ 

և զծնօղն (114 / 5) 
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ԾՆՈՒՆԴ        - 65 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր 

ի ծննդեան, որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ 

և փառս շնորհէր (112 / 6) 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն 

(112 / 18) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (22 / 23) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան (32 / 20) 

  և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութեանն լուծումն իշխիցեմ 

ասել ծնողին:  (63 / 6) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, (68 / 2) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս  (111 / 13) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 13) 

  իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն (127 / 5) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին աստուածային զօրութեանն 

գործ:  (129 / 14) 

զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և 

զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 14) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք 

իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, 

միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` 

զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 10) 
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  որոյ վիրօք մեք զլինելութիւն ստանայցեմք. այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի 

կիրսն կրեաց 

  որ ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 5) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն 

բնաւորականացն ի ծննդենէն մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 18) 

  թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց 

մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (107 / 19) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն  (113 / 14) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 12) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան (152 / 19) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 3) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել 

օր ի ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 16) 

  զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի եղելութիւն  (79 / 6) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք 

ի ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 6) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և 

զնորուն ծննդոց:  (96 / 11) 

որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն Եւտիքեայ և 

նորուն ծննդոցն:  (59 / 8) 
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  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել (9 / 2) 

  քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս 

վեհագունի անուանդ:  (15 / 11) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և զՀոգին արտաքս 

առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ (32 / 21;  33 / 2) 

  զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 2;  44 / 2) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 21) 

  զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք 

երթեալ ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ 

էութեան նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ 

ժամանակի ծնունդ:  (79 / 21;  80 / 3) 

  «Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ (130 / 16) 

  զի թէ ծնունդն յապականութեան սերմանէ լեալ էր, գոյր ասէր նովին 

ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր կատարեաց Քրիստոս ի 

վերայ երկրի (132 / 13) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 

իշխանութիւն  (133 / 1) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 12) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր 

ի ծննդեան, որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ 

և փառս շնորհէր (112 / 6) 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն 

(112 / 18) 
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  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (22 / 23) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան (32 / 20) 

  և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութեանն լուծումն իշխիցեմ 

ասել ծնողին:  (63 / 6) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, (68 / 2) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս  (111 / 13) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 13) 

  իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն (127 / 5) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին աստուածային զօրութեանն 

գործ:  (129 / 14) 

զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և 

զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 14) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք 

իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, 

միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` 

զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 10) 

  որոյ վիրօք մեք զլինելութիւն ստանայցեմք. այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի 

կիրսն կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս, ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ 

զբնութեանս մերոյ:  (174 / 24) 

  որ ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 5) 
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  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն 

բնաւորականացն ի ծննդենէն մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 18) 

  թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց 

մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (107 / 19) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն  (113 / 14) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 12) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան (152 / 19) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 3) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել 

օր ի ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 16) 

  զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի եղելութիւն  (79 / 6) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք 

ի ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 6) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և 

զնորուն ծննդոց:  (96 / 11) 

որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 8) 

և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա ուրանալ 

կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն 

լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 5) 

       ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ ԱՌՆԵԼՈՅ:  (184 / 5)   
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Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 11) 

  

ԾՆՈՒՆԴ ԱՌՆԵԼ -2 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել (9 / 2)       

          ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ ԱՌՆԵԼՈՅ:  (184 / 5) 

  

ԾՆՈՒՆԴՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ        - 1 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն (132 / 12) 

  

ԾՈՎ    - 3 

  օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 8) 

վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն առնել, թռուցեալ, ելանէր ի 

միջոյ նոցա:  (130 / 8) 

  

ԾՈՒԼՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 2) 

  

ԾՈՒՆՐ           - 1 
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  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 14) 

  

ԾՐԱՐԵԼ        - 1 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (116 / 24) 

  

  

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ԾՆԱՆԻՄ  - 2 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 5) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 
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զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 16) 

  

ԾՆՈՒՆԴ    - 9 

Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 6) 

  Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8;  187 / 12) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 11)  

Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 6) 

  Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8;  187 / 12) 

  

ԾՆՈՒՆԴ ԱՌՆԵԼ  - 1 

  Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ 

հաղագս զծնունդն առնելոյ  (187 / 2) 

  

ԾՆՈՒՆԴՆ  ՔՐԻՍՏՈՍԻ  - 2 Զծնունդն Քրիստոսի ընդէ՞ր ոչ առնէք դուք:  (187 / 3) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 9) 
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Կ       314  (782) 

  

ԿԱԶՄԱԾ       - 3 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (98 / 2) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ 

ընդ կազմածիս պատուաստեաց:  (98 / 21) 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի 

մարդկային կազմածիս (100 / 3) 

  

ԿԱԶՄԵԼ         - 1 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 20) 

  

ԿԱԶՄԵՄ        - 1 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և 

բաժանման կազմէր հնարս (5 / 12) 

  

ԿԱԹՆ - 1 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց 

ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ զեղ (78 / 6) 
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ԿԱԹՆԱԲՈՅԾ           - 1 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ (63 / 10) 

  

ԿԱԹՆԱԲՈՒԽ            - 1 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս  (68 / 3) 

  

ԿԱԹՈՂԻԿԷ, ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ  - 3 

  և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական 

անդամոց կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (22 / 1) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 22) 

  ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, 

լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք 

զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 18) 

  

ԿԱԼ     - 2 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ իմեքէ ի 

սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 18) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 14) 

  

ԿԱԽԵԱԼ        - 1 
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  «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 17) 

  

ԿԱԽԻՄ          - 1 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 20) 

  

ԿԱՂԱՄ           - 1 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս (164 / 6) 

  

ԿԱՄ/ շղկ./      - 123 

  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ 

միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 14) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ 

երկուց բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և 

թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով 

և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 15;  10 / 18;  10 / 19) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ (10 / 24) 

  և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի 

և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (17 / 1) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, 

և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 8;  17 / 9) 
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  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր 

փոխաբուսիլ, և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն 

երևեալ:  (18 / 12;  18 / 14) 

  կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել 

Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք:  (20 / 4;  20 / 5) 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ 

(23 / 7;  23 / 10) 

  առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք (24 / 5) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային, արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և 

զդէմն մարդկային ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի 

բաց բարձեալ լինիս և զանուանն առասութիւն:  (26 / 12;  26 / 14) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ 

պատճառ:  (28 / 17;  28 / 19;  29 / 6) 

  կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց  (32 / 3) 

  զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն 

անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 4) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար 

զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն 

իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 22;  33 / 23;  33 / 24;  33 / 24) 

  և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս (34 / 13) 
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  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 20) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 11) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի 

բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն 

(36 / 11;  36 / 11) 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ իմեքէ ի 

սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 17) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն. թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական 

համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 3;  37 / 4) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել (37 / 8;  37 / 10) 

  և ոչ թէ ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ 

ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց 

բնութեանն  (38 / 23;  38 / 23) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 17;  40 / 17) 

  ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 10) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 16) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 
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  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և 

շփոթութեան, և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան (43 / 19;  43 / 20) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 6) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 10) 

  և կամ անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել 

չարչարանս  (45 / 19) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն 

հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ 

անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 1;  47 / 5) 

  տեսանի և դէմ մարդկային, մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ 

բնութիւն, և կամ թէ ի բնութենէ, և կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ 

ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ ասացաք:  (52 / 1;  52 / 2) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 7) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 10;  52 / 10) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 14) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 5) 
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  կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք մեզ 

սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 8;  62 / 9) 

  և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 25) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 1) 

  և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ (64 / 10) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 5) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի 

յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի 

ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար. և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և 

բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ 

զժամանակ, և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ 

ազդեցողութեան յիշել զիւրսն, զի և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ 

և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ կատարելութիւն 

յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար 

բերել անձնիշխանական կամս, քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք 

զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց Աստուածն 

Բան:  (73 / 20;  73 / 22;  73 / 24;  73 / 24;  74 / 1;  74 / 1;  74 / 2;  74 / 9;  74 / 10;  74 / 11;

  74 / 12) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 4) 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ 

զպանիր կամ զեղ (78 / 6) 
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  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն… կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և 

անուանել ծիրանի (78 / 16) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն իւր 

(78 / 25;  79 / 1) 

  այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց  (79 / 16) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 24) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, 

յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և 

փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ 

մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել 

բնութիւն:  (82 / 6;  82 / 8;  82 / 9;  82 / 10) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար 

(83 / 26;  84 / 1;  84 / 1) 

  ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և 

զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել 

զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս 

բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և 

մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 13;  85 / 19) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան (89 / 2) 

  ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել 

(90 / 4) 

  և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից.« փառաւոր արարից» (106 / 19) 

  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն   (107 / 23) 
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  և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս 

(110 / 14) 

  և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ, որ ի 

ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 3) 

  նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն 

Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 21) 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, զի եթէ զերկոսին 

միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի ըստ նմին և զմի 

զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 23;  112 / 24) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի 

ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 13;  113 / 14) 

  յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն 

հաստատել, և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 16) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 3;  123 / 3) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և կամ յեղմամբ 

զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, շաղկապովն 

ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 17) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն 

և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ  (128 / 5) 

  ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, որպէս և Գրիգոր 

սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս 

(142 / 18;  142 / 20) 

  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 10) 
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  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն (147 / 21) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի (154 / 2) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 6) 

  ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն ասացեալք:  (159 / 7) 

  որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ 

արկցուք, քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն 

ինչ, և կամ լուծումն այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի 

լեալ»:  (159 / 15;  159 / 16) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել 

զստութիւնն  (164 / 7) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 12) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 19) 

  այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, 

զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 7) 

  յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային որպէս 

զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս 

ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն 

զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 4;  181 / 6) 
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  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել (28 / 17) 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն  (32 / 1) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 2) 

   իսկ ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 11) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն (126 / 3) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 14) 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 21) 

      այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց զնա 

ընդ խաչափայտին»:  (132 / 6) 

            Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես (129 / 17) 

  բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ (25 / 3) 

            ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան  (111 / 5) 

   որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք 

(165 / 21) 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց, և որ արդարն է և որչափ 

ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ 

զյետին ինչ:  (100 / 18) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ 

նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 1) 
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  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

  

ԿԱՄԱԿՈՐԵՄ - 1 

   է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն Բէլիարայ զաստուածային 

սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ անձանց  (92 / 14) 

  

ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 3) 

  թէ արդ արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և 

ոչ յինքեան կամակորութենէ և յամառութեն (109 / 8) 

  

ԿԱՄԱՒ            - 1 

  և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 10) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐ       - 4 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս  (15 / 7) 

Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ սքանչելեօքն 

ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և անկանել 

յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 18) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 13) 
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            Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր և 

ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 2) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐԱԲԱՐ        - 1 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի  մարդիկ Տէրն (66 / 21) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  զի կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 7) 

  

ԿԱՄԵԼ           - 8 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 16) 

  նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ անքակաբար մարդկային 

էր միացեալ միտք:  (49 / 2) 

  ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ 

մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 14) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 12) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն, յորմէ 

դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես (25 / 18) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 
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յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 15) 

  զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ զխորհելն 

և զկամելն յոգւոջ բանականի, (50 / 2) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 13) 

  

ԿԱՄԵԼՈՒԹԻՒՆ- 1 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 4) 

  

ԿԱՄԵՑԵԱԼ    - 2 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 13) 

  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս 

(172 / 16) 

  

ԿԱՄ ԹԷ   -  տե’ս ԿԱՄ/շղկ/ գլխաբառի  26/14,28/19, 37/10, 42/16,44/6, 52/17, 59/5 

օրինակները: 

  

ԿԱՄԻՄ           - 24 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 17) 
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Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ (57 / 15) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 8) 

  և որպէս կարթիւ բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 16) 

  յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր (120 / 14) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 8) 

  ասէ Գրիգոր Նիւսացին. «թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն 

կատարել»:  (170 / 5) 

            Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն (58 / 14) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն (169 / 2) 

            և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ 

մեզ գրեցելոց (11 / 14) 

անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նոր  (107 / 16) 

  յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն 

(73 / 17) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ 

ինքն կամէր խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին 

զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա զվտանգն (120 / 23) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 4) 

            իբրու թէ Տէր Աստուած կամի (5 / 4) 

  այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, 

որքան կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 20) 
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    այս զոր և ասելս կամիմ:  (98 / 11) 

  այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի:  (22 / 8) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, (27 / 7) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս. թէ կամիս և թէ ոչ կամիս (117 / 10;  117 / 10) 

            որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (115 / 21) 

  կառաւար …կամիցի ուղղել զկառսն (172 / 21) 

            Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան    հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 19) 

  

ԿԱՄ/Ք/           -   23 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 6) 

զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ 

մնացեալ Տէրն (95 / 17)         

Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն (65 / 13) 

  ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն (68 / 23) 

          արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են ( 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զն  (122 / 6) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս (47 / 17) 
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  ժպրհեսցի տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի 

ճշմարտութենէն (48 / 2) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս (50 / 8) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս  (74 / 13) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն (90 / 3) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 20) 

147 / 19) 

            զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 13) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և 

Հոգւոյն կամաց (105 / 6) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց  (119 / 11) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն 

և ըստ իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն 

(122 / 3) 

  այլ ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ 

գտանին կառամարտքն:  (172 / 24) 

            Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, և առ իւր 

աստուածային կամացն լրումն 

յարմարէր զմարդկային կամացն յարձակումն:  (72 / 25;  72 / 26) 

քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի 

անուանդ:  (15 / 10) 
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  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զն (73 / 3) 

  զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն 

ազատեսցէ՝ կամօք ազատ մնացեալ Տէրն  (95 / 18) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 12) 

  

ԿԱՅՍՐ           - 1 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 18) 

  

ԿԱՆԳՆՈՒՄՆ  - 1 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան հակառակութեան 

(126 / 3) 

  

ԿԱՊԱԿՑՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  արկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ և 

մարմնոյ յօրինակ առնելով (47 / 4) 

  

ԿԱՊԱՆՔ        - 2 

  հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց (11 / 1) 

եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն առնելով զկապանս մահու:  (66 / 15) 

  

ԿԱՊԱՐԱՆ     - 1 
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  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ 

անլուծանելի կապարան (58 / 7) 

  

ԿԱՊԵՄ          - 4 

  կապեաց զնա ի մեզ (66 / 13) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 11) 

        կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս (104 / 15) 

  Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա (169 / 16) 

  

ԿԱՊՈՒՄՆ      - 1 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, 

(10 / 22)                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

ԿԱՌԱՄԱՐՏ   - 1 

  ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ 

գտանին կառամարտքն:  (172 / 25) 

  

ԿԱՌԱՎԱՐ      - 2 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն, այլ 

ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 24. 172 / 25) 
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ԿԱՌԱՎԱՐԵՄ- 1  

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 7) 

  

ԿԱՌՔ  - 3 

  կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ 

եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 21) 

իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն (153 / 17) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 22) 

  

ԿԱՍԿԱԾԵՄ   - 1 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ 

աստուածութեան, ոչ կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել 

զառանձնաւորական յատկութիւնսն (32 / 16) 

  

ԿԱՏԱՐԱԾ     - 2 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն (130 / 4) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած ամենայն 

ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 14) 

  

ԿԱՏԱՐԵԱԼ    - 25 
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  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն 

մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն. 

և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս 

կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 15;  33 / 16;  33 / 18;  33 / 18;  33 / 20) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 21) 

  են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և կենդանարարն 

իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս զկատարեալ 

առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 18;  50 / 21) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր (51 / 2) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին (58 / 13) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 3) 

  տարակուսին և ասեն, թէ մինչ կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ 

ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու 

գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս (71 / 12) 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, 

այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 18;  72 / 22) 

  ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և 

նովին կատարեալ բնութեամբս, (94 / 16) 
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  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 12) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք 

զայն կատարեալ (130 / 12) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ (134 / 2) 

  ատեն ատելութիւն կատարեալ (150 / 18) 

  զի թէ անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, 

գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք 

և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 9) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 1) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ (178 / 10) 

            համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս:    (33 / 19) 

            Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և 

համապատիւս զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս 

զարարչականն ընդ արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 21) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼ      - 8 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (8 / 2) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել (38 / 4) 
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  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի 

է, կատարել յանապականութիւն (145 / 18) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն  (160 / 11) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 5) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և 

ճշմարտութեամբ կատարելով (59 / 12) 

  և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ 

զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս 

մարդապէս կատարելով:  (67 / 18) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն 

Քրիստոսի` կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 5) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱԲԱՐ        - 1 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 6) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԱԼ          - 1 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ 

և կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 3) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵՄ           - 1 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 5) 
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ԿԱՏԱՐԵԼԱԿԱՆ        - 1 

  է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ փրկչականն 

առեալ մարմին (48 / 10) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱՀԱՍԱԿ   - 2 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 11) 

«Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, անբաւք 

վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք 

բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք 

զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն (23 / 20) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱՊԷՍ        - 3 

  անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և 

ոչ կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 13) 

  որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով, և վարժք և 

հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն  (40 / 10) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն 

իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 1) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ    - 14 

կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն 

կարացեալ գտանել (28 / 18) 
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ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն 

և զկատարելութիւն:  (106 / 9) 

  զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 22) 

  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (102 / 2)   

Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (38 / 2) 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել, թէ զամենայն որ 

ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար և առանձին 

դիտեցին:  (48 / 8) 

  յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 22) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս 

կամ կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և 

կամ բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 11) 

  և ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, 

ի կատարելութիւն և յանապականութիւն (114 / 21) 

            Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ (36 / 7) 

            Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին 

յարարչականումն կատարելութեան (51 / 5) 

  զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և 

փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 3)           Բանին 

Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ հաղոր (103 / 3) 

            մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ 

ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն (114 / 7) 
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 ԿԱՏԱՐԵՄ     - 13 

յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի… 

զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 8) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր 

մեռանել, կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 22) 

  զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի 

(132 / 15) 

   Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս, զի այնոքիկ, որ քեզ 

յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ 

յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 8) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 3) 

Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 22) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 14) 

ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 11) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր (144 / 8) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածայինզօրութեամբն, որ անքակտաբար միանգամայն ընդ 

մարմնոյն էր միացեալ, զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր 

զյարձակումն:  (173 / 10) 

            Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի (115 / 18) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին 

Կիւրեղ:  (188 / 9) 
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            Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 22) 

  

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ - 2 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 12) 

և առնլով զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 2) 

  

ԿԱՐԱՑԵԱԼ    - 4 

  Ընդ որ ոչ կարացեալ ելանել:  (10 / 2) 

  կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի 

Կուսէն կարացեալ գտանել (28 / 19) 

  ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն 

(32 / 8) 

  զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի 

Ստեղծողէն ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 4) 

  

ԿԱՐԱՑԵԼ       - 1 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն 

յաղթել կարացել ի փորձելն:  (138 / 17) 

  

ԿԱՐԳ  - 8 

  քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել (160 / 2            
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  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց. կրօնից և 

պաշտամանց (5 / 16) 

մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկան (31 / 15) 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ 

տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (36 / 2) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկան (68 / 1) 

  սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր (148 / 2 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս 

ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 6) 

  և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս 

ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 12) 

  

ԿԱՐԳԱՒ         - 2 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 21) 

  կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 6) 

  

ԿԱՐԳԵԱԼ       - 1 

  ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 19) 
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ԿԱՐԳԵՄ        - 1 

  որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց 

անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 16)          

  

ԿԱՐԵԼ            - 1 

  առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ 

ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ 

(141 / 19) 

  

ԿԱՐԵԼԻ         - 5 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել (24 / 21) 

  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ 

բնութիւնն  (89 / 18) 

  «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 12) 

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 6) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի 

նորա զկարելին լինել …գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն 

(168 / 2) 

  

ԿԱՐԵԿՑԵԱԼ  - 1 

  որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք, որով 

մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն (66 / 3) 
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ԿԱՐԵԿՑՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 15) 

  

ԿԱՐԵՄ           - 34 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել (36 / 19) 

  թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 9) 

զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս (66 / 12) 

  ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս հաղորդ 

առնել փառաց և զօրութեան (105 / 1) 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն 

(92 / 15) 

    սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և 

զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս  (35 / 9)  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ 

էութեանն պատկեր Աստուծոյ (35 / 21) 

  ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ (88 / 19) 

            ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս (123 / 6) 

  որ զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ 

կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 24) 

  ապա և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 3) 

  և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 8) 

  որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 24) 
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  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն 

(73 / 2) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 9) 

  ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն (112 / 3) 

  զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ 

անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 19) 

  «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 17) 

  զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս (132 / 21) 

  որ լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս  (153 / 13) 

իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 22) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին (176 / 4) 

  ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և 

նորին համախոհքն:  (52 / 23) 

  ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և 

անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 4) 

  որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս  (60 / 22) 

  զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին, առանց որոյ 

և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ (98 / 4) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 16) 

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր  (165 / 16) 
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  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան (35 / 2) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, (63 / 5) 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել 

(12 / 2) 

  այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 18) 

 Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ ասես 

գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ 

յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 5) 

  

ԿԱՐԹ - 1 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և 

որպէս կարթիւ բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 15) 

  

ԿԱՐԻՔ   - 10 

  յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից 

և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ (88 / 5) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 1;  99 / 2) 

  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (135 / 6;  135 / 7) 
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  յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր անցնիւրոյն 

սգալ կարեացն, (73 / 17) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 6) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ 

մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 1) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 

  

ԿԱՐԻ ՔԱՋ   -1 

Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ  (38 / 15) 

  

ԿԱՐԾԵԼ        - 1 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, 

յինքն կարծելոյ իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 5) 

  

ԿԱՐԾԵՄ        - 13 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս (16 / 19) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, 

որպէս կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի 

բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 5) 

     որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի ասել զՔրիստոս 

ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն 

ախտակրական կարծեմք (179 / 13) 
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  ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ զանձնահաճութեան 

ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս յամենից գոլ 

ընտրեալս և պատուականս (150 / 8) 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 15) 

Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և զծնօղն 

(114 / 4) 

  ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 11) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ (8 / 11) 

     Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 4) 

Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք 

չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել  (11 / 7) 

  պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի փոխեցայ յապականութենէ 

յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս և յանկատարելութենէ ի 

կատարումն:  (102 / 9) 

    զի կարծին բառքս ներհակք իրերաց (155 / 19) 

     համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 14) 

  

ԿԱՐԾԻՔ        - 12 

              Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի որ 

ուտէրն ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7) 

  շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 19) 
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  զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ. որք զչարչարանսն և զմահն, որ 

վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի նմա:  (136 / 8) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 19) 

Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն և 

որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 7) 

և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ Մանեայ 

մոլորութեանն:  (93 / 7) 

և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 9) 

Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (10 / 1) 

  համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 22) 

  ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ, զի 

երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի (111 / 12) 

Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և 

իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 8) 

  Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն, զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, թէ ո՞րքան և 

ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 13) 

     

  ԿԱՐԿԱՌԵԼ  - 1 



1280 
 

  որպէս կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, 

որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 6) 

  

ԿԱՐՈՂ           - 3 

  զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ 

տեսանել կարող է (29 / 18) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն (121 / 1) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 1) 

  

ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ        - 3 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք  (60 / 20) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 22) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ (145 / 16) 

  

ԿԱՐՕՏ          - 1 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց 

(107 / 2) 

  

ԿԱՐՕՏԱԿԱՆ            - 1 
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  որք ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին (141 / 7) 

  

ԿԱՐՕՏԱՆԱՄ                - 2 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն 

նկատել, և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել 

հաւատոյն բան:  (12 / 3) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 7) 

  

ԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 12) 

  

ԿԱՑԵԱԼ         - 11 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս 

եղելոցս, կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին 

(43 / 2;  43 / 4) 

նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 9) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն, յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն 

փրկչական փոփոխելի և ապականակիր և յանկատարելութենէ եկեալ ի 

կատարելութիւն:  (58 / 18) 

  կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին միով բնութեամբ 

Աստուածութեան:  (75 / 10) 
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  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 18) 

  իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն  (84 / 6) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, 

և կացեալ, մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 23) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ 

(121 / 10) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 19) 

  ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին (176 / 24) 

  

ԿԱՓՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես  (25 / 18) 

  

ԿԵԱՄ  - 1 

  «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան  (28 / 1) 

  

ԿԵԱՆՔ           - 20 

  ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 12) 

  այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն 

գտանել կեանս:  (69 / 14) 

  սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 2) 
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  ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս (118 / 19) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 21) 

  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն 

և դժոխոց իշխանութիւն (133 / 2) 

  Քաղցեաւ և լեղի ճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 20) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով 

յանվախճան կեանսն:  (138 / 13) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 9 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ 

զիւրն անուանել մարմին և ասել (142 / 2) 

  բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 15) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 5) 

     որպէս և ոչ ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 4) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն 

բնութեանս կենաց մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 19) 

  «տեսաք զնա և ձեռք մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 7) 

  զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց 

և կենաց տուող, (106 / 1) 

  անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն, իսկ աստ ի 

մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն եղանի 

(70 / 6;  70 / 8) 
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  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս (139 / 2) 

  և ասա. «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 16) 

  

ԿԵՂԾԱՒՈՐԻՄ          - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար է և 

զապականութիւն զգեցեալ և ապա կեղծաւորի ասելով  (116 / 21) 

  

ԿԵՂԾԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ 

ընդ կեղծաւորութեամբ մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 9) 

  

ԿԵՂԾԻՔ        - 1 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին  (8 / 3) 

  

ԿԵՆԱԳՈՐԾ   - 1 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ (45 / 19) 

  

ԿԵՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ     - 1 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, որ 

յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 3) 
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ԿԵՆԱԳՈՐԾՈՂ         - 1 

  և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին (57 / 20) 

  

ԿԵՆԱՐԱՐ      - 2 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, (144 / 21) 

հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, 

մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ (193 / 7) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՐ          - 1 

  աշակերտքն ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն 

ճաշակեցին (105 / 16) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ          - 5 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ 

(36 / 6) 

  ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն 

ինչ կենդանական զօրութեանն (36 / 13) 

առնելով և Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և 

անզգայ (36 / 24) 

  ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի ծննդական, սննդական, 

յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 17) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն (37 / 4) 
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ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ  - 4 

  և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային  (61 / 7) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն 

և կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 19) 

այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն(12 / 15) 

  որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ 

համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր 

մարմին (85 / 15) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս…և մարմնովն և արեամբն 

իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 19) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԻՉ   - 3 

  անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին անմահաբար 

և կենդանացուցիչ  (85 / 3) 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք 

և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին և ասել (142 / 2) 

Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր դեղոց 

խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս  (131 / 16) 
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ԿԵՆԴԱՆԻ      - 25 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս, այլ մի կենդանի:  (36 / 6) 

առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 24) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 3) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս, այլ մի կենդանի:  (36 / 3;  36 / 9) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն (36 / 10) 

  մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (38 / 4) 

  և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և 

այս այսպէս:  (61 / 7) 

  և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն 

դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր (85 / 21) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 6) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 4) 
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  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է 

առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 1;  182 / 4;  182 / 6) 

   և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ 

ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, 

երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս 

երկուս  (85 / 17) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի 

և կենդանին մեռեալ (182 / 2) 

  պարտ է քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (37 / 2) 

  ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն 

մարմին, երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և 

մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր, 

համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 19) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն  (23 / 20) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 8) 

  իսկ մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 21) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօր  (36 / 4) 

  և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, 

և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 2) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ 

ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի 
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Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է քեզ և 

երկուս խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, 

հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն. թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական 

համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (36 / 22) 

  նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, 

նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 15) 

  

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ      - 6 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և 

աղբիւր կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ 

կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ  (36 / 5) 

   և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (139 / 1) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 10) 

            այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք (84 / 9) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն (128 / 23) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ 

յաւէժ կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 8) 

  

ԿԵՆՍԱՏՈՒ    - 1 
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  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (53 / 23) 

  

ԿԵՆՑԱՂ        - 1 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ  (69 / 21) 

  

ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի 

  

 ԿԵՐԱԿՈՒՐ   - 10 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ 

պիտոյանալ կերակրոյ (141 / 18) 

սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց (129 / 20) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 1) 

            Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ (138 / 13) 

  ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր  (27 / 20) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք (142 / 11) 
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զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն գնել ի բերան 

զհոգեկան կերակուրն (151 / 2) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 7) 

            Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ 

զհոգեկան կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 15) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 20) 

  

ԿԵՐԱԿՐԻՉ   - 1 

  այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (149 / 14) 

  

ԿԵՐԱԿՐՈՂԱԿԱՆ     - 3 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 12) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 3) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի  (91 / 6) 

  

ԿԵՐՊ - 1 

            Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, և 

ոչ մարդկային բնութիւն 
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 ( 17 /7) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆ/Ք/          - 8 

  զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, իսկ որ ոչ ունի 

դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և անդէմն և 

անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 11) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք 

ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ տնտեսութեանն 

առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (35 / 13;  35 / 19;  35 / 21) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 16) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք (84 / 7) 

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 16) 

 (174 / 19) 

սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս 

երկու կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և 

պատկեր միոյ Աստուծոյ Հօր (35 / 18) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆԵԱԼ        - 2 
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  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (147 / 1) 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք (164 / 14) 

  

ԿԵՐՊԱՑԵԱԼ - 3 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ 

և կերպացեալ, յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ 

սուրբ Կուսին:  (22 / 15) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի 

կուսին կերպացեալ տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (174 / 1) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 21) 

  

ԿԻԶՈՒԼ          - 1 

  վերաձայնէ ոչ կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (117 / 1) 

  

ԿԻՆ    - 5 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ (138 / 7) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 19) 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ 

(36 / 6) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ (68 / 1) 
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  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ (138 / 6) 

  

ԿԻՍԱԴՐԵԱԼ - 1 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի 

յանգմանն կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց 

աթոռ:  (96 / 3) 

  

ԿԻՍԱԿԱՏԱՐ - 1 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ, զի բարձցի 

գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և զի անձնիւրովքն 

եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 22) 

  

ԿԻՍԱՀԱՒԱՏ  - 2 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ 

մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի, զի մի 

թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` զմին 

թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 23) 

            իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ 

գայթակղին կիսահաւատք (142 / 13) 

  

ԿԻՍԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ            - 1 



1295 
 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 5) 

              

ԿԻՐԸՆԴՈՒՆԱԿ        - 1 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ ձեռն 

յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 23) 

  

ԿԻՐԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  որով իւիք տարակուսին բազումք ի վերայ 

փրկչական կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց, թէ զբնական պարտ է զնոսա 

ասել, թէ յանբնականաց, և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ 

ի սուրբ հարցն:  (97 / 15) 

  

ԿԻՐՔ  - 63 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 7) 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 10) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 6) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և 

մարմնական կիրս (93 / 20) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. (95 / 6) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց 

զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 6) 
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  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 13) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին 

և զայլ կիրս մարդկայինս (120 / 16) 

  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն  (160 / 6) 

  և զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս 

(162 / 11) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն, զի կրեաց կարգաւ և 

կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց մեղաց և 

ապականութեան:  (167 / 7) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 9) 

            այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի (108 / 1) 

  ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս (135 / 10) 

  Սևերիանոս … զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս 

փրկչագործս (162 / 10) 

  այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 14) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` 

կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 5) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել 

կրեալ զմարդկային կիրսն Փրկչին և զապականութիւն (174 / 12) 
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  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս 

(174 / 24) 

  որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական 

ադենայն բնակող և պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ 

մարմին՝ և մարմնովն կիրք և կրական մարմին (89 / 10) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն  (93 / 11) 

  այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 16) 

  և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ աստուածային սքանչելիք (74 / 18) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն (120 / 24) 

  առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 16) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 22) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց, 

յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից (30 / 18) 

  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 18) 

  յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից և 

կարեաց մարդկայնոց անընդունակ (88 / 5) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն 

բնաւորականացն կրից, ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի 

է(91 / 18) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 6) 
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  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 22) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 3) 

  որք ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և 

ընդունող մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն 

յանկարօտութիւն փոխեցաւ:  (141 / 8) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց  (167 / 3) 

  յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, և եթէ համաբուն ունէր 

Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին անընդունակ 

էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 12;  167 / 15) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից (174 / 13;  174 / 15) 

  կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի 

թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 8) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել (64 / 4;  64 / 4) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք 

(66 / 8) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին (89 / 12) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 16;  93 / 18) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն (173 / 2) 
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  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք 

ծառայել կրիցն բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս 

անկանի:  (173 / 7) 

  որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից. զի ի 

բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն (174 / 19) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն, 

այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք 

բարեձևանալ կրիւք:  (66 / 8) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել (113 / 17) 

իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ (160 / 8) 

և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, (62 / 8) 

  զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ զխորհելն և 

զկամելն յոգւոջ բանականի (49 / 22) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 17) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժշկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 12) 

  և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 13) 

  և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս (157 / 22) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 
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անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ զիւրոց մասանցն անբաղապէս 

ընդունի զկիրս. զխորհելն, զցանկալն… (178 / 14) 

            Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն սպրդեալ ի 

ներքս խառնեալ(174/19 ) 

  

ԿԻՒՐԵՂ         - 5 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. (121 / 14) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ (122 / 15) 

  Եւ Կիւրեղ աս (159 / 17) 

  որպէս ասէ Կիւրեղ (170 / 15) 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 4) 

  

ԿՃՂԱԿԱՒՈՐ - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, 

եղջերաբուս, կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն 

արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 9) 

  

ԿՆԻՔ  - 1 

  Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (140 / 1) 

  

ԿՆՔԵԱԼ         - 1 
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  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով 

յարեաւ  (169 / 10) 

  

ԿՆՔԵԼ            - 1 

  և աստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ 

արտաքս ելանելով, և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք 

(61 / 1) 

  

ԿՈՂ    - 1 

  ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր տանելով աճմամբ, զմերն 

կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 

            

  

ԿՈՂՄ, ԿՈՂՄՆ          - 4 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1) 

թողին զքազաքս իւրեանց, և գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի 

ի կողմանս Եգիպտոսի   (152 / 13) 

Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն (155 / 4) 

  երկոքին կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք (101 / 11) 

  

ԿՈՅՍ  - 59/ Աստուածածին և   ածականը/: 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու զԲանն ի 

մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 15; 20 / 17) 
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  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 4) 

  և կամ թէ ունէր զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և 

զսրբուհին Կոյս ոչ մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ (29 / 1) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի 

ծննդեանն կոյս պահել զծնողն (68 / 2) 

ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին 

աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 15) 

            յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ 

ունելով զսուրբ Կոյսն, (31 / 5) 

  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ և Աստուածածին 

սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 22) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 21) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան 

իսկ ի Կուսէ և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ 

աստուածային զօրութեանն:  (67 / 20) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման (94 / 19) 

            Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 6) 

  պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ 

ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 13) 

  Բայց արդ, եթէ տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան, և խնդրես 

ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից, ասասցես. որպէս բնութիւն 

մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի Կուսէն, և որպէս զդէմ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի խոստովանելով դէմ 

(12 / 9) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն (13 / 4) 
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  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել (28 / 18) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ ասես 

զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է 

քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս (36 / 23) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 7) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս, եթէ 

ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի 

ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ 

աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 22) 

  ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և 

անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 5) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական 

բանական ի սրբոյ Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 11) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 17) 

  միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին 

միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (55 / 24) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ 

զոր ի Կուսէն  (56 / 4) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 2) 

  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն (74 / 21) 
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  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր, որ ի մարդկանէ, այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն, այսպէս 

զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց զէութիւն:  (79 / 4) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր  (112 / 7) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 9) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, 

ծնանելով ի կուսէն:  (138 / 9) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 8) 

և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն (145 / 1) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի 

և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ 

հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 19) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն 

որ ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ, և 

որ այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 13) 

  ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 8) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս, յորում ժամանակի 

շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև 

ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 16) 
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  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս 

ծնաւ ի Կուսէն:  (171 / 24) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն 

որ ի Կուսէն յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան 

Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն 

յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ 

մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 12;  176 / 12;  176 / 17) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային 

զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր 

միութեանն մի ասի, քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել 

զմիաւորութիւնն, այսինքն է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 12) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, 

ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 11) 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն  (12 / 16) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 1) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 1) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ, 

յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ 

սուրբ Կուսին:  (22 / 17) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին», զԲանն 

ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 12) 
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  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 24) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 5) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, 

գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ 

միով ինչ իրօք:  (62 / 14;  62 / 18) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ 

խորհել:  (62 / 22) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն 

(103 / 17) 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին  (115 / 4) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 17) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն (129 / 12) 

  ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ 

յարգանդէ Կուսին (173 / 23) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 25) 

  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ 

յարգանդի Կուսին:  (176 / 19) 

  

ԿՈՅՐ  - 4 
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  որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 7) 

            որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և այլքն մի 

ըստ միոջէ:  (66 / 17) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն, իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն 

պայծառանայր փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և զձեռն ի 

վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 16) 

Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին 

Աստուծոյ  (103 / 7) 

  

ԿՈՉԵԼ           - 4 

ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 20) 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 14) 

  ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (155 / 1) 

  յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և 

այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 19) 

  

ԿՈՉԵՄ, ԿՈՉԻՆ        - 7 

և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած (127 / 6) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն  (154 / 15) 
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  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, 

և կոչեսցես զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 5) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 18) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն (189 / 16) 

Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 15) 

  այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 16) 

  

ԿՈՉԻԼ           - 1 

  մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ 

եղելոյ, և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 9) 

  

ԿՈՉՈԻՄՆ      - 2 

  յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս 

(84 / 12) 

այլ որպէս որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 19) 

  

ԿՈՐԾԱՆԵՄ, ԿՈՐԾԱՆԻՄ   - 3 

  և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի 

դժոխս, կործանեաց զն  (175 / 13) 

այլ իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց (153 / 17) 
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       Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և զառանց 

կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ մահն և 

ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 3) 

  

ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ          - 1 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի 

նմին կործանման եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 2) 

  

ԿՈՐՆԹԱՑԻ   - 2 

  եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի 

ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ համագոյութեան 

բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած  (113 / 3) 

          Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն  (166 / 8) 

  

ԿՈՐՈՎԱԲԱՆ - 1 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ 

և կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից 

զբերանս և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 9) 

  

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵԼ            - 1 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, 

և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 13) 

  

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵՄ           - 5 
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  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս (144 / 23)  

Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ (20 / 18) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն…  կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և 

անուանել ծիրանի, և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 19) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն, առնու զոր ոչն ունի, և զոր 

ունին, ոչ կորուսանէ (167 / 21) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 9) 

  

ԿՈՐՈՒՍԻՉ    - 1 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և 

ի կորուսիչ բանիցն (96 / 13) 

  

ԿՈՐՈՒՍՏ       - 2 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց 

կամակորեցին կորուստ անձանց (92 / 14) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 10) 

  

ԿՈՒՌՔ            - 1 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք (139 / 10) 
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ԿՈՒՍԱԾԻՆ    - 1 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս, զինչ 

հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և զրկեալ 

յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 13) 

  

ԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ            - 3 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան 

կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 4) 

            Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն 

ճշմարտութեան կուսութեանն լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 6) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի 

Կուսէն, զկուսութիւնն ոչ լուծանել զծնողին (63 / 2) 

  

ԿՈՒՐԱՑԵԱԼ  - 1 

 նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն (32 / 6) 

  

ԿՌՓԵԼ           - 1 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն (139 / 13) 
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ԿՏՐԵԼ           - 1 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ 

զնա  (147 / 19) 

  

ԿՐԱԿԱՆ         - 4 

  զի ամենայնքն…յերկուս բաժանին, ի կրական և ի ներգործական (65 / 23) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին. և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, 

բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ 

բանականն, ուստի և մարդն:  (89 / 11) 

 կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և զմարմնական 

կարիսն  (65 / 23) 

  

ԿՐԵԱԼ            - 4 

  այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի մարմինն իւր 

(58 / 5) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի (174 / 12) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս  (157 / 21) 

  

ԿՐԵԼ  - 17 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 5) 
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  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն 

մարմնոյն կրել զիւրսն»:  (121 / 16) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն  (122 / 3) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 19) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 11) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ 

յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն 

իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց 

մարդկան:  (169 / 3) 

  թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն (170 / 16) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ 

ի կրել զիւրսն:  (172 / 11) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 13)                                                                                                                      

           

  այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած, 

թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին (48 / 15) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, 

ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ 

անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (48 / 23;  49 / 2) 

  ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ 

մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 14) 
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  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 11) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ 

ճառել:  (64 / 2) 

            Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն (93 / 12) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից. զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն 

մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  

ԿՐԵՄ  - 6 

  և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, զչարչարանս և 

զմահ ճշմարտութեամբ (57 / 14) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 4) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր 

միանգամ կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային 

ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն, զի կրեաց կարգաւ և 

կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց մեղաց և 

ապականութեան:  (167 / 6) 

  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս 

(174 / 24) 

իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի  (134 / 18) 
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ԿՐԿԻՆ           - 7 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին (42 / 18) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս  (47 / 16) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (97 / 20) 

  պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին էք  (105 / 4) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի (128 / 21) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս ածցուք զմտաւ (158 / 12) 

  

ԿՐԿՆԱԿԻ      - 1 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 13) 

  

ԿՐԿՆԻՄ        - 1 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 14) 

  

ԿՐՃԱՏԵԼ      - 1 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 12) 
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ԿՐՃԻՄՆ        - 1 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն  (5 / 17) 

  

ԿՐՍԵՐԱԳՈՅՆ          - 1 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 22) 

  

ԿՐՕՆ, ԿՐԱՒՆ           - 1 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց. կրօնից և 

պաշտամանց (5 / 16) 
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    ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

  

այստեղիգ 

ԿԱԹՈՒՂԻԿԷՍ           - 2        

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 7) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 8) 

  

ԿԱՄ  - 4 
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Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 20) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, 

զկնքատուացն կամ զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ 

ունէին, ապա զայս ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 11;  194 / 12) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  

   ԿԱՆՈՆ        - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ 

յերրորդում կանոնին Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ 

երորդին յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում 

աւուր հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, 

եթէ վասն է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  

ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ - 1 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են 

և կանոնական խրատք:  (193 / 23) 

  

ԿԱՐԳ  -  8 

Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 
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որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 15) 

Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի կարգին:  (196 / 23) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 25) 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 15) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 3) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 20) 

Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին (194 / 12) 

  

ԿԱՐԳԵԼ         - 2 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 12) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 21) 
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ԿԱՐԳԵՄ  - 8 

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 14) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին 

մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի 

և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 6) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ոչ կարգեցին սուրբքն:  (192 / 6) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 8) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 1) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 
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զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 13) 

  

ԿԱՐԴԱՄ        - 1 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց 

և կարդեաց յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն 

յաշխարագիրն եւ գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 10) 

  

ԿԱՐԵՄ  -2     

զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ 

պահաւք հաստատել (193 / 1) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 

  

ԿԱՐԻ ՔԱՋ  - 1 

Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  

ԿԱՐԾԵՄ  - 1 

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ – 1 
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            Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

եւ մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ 

ոչ յայղ տեղիս:  (197 / 3) 

  

 ԿԵՆԴԱՆԻ  - 1 

Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի ի 

մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ յայղ 

տեղիս:  (197 / 1;  197 / 3) 

  

ԿԻՐ    - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 4) 

  

ԿԻՒՐԱԿԷ       - 3 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20) 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի կիւրակէն:  (188 / 19) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 
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խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 3) 

  

ԿԻՒՐԵՂ  4 

Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 11) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 8) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 4) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 18) 

  

ԿՆՔԱՏՈՒ       - 1 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 11) 

  

ԿՆՔԵՄ           - 1 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 11) 
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ԿՈՂ  - 2 

Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ 

ջուր ի կողիցն հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ 

միւս ասելով զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, 

չարչարանս եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 16) 

  

ԿՈՅՍ  - 1 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 16) 

  

ԿՈՉԵԼ  - 1 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 14) 

  

ԿՈՉԵՄ   - 1 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 
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այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 21) 

  

ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍ     - 4 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի կիւրակէն:  (188 / 18) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 14) 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ 

սրբոյն Կոստանդիանոսի:  (189 / 22) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին 

առ Կոստանդիանոսի:  (189 / 25) 

  

ԿՐՊԱԿԱՒՈՐ - 1 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 24) 

  

ԿՐԱՒՆ  - 1 

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 15) 

  

Հ       345  (729) 
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ՀԱԼԱԾԵԼ       - 2 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն 

կամ հալածել (90 / 4) 

  

ՀԱԼԱԾԵՄ      - 2 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ 

յորմէ հալածեցան (131 / 17) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ (145 / 24) 

  

ՀԱԿԱԴԱՐՁԵՄ          - 1 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն (182 / 9) 

  

ՀԱԿԱԿԵԱԼ    - 1 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն 

Քրիստոսի, հակակեալք լինին նմա  (158 / 7) 

  

ՀԱԿԱՄԻՏԵԼ - 1 

  այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ 

եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 13) 

  

ՀԱԿԱՄԻՏՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին 

դառնալ հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 3) 
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ՀԱԿԱՌԱԿ      - 11 /ածականն ու նախադր. առանձնացնել/ 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց (5 / 6) 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն 

զրկեալ հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ (7 / 17) 

  ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն  (14 / 5) 

  թէպէտ և յապաղեցեր, սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի 

ընկենլով յառաքելական բանէն, մանաւանդ թէ յոյժ հակառակ նմին (17 / 15) 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 7) 

  իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր, այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 17) 

  զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն 

խոստովանութեան:  (101 / 2) 

  Եւ այսպէս ինք իւր լինի հակառակ և ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ 

զբանս:  (116 / 14) 

  այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց 

զնա ընդ խաչափայտին»:  (132 / 6) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն (63 / 16) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս (138 / 10) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿԱԲԱՐ        - 1 

  զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ Բանին և 

մարմնոյն իւրոյ  (124 / 17) 

  



1328 
 

ՀԱԿԱՌԱԿԱՄԱՐՏ     - 1 

  իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ 

երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 10) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի 

նշան հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն (126 / 4) 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (7 / 19) 

  

  

ՀԱԿԱՍԱՑԵԱԼ           - 1 

  եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն և հակասացեալն ըստ 

միաւորութեանն:  (124 / 19) 

  

ՀԱՂՈՐԴ        - 8 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով (41 / 6) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս. 

ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 
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երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և 

այս այսպէս:  (60 / 19;  61 / 5) 

  ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, որպէս և զդժոխս և զապականութիւն 

մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ (65 / 15) 

  յաղթեսցէ վեհագոյնն վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (78 / 12) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ  (82 / 16) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն 

լեալ հաղորդ (103 / 4) 

  ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և 

իմումս հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան (105 / 2) 

  

ՀԱՂՈՐԴԱԿԻՑ          - 1 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ (178 / 20) 

  

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԻԼ        - 1 

  չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն 

(4 / 7) 

  

ՀԱՂՈՐԴԵԼ    - 1 

  արժանի առնել այնուհետև աստուածային Բանին 

բնութեան հաղորդելոյ:  (114 / 23) 
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ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն 

ընկալաւ հաղորդութիւն (177 / 17) 

  

ՀԱՃՈՅ           - 1 

  ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (90 / 1) 

  

ՀԱՄԱԲՈՒՆ    - 3 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ ինչ սորին 

ազգակից անուանք:  (86 / 3) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին (127 / 15) 

  համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին 

անընդունակ էր կրից (167 / 13) 

  

ՀԱՄԱԳՈՅ      - 11 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 3) 

  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ. զի համագոյնքն պարտին և 

հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 6;  76 / 8)       
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«և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք 

և համագոյ ասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 7) 

Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն եկեալ 

յարեսցի, և համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական մարմինն:  (82 / 1) 

  խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր (83 / 10) 

  ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի 

միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին (85 / 13) 

  ոչ է պարտ համագոյ ասել զտէրունական մարմինն աստուածութեանն 

(86 / 1) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 16) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 10) 

  և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 17) 

  

ՀԱՄԱԳՈՅԱԿԱՆ        - 1 

  արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 3) 

  

ՀԱՄԱԳՈՅԱԿԻՑ        - 1 

  , զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ 

անեղ, և որ անեղն է, համագոյակից լինի աստուածութեանն (157 / 16) 
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ՀԱՄԱԳՈՅՆ    - 2 

  զի համագոյնքն պարտին և հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 9)          

  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 13) 

  

ՀԱՄԱԳՈՅՈՒԹԻՒՆ    - 9 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ 

ըստ համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն (43 / 18) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ և մարդկայնոյ 

(44 / 9) 

   և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի (52 / 17) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 2) 

  համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 22) 

  եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի 

ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, 

թէ համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի 

հերձուած, զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի 

Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (113 / 2;  113 / 6) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն 

ըստ համագոյութեան բանի (181 / 3) 
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  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 7) 

  

ՀԱՄԱԳՈՅՔ   -  3 

     Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 20) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր, 

որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 21) 

որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 24)        

  

ՀԱՄԱԽՈՀ     - 1 

  որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (53 / 1) 

  

ՀԱՄԱՁԱՅՆ   - 3 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն 

ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 6) 

  զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց (111 / 18) 

  ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական 

հաւատոյն, այլ և յոյժ նոցին հակառակք (164 / 2) 
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ՀԱՄԱՁԱՅՆԵԱԼ        - 1 

  եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին (47 / 1) 

  

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ  -1 

Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար զառ 

մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին  (8 / 5) 

  

ՀԱՄԱՅՆ         - 24 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն (6 / 14) 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 7) 

  և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար (25 / 20) 

  և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի (31 / 16) 

  համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 19) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն (34 / 17) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր (35 / 20) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն (43 / 17) 

  այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած 

(48 / 13) 
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  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 20) 

  համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր, 

չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 16) 

  և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա ուրանալ 

կարիցեմք զծնունդ  (63 / 3) 

  համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 14) 

  և համայն ոչ ասին երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ 

(71 / 21) 

  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 20) 

  և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 18) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 23) 

  և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի 

հրոյն (80 / 14) 

  համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (84 / 10) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ 

զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին, վասն զի զգեցողին ճոխութենէ 

նախասացեալքն ամենեքին անուանեսցին:  (84 / 18;  84 / 20) 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն  (124 / 14) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 9) 
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  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 6) 

  

ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ        - 1 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 18) 

  

ՀԱՄԱՆՈՒՆԱԲԱՐ      - 1 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին, 

որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 20) 

  

ՀԱՄԱՊԱՏԻՒ - 1 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս 

և համապատիւս զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս 

զարարչականն ընդ արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 21) 

  

ՀԱՄԱՌՕՏԱԲԱՐ       - 1 

  զի և համառօտաբար ասացից (37 / 17) 

  

ՀԱՄԱՐԵՄ      - 3 

  զի մի իշխանութեան գործ համարեսցի յաղթութիւնն  (64 / 24) 

  ևս առաւել յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 16) 
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Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն յաղթել 

արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, զդժոխոց և 

զապականութիւն մահու:  (65 / 10) 

  

ՀԱՄԱՐԻՄ            - 10 

  

վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս 

և բժշկելոյ զարարածս իւր (144 / 1) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից  (173 / 15) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 5) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ 

ոչ համարի արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ, և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին 

անուանէ:  (115 / 8) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 22) 

բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 7) 

  ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 18) 

            և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել  (150 / 19) 

  համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն (164 / 10) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, թէ տակաւին 

ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 14) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵՄ          - 1 
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  որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և զգալի լուսովս 

զիմանալին քատակել լոյս:  (59 / 23) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԻՄ          - 1 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ (24 / 12) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ - 1 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն  (124 / 12) 

  

ՀԱՄԲԱԿ         - 1 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 19) 

  

ՀԱՄԲԱՌՆԱՄ - 1 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս (95 / 23) 

  

ՀԱՄԲԱՐՁԵԱԼ           - 2 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 9) 

  իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց, (153 / 17) 
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ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ        - 2 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել (123 / 22) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն (141 / 4) 

  

ՀԱՄԲԱՒ         - 2 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի 

ձեռն համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (69 / 22) 

            Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն 

(69 / 15) 

  

ՀԱՄԲԵՐԵԱԼ  - 3 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 21) 

  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց  (59 / 18) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և 

մահու համբերեալ (124 / 24) 

  

ՀԱՄԲԵՐԵԼ   -1 

    զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ 

փրկութեան:  (9 / 15) 

  

ՀԱՄԲԵՐԵՄ   - 1 
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  ըստ բնութեան ննջէր, ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն 

չարչարի և մահու համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով 

մարմնովն:  (60 / 16) 

  

ՀԱՄԲՈՒՐԵՄ  - 1 

   ամենայն ուրէք համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն (14 / 6) 

  

ՀԱՄՕՐԷՆ      - 2 

  համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս (20 / 3) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. (95 / 6) 

  

ՀԱՅԵՑՈՒՑԱՆԵՄ      - 2 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է, սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 16) 

            իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել 

յապառնիս հայեցուցանէր ասելով (110 / 4) 

  

ՀԱՅԹԱՅԹԱՆՔ         - 1 

  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս (139 / 3) 

  

ՀԱՅԹԱՅԹԵՄ           - 1 

  զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին (79 / 8) 
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ՀԱՅԻՄ           - 1 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19) 

  

ՀԱՅՀՈՅԱԿԱՆ           - 2 

   զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին 

(162 / 18) 

ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին չար 

կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 13) 

  

ՀԱՅՀՈՅԻՉ    - 2 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 17) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 12) 

  

ՀԱՅՀՈՅՈՒԹԻՒՆ       - 5 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 4) 

որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք 

(165 / 21) 

Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս և 

արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 15) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ (101 / 3) 
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            թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 11) 

  

ՀԱՅՐ  - 111/Աստուած,  ծնող և վանական առանձնացնել/: 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին (20 / 2) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և 

զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ, զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի 

Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի 

փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի միասին 

հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (32 / 19;  33 / 2;  33 / 3;  33 / 4) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 20         

Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 18) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի  (61 / 21) 

  վասն զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն 

առ Հայր (70 / 23) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ 

առ Հայր հանդերձ մարմնովն (75 / 8) 

  ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի միաբանութիւն եկելոց 

առաքինասիրաց անձանց, խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս, որով իւիք 

տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական կիրընդունակութեանցն 

մարդկայնոց (97 / 11) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր 

հօտի, հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 
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Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 7) 

  ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 17;  102 / 20) 

  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք (106 / 5) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց 

(107 / 2) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, 

և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 11;  126 / 12) 

  իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն  (127 / 4) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», և թէ 

«զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ». լուար Աստուած Աստուած իմ, 

ընդէ՞ր թողեր զիս», ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն 

վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօրմատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես 

ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս 

բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ 

զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի: 

( 137/8,137 / 9;  137 / 15;  137 / 16;  137 / 16;  137 / 19) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 6) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 13) 

Եւ զայս հայրն:  (120 / 10) 

  Այսպէս հայրն:  (123 / 1) 

  Եւ զայս հայրն:  (130 / 19) 

  Եւ զայս հայրն:  (132 / 23) 



1344 
 

  «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» ըստ այսմ իմասցիս և զայն, «Հայր 

փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի:  (137 / 17) 

            Եւ զայս հայրն:  (179 / 18) 

  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 10) 

   զի դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 17) 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ (6 / 12) 

  որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 23) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ 

ի հարանցն խոստովանել». (18 / 20) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն (25 / 17) 

  զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ 

ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի բնութիւն»:  (38 / 13) 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս և 

յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 18) 

  ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտդ, այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես, ըստ որում՝ իմիք յեղանակի 

յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ երջանիկ հարանցն զունակութեան 

և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային կազմածիս (99 / 15;  100 / 1) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք (179 / 8) 

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես (6 / 2) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 3) 
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  Զի թէ ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն, ամենայն ուրէք 

համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն (14 / 5) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 8) 

  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, (52 / 14) 

  զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ Քրիստոսի 

Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ (53 / 7) 

  ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ հարցն:  (97 / 19) 

  խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ 

սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (101 / 3) 

  որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 8) 

  սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 18) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ  (39 / 8) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով (40 / 8) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 21) 

  մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և 

բնութիւն:  (42 / 14) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 15) 

  ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ մարդկայնոյն 

յաստուածայնումն:  (52 / 19) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և 

ասացին հարքն (58 / 12) 
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  սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ 

խոստովանել  (104 / 8) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 1) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 8) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս, թէ զի կարծին բառքս ներհակք 

իրերաց, ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս, և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի 

մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (155 / 20) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս 

(159 / 24) 

  գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն (161 / 20) 

  որպէս ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ (176 / 25) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 17) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ  (145 / 22) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց (105 / 6) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և 

զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ, զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի 

Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի 
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փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի միասին 

հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (32 / 21) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր (34 / 23) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր (35 / 13;  35 / 20) 

  ամենայն լեզու խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս 

Աստուծոյ Հօր:  (75 / 17) 

  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ  (76 / 7) 

  զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր  (104 / 21) 

   ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս 

(114 / 19) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ (124 / 7) 

  զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի 

մաղթանս Հօր մատուցանէր,  (137 / 14) 

Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, Հօր ընծայելով 

արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (139 / 11) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և 

փառօք Հօր (140 / 7) 

  նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 14) 

  եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 9)         

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 
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  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով 

նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել 

(28 / 17) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն ոչ 

երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս. և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն 

հասարակական և դէմ առանձնական և յատկական (34 / 2;  34 / 7) 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց (36 / 4) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (37 / 22) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 4) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային (51 / 19) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 6) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 20) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար   (62 / 13) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն (75 / 7) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր, որ ի մարդկանէ, այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն, այսպէս 

զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց զէութիւն:  (79 / 2) 

  այլ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 10) 
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  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 23) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար, որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ 

Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, 

որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն 

զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի 

եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս 

ասեմք, որ շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 14;  122 / 18) 

  ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, 

իմ  է(137 / 8) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան 

առհաւատչեայ բանից և գործոց:  (142 / 4) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից (173 / 16) 

  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան 

զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 14) 

  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 18) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ(178 / 12) 

  եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ (180 / 10) 



1350 
 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 17) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ (62 / 3) 

  և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ» (142 / 3) 

  «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ»(30 / 1) 

«այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. 

«փառաւոր արարից»(106 / 19) 

   Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել, զի յայլում տեղւոջ 

ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 20) 

  

ՀԱՅՐԱԿԱՆ    - 2 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ 

ի հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 12) 

  զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, գտանիւր նոյն ինքն 

լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 16) 

  

ՀԱՅՐԱՊԵՏ   - 4 

  որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ  (179 / 10) 

Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 10) 

    ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՏԻՈՔԱՅ ընդ ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  (184 / 2) 

  

ՀԱՅՑԵԱԼ       - 1 
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  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի 

Աստուծոյ». յորմէ հայցեալ ասէր  (29 / 8) 

  

ՀԱՅՑԵՄ         - 2 

  հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 19) 

հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել 

միտք ընդունել (151 / 1) 

  

ՀԱՅՑՈՒԱԾ    - 1 

            իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն 

թէ զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (8 / 1) 

  

ՀԱՅՔ  - 2 

  ԽՈՍՐՈՎԿԱՅ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՀԱՅՈՑ  (3 / 2) 

  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՏԻՈՔԱՅ ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ  (184 / 4) 

  

ՀԱՆԱՊԱԶ     - 2 

  հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ (100 / 18) 

  յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է 

ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 20) 

  

ՀԱՆԱՊԱԶԱԲԱՐ       - 1 
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  այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին 

և հանապազաբար  (122 / 14) 

  

ՀԱՆԱՊԱԶՕՐ           - 1 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 17) 

  

ՀԱՆԴԵՐՁ      - 15 

  ամենեքումբք է հանդերձ անհատիւքն ի շարադրութեանն (19 / 14) 

  նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 10) 

  հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն 

յատկական հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 4) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին 

և հանդերձ բնաւորականօք:  (55 / 12) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ հոգով և մարմնով  (64 / 25) 

  իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն 

եղանի, այլ և հանդերձ գերազանցութեամբ (70 / 9) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ 

Հայր հանդերձ մարմնովն (75 / 9) 

  որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք 

իրերաց հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 24) 

  մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 18) 
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  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ 

սակայն հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն (124 / 8) 

  Զի թէպէտ ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի 

անդամք յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ, այլ 

սակայն հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ (127 / 1) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է(147 / 11) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան 

թէ հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 9) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 3;  179 / 5) 

  

ՀԱՆԴԵՐՁԵԱԼ           - 10 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին 

գոլով, հանդերձեալ ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ 

բնաւորական հաւաստեաւ:  (59 / 2) 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին (102 / 17) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է (108 / 16) 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս, որ հանդերձեալ էին երթալ ի 

գերութիւն ի Բաբիլոն ի Նաբուգոդոնոսորայ  (109 / 15) 

  ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն  (117 / 4) 

  նոյն ինքն այժմ և ի հանդերձեալ յաւիտենին:  (171 / 3) 
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  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդերձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 15) 

  Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան 

կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 15) 

  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 20) 

  որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր 

(4 / 3) 

  

ՀԱՆԴԷՍ         - 2 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 10) 

  բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 3) 

  

 ՀԱՆԴԻՊԵԱԼ            - 1 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ (7 / 18) 

  

ՀԱՆԴԻՊԵԼ   - 1 

  երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն միանգամայն ի միասին և ի միում 

ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 7) 

  

ՀԱՆԴԻՊԵՄ   - 1 
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  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, 

այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 7) 

  

  

ՀԱՆԵԱԼ         - 1 

  հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց (11 / 1) 

  

ՀԱՆԵԼ            - 3 

  և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ 

միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ 

սոյնպիսիք:  (9 / 5) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին (89 / 11) 

            վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան 

Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի պատուականէն:  (151 / 11) 

  

ՀԱՆՃԱՐ         - 1 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 5) 

  

ՀԱՆՃԱՐԵՂ   - 1 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան (154 / 9) 
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ՀԱՆՃԱՐԵՂՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս 

բանականի հանճարեղութեանն, նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և 

բնութեան բանք իմաստասիրեալք գտանէին (40 / 10) 

  

ՀԱՆՈՒՐ          - 8 

  որպէս ինչ ասացան զհանուր էակացո:  (77 / 19) 

  Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն (19 / 13;  19 / 13) 

  Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 9) 

զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, 

իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն (19 / 7;  19 / 8) 

  Ի չորս բաժանի որ ի բերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 10) 

բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս 

զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ ճանաչես:  (25 / 23) 

  

ՀԱՆՐԱԿԱՆ    - 2 

  այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական անդամոց 

կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 19) 

և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ զամենայն 

մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ Քրիստոս, այլ 

երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս (19 / 19) 
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ՀԱՋՈՐԴ        - 1 

  անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 9) 

  

ՀԱՍԱԿ           - 6 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք (63 / 15) 

իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն հասակի, աշխատութեանն, 

քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, անգիտութեան, մահու, 

յարութեան:  (23 / 1) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան, այլ 

աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և 

զաճումն հասակի յանձն առնելով անօրինաբար (68 / 6) 

            Զարգացումն աճմամբ հասակի ընկալաւ, աճելական ծանուցանելով 

զբնութիւնս:  (95 / 5) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ (23 / 16) 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 9) 

  

ՀԱՍԱՆԵԼ       - 1 

  շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և 

հանդեձելոցն հասանել բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք 

յաւիտեանս ամէն:  (86 / 15) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿ      - 9 
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  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 10) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս (31 / 11) 

  զայն յիշէին, որ հասարակէն էր առանձնացեալ  (39 / 9) 

  որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն յատուկն:  (40 / 7) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով (41 / 6) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 16) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին, նոյնպէս և զԲանն 

(40 / 3) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով 

յատկութեան, հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի 

բոլորէ իմեքէ յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով 

ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ 

առեալն եղև:  (41 / 5) 

   զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 10) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԲԱՐ        - 2 

  իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 23) 
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  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի (142 / 15) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ        - 15 

  այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց 

(25 / 8) 

ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և դէմ 

առանձնական և յատկական (34 / 8) 

  հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 4) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 10) 

  ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 10)                                                                               

                                                                                                                                                 

                                                                           սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ 

ըստ սինհոդոսական կարգի և սովորութեան հասարակական սահման գրով 

հանդերձ արձանացուցանել հարկաւոր է, և զընդունելութեան և 

զհրաժեշտին:  (148 / 2) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, որ ևս 

անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, (24 / 14) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ հասարակականի մարդկային 

բնութեանս:  (24 / 21) 
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  և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի 

փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի 

միասին հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 6) 

զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ ապաքէն 

որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ 

եթէ հասարակականք ոմանք:  (21 / 12) 

  զի զհասարակական անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ 

գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 12) 

            որ զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ զի 

և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն 

սա երևել ճանաչի:  (39 / 11;  39 / 13) 

  որ զհասարակականն և զյատկականն միանգամ յինքեան բեր (77 / 21) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք 

յատկացուցանես զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի 

և ի նոյն բնութիւն»:  (9 / 17) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿԱՊԷՍ        - 1 

  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք 

վարեցան հասարակապէս խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 21) 

  

  

  

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ 

միաւորելովն հասարակութիւն բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 18) 
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  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն 

և հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 13) 

  

ՀԱՍԵԱԼ         - 2 

  ժամանակ իմ չև է հասեալ (120 / 18) 

  և սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա (169 / 17) 

  

ՀԱՍՈՒՑԱՆԵՄ           - 1 

  լինի այս, թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և 

ինքեան անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն (106 / 16) 

  

ՀԱՍՏԱՏԵԱԼ - 5 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ 

միմեանս հաստատեալ յերիւրէր  (6 / 7) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի 

էր հաստատեալ բնութիւնս (94 / 21) 

  սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 1) 

  և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի 

վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ յառաքելոցն տուչութենէ:  (125 / 23) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին 

Կիւրեղ:  (188 / 10) 

  

ՀԱՍՏԱՏԵԼ    - 3 
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  զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային 

ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն 

ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին պատրանաց զօրացեալ և ի 

բանսարկութենէ:  (92 / 1) 

  անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել (115 / 15) 

  զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ 

պահաւք հաստատել (193 / 3) 

  

ՀԱՍՏԱՏԵՄ   - 5 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել, 

այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս 

հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 13) 

զի և Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին 

ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 4) 

  զճշմարտութիւն իրին յարութեամբն հաստատէ. յորում տեղւոջ 

զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել, և կամ ուրանօր 

զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 14;  115 / 14) 

և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն (66 / 5) 

  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 14) 

  

ՀԱՍՏՈՒՆ       - 1 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 1) 
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ՀԱՏԱՆԵԼ       - 1 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք, Հօր ընծայելով 

արտասուեաց, հատանելով զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (139 / 11) 

  

ՀԱՏԱՆԵՄ  - 2 

  և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ իսկութիւնն 

յաւիտենական  (145 / 1) 

զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (144 / 6) 

  

ՀԱՏԱՆՈՂ      - 1 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են (147 / 19) 

  

ՀԱՏՈՒՑԱՆԵՄ    - 1 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր (70 / 23) 

  

ՀԱՐԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  

հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ 

ազգակցութեամբ՝ հարազատութեամբ (127 / 2) 
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ՀԱՐԿԱՒՈՐ     - 5 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և 

զմիաւորութիւնն հարկաւոր է ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և 

կամ յարութեանն:  (113 / 12) 

  ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և սովորութեան 

հասարակական սահման գրով հանդերձ 

արձանացուցանել հարկաւոր է (148 / 4) 

  ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 22) 

  հարկաւոր է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 9) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն (182 / 10) 

  

ՀԱՐԿԱՒՈՐԱԲԱՐ      - 1 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս  (15 / 6) 

  

ՀԱՐԿԱՒՈՐԵՄ           - 2 

  հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս (47 / 3) 

Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի ասել 

բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս, պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ 

մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 10) 

  

ՀԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 5 

  ոմն և ի հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ 

ասի մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 8) 
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  ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 2) 

  իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին 

ամենայն հարկաւորութեամբ, և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական և 

երկնային:  (166 / 13) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան (10 / 16) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան (13 / 2) 

  

ՀԱՐԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ    - 1 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն 

ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 2) 

  

ՀԱՐԿ  Է          - 4 

  Առ որ ասացաքն. «… հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, 

որով և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 20) 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել (123 / 21) 

  զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին 

կուսածին  (145 / 11) 

  հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ 

նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա բնաւորական 

իրողութեանց գործառնութիւնք:  (172 / 2) 

  

ՀԱՐԿ ԼԻՆԻ  -2 
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  և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն. թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական 

համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 3) 

  

ՀԱՐՈՒԱԾ      - 1 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան, այս է՝ ի հարուածոյն և ի բևեռելոյն՝ 

վիրաւորելն:  (58 / 2) 

  

ՀԱՐՑԱՆԵԼ    - 6 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն 

(65 / 13) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 15) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել 

և հարցանել անգիտաբար (142 / 12) 

  

Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս (100 / 20) 

Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ…  (161 / 1) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ 

(103 / 7) 

  

ՀԱՐՑԱՆԵՄ    - 4 
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  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ իմեքէ ի 

սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 17) 

Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի Աստուծոյ». 

յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա, 

և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 7) 

  յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք, եթէ չարչարանքն և մահն, 

որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ 

մարդկայինք:  (54 / 8) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս… (100 / 21) 

  

ՀԱՐՑԱՔՆՆԵԼԻ         - 1 

  Բայց հարցաքննելի է այս (92 / 11) 

  

ՀԱՐՑԵԱԼ       - 1 

  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն», զուգաձայնեա ընդ 

Պետրոսի, զի ընդ նմին ինև երանեսցիս. «Դու ես Քրիստոս որդի 

Աստուծոյ»:  (136 / 11) 

  

ՀԱՐՑՈՒՄՆ    - 3 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և 

յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 4) 

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՏԻՈՔԱՅ ընդ ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  (184 / 1) 

  

ՀԱՒԱՆԵԱԼ     - 2 
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  Այսպէս հաւանեալ եմք (54 / 11) 

Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց անուն 

զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց Յուլիանիստ և 

Յակոբիկս:  (154 / 7) 

  

ՀԱՒԱՆԵՄ       - 2 

  իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել:  (152 / 6) 

            Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ   բնութեան քատակել արմատոյն  (118 / 11) 

  

ՀԱՒԱՆԻՄ       - 1 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. 

բնութեանցն. ոչ հաւանիմ՝ (19 / 1) 

  

ՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ (95 / 20) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐԱՊԷՍ         - 1 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 10) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐԵԼ   - 1 

  հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 2) 
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ՀԱՒԱՍԱՐԵՄ, ՀԱՒԱՍԱՐԻՄ  - 3 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից 

(167 / 10) 

Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 20) 

            Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 21) 

  

ՀԱՒԱՍՏԵԱՒ   - 2 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 3) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ 

բնաւորական հաւաստեաւ:  (59 / 4) 

  

ՀԱՒԱՍՏԻ       - 1 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս (16 / 20) 

  

ՀԱՒԱՏ            - 12 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 16) 

  հիմնեցուցեալ և հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ 

վիմին հաւատոյ (126 / 2) 
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  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ 

խոստովանութիւնս հաւատոյ (146 / 7) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 15) 

  զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն բան:  (12 / 4) 

  սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն (153 / 20) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած 

առաքելական հաւատոյն (159 / 2) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 19) 

  ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն 

առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ նոցին հակառակք (164 / 4) 

  գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն, 

միաբանեալ հաւատով առ միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն 

Քրիստոս:  (161 / 21) 

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք 

զմերոցս հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 13) 

  մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և 

խոստովանել զհաւատն Սևերեայ:  (155 / 2) 

  

ՀԱՒԱՏԱԼ       - 1 

  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն (169 / 9) 

  

ՀԱՒԱՏԱԼԻՔ  - 1 
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  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ, 

յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ պատմեալքն:  (63 / 24) 

  

ՀԱՒԱՏԱՄ       - 7 

  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 15) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել, և ասա. 

«ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 15) 

և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական անդամոց 

կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 18) 

շզտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ, որ անհաւատ պարգևացն գտանէր 

պտուղ:  (4 / 8) 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն  (29 / 6) 

Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի Աստուծոյ». 

յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա, 

և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 9) 

զի հաւատացուսցէ զաշխարհ  (140 / 19) 

  

ՀԱՒԱՏԱՐՄԱՆԱՄ      - 1 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ  (130 / 20) 

  

ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ            - 4 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 9) 
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  յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց Քրիստոսի զմոլար 

վարդապետութիւնն:  (106 / 2) 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց (139 / 14) 

  զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 21) 

  

ՀԱՒԱՔԵԱԼ     - 1 

  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 5) 

  

ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ   - 2 

  որոց հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 20) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է  (39 / 16) 

  

ՀԵԹԱՆՈՍ      - 1 

  ի սմանէ հրեայք գայթակղին և յիմարին հեթանոսք (126 / 6) 

  

ՀԵՂՈՒՄՆ       - 1 

  կամ հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ 

մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 8) 

  

ՀԵՇՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել 

իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի 

սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել 

աղախին հեշտասիրութեանն:  (90 / 2) 
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ՀԵՌԱՆԱԼ       - 2 

  ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն (112 / 3) 

  ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս  (123 / 6) 

  

ՀԵՌԱՒՈՐ       - 3 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց  (149 / 10) 

զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն գոլ 

խոստովանիք և ասէք (87 / 15) 

    Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին 

թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ 

անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, 

իսկ հեռաւորն մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 13) 

  

ՀԵՌԻ  - 5 

   այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով յառաքելական բանէն 

(17 / 14) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի 

ճշմարտութենէն  (48 / 3) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն 

(86 / 12) 

  հեռի յԱստուծոյ (91 / 21) 
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  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 18) 

  

ՀԵՏԱԶՈՏԵԼ - 1 

  ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան (159 / 5) 

  

ՀԵՏԵՒԱԿ       - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ (116 / 8) 

  

ՀԵՏԵՒԵԱԼ     - 3 

  այսոքիկ և զկնի յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի (153 / 4) 

  գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն (161 / 20) 

            Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց (160 / 21) 

  

ՀԵՏԵՒԻՄ       - 10 

  և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 13) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի  (81 / 23) 

  իսկ սա մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ, զի զանազանութիւն դիմաց 

առաւել հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 13) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ, և 
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նոյն ինքն ի Քրիստոսէ, որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ 

յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 9) 

այլ որք միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի տիւն 

(84 / 2) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք  (123 / 13) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս (156 / 18) 

  ըստ նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 6) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս (157 / 19) 

  

ՀԵՐԵՏԻԿՈՍ - 1 

  Յակոբ …որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 11) 

  

ՀԵՐՁՈՒԱԾ    - 2 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ 

համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն 

յանգի հերձուած (113 / 3) 

այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման սուրբ 

ժողովոցն:  (14 / 8) 

  

  

ՀԵՐՁՈՒԱԾՈՂ          - 1 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն (126 / 7) 
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ՀԻՄՆ  - 2 

  մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան (98 / 16) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 13) 

  

ՀԻՄՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել, (4 / 5) 

  

ՀԻՄՆԵՄ        - 1 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն (159 / 1) 

  

ՀԻՄՆԵՑՈՒՑԵԱԼ       - 1 

  բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ եղև 

եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ յառաքելոցն 

տուչութենէ:  (125 / 23) 

  

ՀԻՆԳ  - 1 

              բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս (73 / 21) 

  

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ - 2 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 4) 
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  ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  (149 / 1) 

  

ՀԻՒԱՆԴ         - 1 

  և զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 18) 

  

ՀՄՈՒՏ            - 1 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին (40 / 9) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴԵՑՈՒՑԱՆԵԼ        - 2 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել 

իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի 

սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (89 / 22) 

   այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և 

ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 16) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴԵՑՈՒՑԱՆԵՄ       - 1 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում 

աստուածային հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 13) 

  

ՀՆԱՐ  - 2 
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  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման 

կազմէր հնարս (5 / 12) 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ 

Տեառն զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 9) 

  

ՀՆԱՐԱՒՈՐ     - 1 

  որով կարելի և հնարաւոր էր չարչարել և մեռանել  (104 / 13) 

  

ՀՆԱՐԵԼ         - 1 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, (98 / 13) 

  

ՀՆԱՐ  Է          - 10 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան (10 / 14) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 4) 

մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք 

(39 / 13) 

  որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ 

ասացաք:  (52 / 3) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 7) 

  չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել 

զիւրսն (74 / 6) 
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  զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 18) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի. և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել (117 / 2) 

  զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ(155 / 15) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա, զոր 

ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս կարծեմ, եթէ ոչ 

արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի 

կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 4) 

  

ՀՆԱՐԻՄ         - 3 

  հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ 

զեղ (78 / 4) 

    Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց մերոց 

կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 18) 

  որոգայթիւ հնարին զմահն իվերայ ածել:  (92 / 19) 

  

ՀՆՈՑ  - 1 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա 

ընդ հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 8) 

  

ՀՆՉԵԼ            - 1 

  որպէս և երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և 

զնուագելն. և այս է վեհագունին յաղթելն:  (49 / 9) 
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ՀԶՕՐ - 3 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին. զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ 

ընդ ապականութեամբն էր անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր 

հանդերձելոյն:  (102 / 17;  102 / 20) 

 Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն, զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ 

Աստուածութեանն և եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 3) 

  

ՀՈԳԵԿԱՆ      - 17 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս (93 / 20) 

  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ 

միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն 

ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (108 / 2) 

յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 19) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ 

եղեալ հոգեկանաց մասանցն, (88 / 9) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (167 / 4) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ 

լինել հոգեկանացդ ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն …(99 / 14) 
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ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ (79 / 21) 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն… (55 / 5;  55 / 5) 

            Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն, մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 10) 

քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս 

վեհագունի անուանդ:  (15 / 11) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն, (66 / 1) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց 

զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ առտաքոյ մեղացն իցէ» 

(99 / 5) 

  ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի 

հանդերձեալսն:  (138 / 14) 

  հայցեն գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն (151 / 1)         

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 7) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 

            Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի 

(158 / 7) 

  

ՀՈԳԻ  - 31 
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  եթէ առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և 

միտս, այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս, ոչ էր պարտ ասել՝ թէ 

«մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ 

զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր 

և արիւն ձեր:  (27 / 17;  27 / 18) 

այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած 

(48 / 12) 

             և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և 

սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն 

ունին և զմարդկային:  (50 / 2;  50 / 5) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն (71 / 19) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին (99 / 1) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 4) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց (133 / 21) 

որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են 

կարեաց  (135 / 5) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի 

և ոչ մարմին, այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, 

զցանկալն, ցասնուլ, ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. 

ևս և զերկնչելն և զանգիտանալն:  (178 / 12) 

Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, որ զինքն 

իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ ի 

ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ 

զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի (134 / 14;  134 / 19) 

Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 9) 
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 վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և զկիր, կամ 

որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք մեզ սոքա և 

յոյժ լռելիք:  (62 / 10) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն 

մարդկային հոգոյն, այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ 

դիցեն:  (28 / 4) 

            Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ (25 / 5) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն 

այսոքիւք՝ հոգով, մարմնով, մտօք. (27 / 1) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ հոգով և մարմնով (64 / 25) 

հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ և 

մարմնոյ յօրինակ առնելով (47 / 4) 

Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն 

ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 7) 

 Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն, յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և 

դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 4) 

            Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ, ոչ մեղանչել 

ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ, և ընդ ձեռն սոցա 

զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ փակեաց:  (130 / 22) 

              և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և 

մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 14) 

  ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու 

ըստ մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի (177 / 22) 
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  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 7) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ 

բանականի հոգւոյն մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս (178 / 9) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն (178 / 20) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 2) 

  սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով, և վարժք և 

հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն (40 / 9) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 2) 

  

ՀՈԳԻ /Սուրբ/  -29 

  

Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19) 

            Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, 

և զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ  (33 / 1) 

  փչեաց ի դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 16) 

  

  

 Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւն (130 / 19) 
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ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին 

ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ (33 / 3;  33 / 3 ,33 / 4) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 22;  62 / 1) 

վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին (20 / 2) 

  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց (38 / 9) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ 

զսուրբ Հոգին, զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և 

զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին 

ազգակիցք. և որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 17) 

            Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն 

(86 / 12) 

անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 21) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ  (32 / 20) 

              Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ (62 / 4) 

Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 23) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն 

և Հոգւոյն ելողութեան (32 / 20) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (55 / 24)   

  ապա գտանի եղեալ Հօր և Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ:  (76 / 8) 

  զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ  (104 / 21) 
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Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր 

և Հոգւոյն կամաց (105 / 6) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից, որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, 

արհամարհեսցի:  (110 / 17) 

  զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա 

յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (111 / 3) 

  և ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս 

(114 / 20) 

  «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 9) 

            իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն 

(118 / 13) 

Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց, այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, 

մատուցանել ձեզ զօգուտն (149 / 12) 

            ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն սրբոյ:  (166 / 1) 

  

ՀՈԳԻ ՍՈՒՐԲ - տե`ս ՀՈԳԻ գլխաբառի տակ: 

  

ՀՈԼԱՆԻՄ       - 2 

  «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք:  (110 / 7) 

            Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին  (8 / 3) 
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ՀՈԼՈՎ            - 1 

  սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով  (109 / 11) 

  

ՀՈՂ    - 2 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց, 

թէ «ի հող դարձցիս» (140 / 5) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 

  

ՀՈՂԱԾԻՆ     - 2 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ 

և հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 

վասն զի անդ էգիտ հողածինն զմահ, իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա 

Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 10) 

  

ՀՈՂԵՂԷՆ      - 2 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 22) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 16) 

  

ՀՈՂՄ  - 2 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 3) 
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    ննջեաց և արթնութեամբ հրամանատրէ հողմոց (139 / 4) 

  

ՀՈՄԱԲՈՒՆ    - 3 

  համագոյնքն պարտին և հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 9) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել 

մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 1 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի (76 / 10) 

  

ՀՈՄԱԳՈՅ      - 1 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել 

մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 13) 

  

ՀՈՄԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և 

իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 8) 

  

ՀՈՄԱՆՈՒՆ    - 2 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է  (77 / 17) 

            Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է  (83 / 13) 
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ՀՈՄԱՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ (157 / 10) 

  

ՀՈՄԱՍԵՌ      - 1 

  ոմն և ի հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ  (26 / 7) 

  

ՀՈՍԵԱԼ         - 1 

  որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, 

եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ» (196 / 16) 

  

ՀՈՎԻՒ            - 4 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 6) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 4) 

            հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին, որ ժողովեաց ի մի 

գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր ոչխարս, որպէս զի 

լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք (164 / 17;  164 / 20) 

  

ՀՈՒՐ   - 14 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն (72 / 9) 
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  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն (78 / 13) 

որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի զհրոյն 

պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 11) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (116 / 24) 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 5) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (117 / 1) 

            Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 12) 

  լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ (72 / 16) 

  և համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն 

ի հրոյն (80 / 14;  80 / 15) 

  որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ 

անտի հրոյն:  (128 / 8) 

  որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի (165 / 6) 

Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ առանց 

յերկուանալոյ (72 / 14) 

  որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 12) 

  

ՀՊԱԳՈՅՆ      - 1 
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  անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ 

աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք (23 / 19) 

  

ՀՊԵԼ  - 2 

կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն (89 / 19) 

            Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի 

թագչելոյն յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 11) 

  

ՀՊԻՄ - 2 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և 

անձն (67 / 8) 

  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր Տէրն (158 / 1) 

  

ՀՌՈՄ,ՀՌՈՎՄ   - 2 

  Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ (179 / 10) 

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով յանուանէ 

զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 5) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵԱԼ  - 3 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ (36 / 16) 

   յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 3) 

  գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի նոցանէ (164 / 16) 
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ՀՐԱԺԱՐԵԼ    - 1 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 6) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵՄ   - 1 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի (163 / 3) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵՑՈՒՑԵԱԼ  - 2 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա (89 / 6) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 12) 

  

ՀՐԱԺԵՇՏ      - 1 

  ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և սովորութեան 

հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել հարկաւոր է, և 

զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 5) 

  

ՀՐԱՄԱՅԵԱԼ  - 2 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել, իսկ 

միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և չարի:  (91 / 9) 
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  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց, որ փչեաց ի 

դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 13) 

  

ՀՐԱՄԱՅԵՄ   - 7 

  Մահկանացու զնարմինն նորա մեռանելն հրամայեաց ասել:  (183 / 12) 

           Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել  (136 / 15) 

Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին, զմի և 

զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 17) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և (100 / 13) 

            որքան ասել հրամայէ Բանն (61 / 14) 

  զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ,  (101 / 8) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն (176 / 9) 

  

ՀՐԱՄԱՆ         - 5 

  իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի 

տեղիսն հրաման տուեալ բառնալ:  (68 / 15) 

  անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին (152 / 11) 
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Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և այլքն 

մի ըստ միոջէ:  (66 / 18) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց 

(140 / 4) 

            ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ (152 / 2) 

  

ՀՐԱՄԱՆԱՏՐԵՄ       - 1 

  ննջեաց և արթնութեամբ հրամանատրէ հողմոց. անգիտացաւ, զի 

զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 4) 

  

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾԵԼ        - 1 

  իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք (160 / 14) 

  

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾԵՄ       - 2 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն 

(131 / 10) 

  և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին  (57 / 21) 

  

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային 

էր հրաշագործութիւն (129 / 13) 
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ՀՐԱՇԱԼԻ /Ք/ - 3 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս (30 / 6) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն 

ցանկացողք հրաշալւոյն Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ 

օրինակի Շամրտացւոցն երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 11) 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ  (42 / 20) 

  

ՀՐԱՇԱՆԱՄ   - 1 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 21) 

  

ՀՐԱՇԱՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն (86 / 6) 

  

ՀՐԱՇԱՓԱՌԱԳՈՅՆ  - 1 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ (72 / 13) 

  

ՀՐԱՇԱՓԱՌԱԿԱՆ    - 2 

  իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան անգիտակցեալք, 

պապանձեցան:  (161 / 5) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն  (176 / 21) 
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ՀՐԱՇԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ            - 1 

իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս 

ըստ մարդկան, այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ (68 / 5) 

  

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 21) 

  

ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ          - 1 

  յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն (4 / 15) 

  

ՀՐԱՊՈՅՐ      - 1 

  վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի 

իւրում հրապոյր պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 9) 

  

ՀՐԱՊՈՒՐԵՄ - 1 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք (6 / 20) 

  

ՀՐԱՑԵԱԼ       - 1 

  ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի 

հրոյն:  (128 / 7) 
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ՀՐԵԱՅ,ՀՐԷԱՅ          - 3 

  ի սմանէ հրէայք գայթակղին և յիմարին հեթանոսք (126 / 6) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան, զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին 

ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 14) 

  

ՀՐԵՇՏԱԿ      - 5 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք 

ի հրեշտակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, 

հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ 

կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր ոչխարս, որպէս զի լինիջիք 

միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով զքաղցր նորա ձայնն և 

լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի 

նմանէ:  (164 / 14, 164 / 14) 

«տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 10) 

«Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 4) 

            Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ ունելով ի 

սկզբան լինելութեանն, որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ 

մատուցանէր, «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 10) 

  

ՀՐԵՇՏԱԿԱԿԱՆ        - 5 
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  որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ մարդկային 

բնութիւն:  (163 / 6) 

  իսկ անշօշափելին և անտեսանելին է անմարմին ամենայն 

հարկաւորութեամբ, և այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական և 

երկնային:  (166 / 14) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, 

թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 17) 

            Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և 

ի հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք (177 / 8;  177 / 11) 

  

ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏ       - 2 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց (116 / 16) 

Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և զպտուղն ըստ 

բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է 

ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն (118 / 14) 

  

ՀՕՏ, ՀՈՏ      - 3 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան 

բանաւոր հօտի, հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 7) 

  որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք 

(164 / 20) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ, անվիրաւորելիս և անվարատելիս 

պահելով զհօտ Քրիստոսի  (146 / 2) 
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ՀՕՏԱՍԷՐ      - 1 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 4) 

  

  

                                                  

 

 

 

 

 ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

Հ          - 21 

  Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 
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  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 13) 

  Հ. Եւ զինչ ասիցէ Յակովբոս եղբայրն Տեառն:  (188 / 6) 

  Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ 

զտաւնն, զի՞նչ վնաս է:  (188 / 12) 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի 

կիւրակէն:  (188 / 18) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին 

առ Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի 

առնեն»:  (190 / 8) 

  Հ. Դուք որպէ՞ս տաւնէք:  (190 / 17) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 6) 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն 

գիտելոյ զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ոչ կարգեցին սուրբքն:  (192 / 6) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 11) 

  Հ. Սովորութիւն է ամենայն աշխարհի արկանել, բայց զի՞նչ է 

ջուրն:  (193 / 16) 

  Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն յիշէ՞ զջուրն 

խառնեալ:  (193 / 24) 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և 

յԱթանագենէ վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 15) 

  Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 9) 
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  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն 

յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 3) 

  

ՀԱԶԻՒՀԱԶ    - 1 

  հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ 

պահաւք հաստատել (193 / 1) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿ - 4 

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 14) 

            Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն 

գիտելոյ   զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ 

նոցին հակառակք (164 / 4) 

            Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 12) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ  -  4 

Եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի 

խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 11) 
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  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, 

բառնա զհակառակութիւնդ, զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ 

խառնակութեան:  (195 / 18) 

  

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 16) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ 

եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 20) 

  

ՀԱՂՈՐԴԻՄ   - 1 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13) 

  

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ  - 1 

որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ 

յառաքելոցն  (193 / 5) 

  

ՀԱՄԱՐԻՄ  -  1 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 15) 
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ՀԱՅՐ  - 3 

Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և 

յԱթանագենէ վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 17) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 1) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, 

որք զհարանցն ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ 

ունակութիւն սակս ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային 

գիրք են և կանոնական խրատք:  (193 / 19) 

  

ՀԱՅՐԱՊԵՏ  -1 

Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ հաղագս 

զծնունդն առնելոյ  (187 / 1) 

  

ՀԱՅՔ  - 3 

Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ հաղագս 

զծնունդն առնելոյ  (187 / 2) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 15) 

հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք 

հաստատել  (193 / 2) 

  

ՀԱՆԴԻՊԻՄ   - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 
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յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում 

աւուր հանդիպի (190 / 4) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿԵԼ  - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, 

զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 22) 

  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 22) 

  

ՀԱՐՑԱՆԵԼ  - 1 

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 25) 

  

ՀԱՐՑՈՒՄՆ  - 1          

Հ արցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ հաղագս 

զծնունդն առնելոյ  (187 / 1) 

  

ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ  - 2 

Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք ԹԺ 

երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 
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եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5) 

Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց միայն 

ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 13) 

  

ՀԵՏԵՒՈՂ       - 1 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 4) 

  

ՀԵՐՁՈՒԱԾ  -  1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի 

զմիւս հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, 

եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 3) 

  

ՀՈԳԵԿԻՐ      - 1 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 10) 

  

ՀՈԳԻ  - 2 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13) 
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       Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻ          - 3 

  զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ զՂաւոդիկեցւոց 

եպիսկոպոսին  (189 / 7) 

Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 5) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 11) 

  

ՀՐԵԱՅ  - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 26) 

  

ՀՐԵՇՏԱԿ  - 1 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 14) 
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Ձ       43  (144) 

  

ՁԱՅՆ  -    7 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 9) 

  յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն (110 / 9) 

ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն (118 / 14) 

 իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 15) 

լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, 

ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 21 ,164 / 22) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (98 / 1) 

  

ՁԱՅՆԱԿԻՑ   - 1 

  զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր այս:  (11 / 17) 

  

ՁԱՅՆԱԿՑԵԱԼ           - 2 

  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն (52 / 14) 

  Եւ եթէ մեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 5) 

  

ՁԱՅՆԱԿՑԵՄ - 1 
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  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և եթէ ոք 

դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի 

այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 11) 

  

ՁԱՅՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  ամենայն ուրէք համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն (14 / 6) 

  

ՁԱՆՁՐԱՆԱԼ - 1 

  մի ձանձրանալ ի լսել (107 / 11) 

  

ՁԳԵԼ  - 2 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն (90 / 4) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 20) 

  

ՁԳԵՄ - 1 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան (150 / 15) 

  

ՁԳՏԵԼ           - 2 

  որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն (59 / 23) 
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  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 4) 

  

ՁԵՌՆ - 75 /առանձնացնել Ի ՁԵՌՆ   նախադրությունը ՁԵՌՔ-ից/ 

  իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, 

զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 8) 

  և ի ձեռաց մարդկան գտաւ շօշափեալ (60 / 8) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն 

սնանիլ ձեռաց զՓրկիչն (63 / 9) 

  ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 18) 

  ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ խոնաւից է 

տեսանել (78 / 7) 

  բազմացան անվայելուչ բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք 

ստերիւրումն քան զսոսա, զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է 

հնար (183 / 4) 

այլ ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 23) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ 

ընդ ձեռն ստիցն խորհեցեալ, հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց. «Զոր 

հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն զձերն առ իս 

առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն 

զայդորիկ համաձայն»:  (10 / 24;  11 / 4) 

  և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ (12 / 11) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 6) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ (27 / 14) 
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  ըստ նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին, և ոչ թէ 

ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ 

զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 21) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 7) 

  զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 2) 

  տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն (53 / 14) 

  ընդ ձեռն որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 20) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 6) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան (58 / 6) 

  Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային (59 / 14) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն, և որ 

անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ, ըստ բնութեան ննջէր, 

ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու 

համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 11;  60 / 15) 

  և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 6) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն 

(66 / 4) 

  զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ 

արարչական ձեռն (66 / 13) 
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  մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն (67 / 14;  67 / 15) 

Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել 

ի ձեռն համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ:  (69 / 21) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 15) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ 

ի ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն (75 / 3;  75 / 4) 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ 

զպանիր կամ զեղ (78 / 5) 

  ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ  (79 / 22) 

  ասացեալ լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած 

և զմարմինն իւր (82 / 21) 

  այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ բանականին 

ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ, զոր 

օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս 

այսոցիկ. այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և 

այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և 

զբանականն:  (88 / 13;  88 / 16) 

  մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 11) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 4) 

  զմերն ընդ ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ 

ստեղծուած:  (93 / 22) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն  (96 / 12) 

  ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ 

լինել ծառայ (98 / 8) 
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իսկ զանասնականն և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք, 

մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան (98 / 15) 

  Ա զի թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 10) 

  լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ 

արծուի:  (116 / 10) 

  ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 15) 

  նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն առ 

անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 3) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 13) 

  ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ 

ստացականիս (127 / 7) 

  և ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 4) 

  որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր դեղոց խառնէ 

ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան և լուծան ի 

մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն (131 / 18) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն» ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և 

Աստուած իմ», և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր 

տարեալ եցոյց մարդկան  (136 / 6) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, (138 / 1) 

  ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի 

հանդերձեալսն:  (138 / 14) 
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  «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և անմահկանացու ի 

ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի և մահկանացուն 

ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և 

երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 21) 

  ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան գլորումն:  (153 / 21) 

  ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական (157 / 14) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս ածցուք զմտաւ (158 / 11) 

  որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ մարդկային 

բնութիւն:  (163 / 5) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ 

(165 / 1) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել 

ընդ ձեռն այսորիկ  (171 / 22) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն 

(172 / 20) 

  եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի շարժմանն տիրէ 

ապականութիւն (173 / 2) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ 

ի ձեռն ախտաւոր խառնից (173 / 16) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն (174 / 22) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի 

(180 / 9;  180 / 12) 

  եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն 

սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 6) 
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  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի 

նա ձեռս (60 / 23) 

   և ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և 

լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ (141 / 19) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս ունողացն զնա, 

յաղագս որոյ ասէ. «Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և սակայն մինչչև էր 

հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի 

նա ձեռս:  (169 / 14;  169 / 16;  169 / 19)   

    տեսաք զնա և ձեռք մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց  (103 / 6) 

   և զձեռն ի վերայ դնելով   բժշկել զհիւանդս (160 / 17) 

  

ՁԵՌՆԱԴՐԵԱԼ          - 1 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ 

եղև ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի 

նմանէ ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ, (154 / 16) 

  

ՁԵՌՆԱԴՐԵՄ                                  - 1 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ 

ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 18) 

  

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց (8 / 23) 
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ՁԵՌՆԱՐԿԵՄ            - 3 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 17) 

  ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 2) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ 

անձանց (92 / 12) 

  

ՁԵՐ    - 2 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան (13 / 1) 

    այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք առաջնորդեն ձեզ ի 

գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի (165 / 5) 

  

ՁԵՒ     - 6 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 16) 

  ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և անուամբ 

վարդապետութեամբ պայծառացեալ (151 / 5) 

            Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և 

ի ձև մարդոյ լեալ (174 / 1) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, 

և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 15) 
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  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով (110 / 3) 

  և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն (78 / 1) 

  

  

ՁԵՒԱՆԱՄ      - 4 

  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 6) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». (16 / 8) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», (22 / 5) 

            Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս 

տպաւորեալ ձևանան  (182 / 20) 

  

ՁԵՒԱՑԵԱԼ     - 3 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ 

(22 / 15) 

  ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, 

որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 22) 

            Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 20) 

  

ՁԵՒԱՑՈՒԹԻՒՆ         - 1 

            հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ 

նմանութեան և եթ առ երևոյթս ձևացութիւնք  (172 / 4) 
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ՁԵՒԱՑՈՒՑԵԱԼ          - 1 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ կատարելով. այս է՝ 

բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 11) 

  

ՁԻԹԵՆԻ        - 1 

  զի ի միում բարի ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք (147 / 1) 

  

ՁԿՏԻՄ          - 1 

  ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 18) 

  

  

  

                                                 ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 
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ՁԵՌՆ  - 1 

Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 21) 

  

Ղ       6  (6) 

  

  

ՂԱԶԱՐ           - 1 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել և ընդ 

լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ նմանքն 

(108 / 22) 

  

ՂԻԿԱՌՆԱՑՒ - 1 

  ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ (111 / 11) 

  

ՂԿԱՌՆԱՍԱՑՒ           - 1 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն Մանեայ, 

և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, և 

զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 10) 

  

  

  

                                                 ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 
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                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                                

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

Ղ         - 1 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 6) 

            

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 12) 

  

ՂԱՒՈԴԻԿԵՑՒ           - 1 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ 

ընգալան զԱնատողեայ զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն 

գտին հոգեկիր եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և 

այղոց ազգաց, զի խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 8) 

  

Կ       314  (782) 
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ԿԱԶՄԱԾ       - 3 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (98 / 2) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ 

ընդ կազմածիս պատուաստեաց:  (98 / 21) 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի 

մարդկային կազմածիս (100 / 3) 

  

ԿԱԶՄԵԼ         - 1 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 20) 

  

ԿԱԶՄԵՄ        - 1 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և 

բաժանման կազմէր հնարս (5 / 12) 

  

ԿԱԹՆ - 1 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել 

ի կաթանէ զպանիր կամ զեղ (78 / 6) 

  

ԿԱԹՆԱԲՈՅԾ           - 1 
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  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ (63 / 10) 

  

ԿԱԹՆԱԲՈՒԽ            - 1 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս  (68 / 3) 

  

ԿԱԹՈՂԻԿԷ   - 2 

  և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական 

անդամոց կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (22 / 1) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 22) 

  

ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ - 1 

  ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, 

լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, 

ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 18) 

  

ԿԱԹՈՒՂԻԿԷՍ           - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ 

գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ 

ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 7) 
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ԿԱԼ     - 2 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ իմեքէ ի 

սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 18) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 14) 

  

ԿԱԽԵԱԼ        - 1 

  «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 17) 

  

ԿԱԽԵՄ          - 1 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 20) 

  

ԿԱՂԱՄ           - 1 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս (164 / 6) 

  

ԿԱՄ    - 129 

  «ի միաւորութիւն եկին բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց 

միաւորութիւնն»:  (42 / 1) 

  վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց մարմինն 

Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (107 / 19) 
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  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ 

միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 14) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ 

երկուց բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և 

թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով 

և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 15;  10 / 18;  10 / 19) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ (10 / 24) 

  և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի 

և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (17 / 1) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, 

և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 8;  17 / 9) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր 

փոխաբուսիլ, և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն 

երևեալ:  (18 / 12;  18 / 14) 

  կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել 

Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք:  (20 / 4;  20 / 5) 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ 

(23 / 7;  23 / 10) 

  առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք (24 / 5) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային, արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և 

զդէմն մարդկային ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի 

բաց բարձեալ լինիս և զանուանն առասութիւն:  (26 / 12;  26 / 14) 
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  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ 

պատճառ:  (28 / 17;  28 / 19;  29 / 6) 

  կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց  (32 / 3) 

  զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն 

անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 4) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար 

զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն 

իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 22;  33 / 23;  33 / 24;  33 / 24) 

  և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս (34 / 13) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 20) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 11) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի 

բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն 

(36 / 11;  36 / 11) 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ իմեքէ ի 

սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 17) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն. թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական 

համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 3;  37 / 4) 
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  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել (37 / 8;  37 / 10) 

  և ոչ թէ ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ 

ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց 

բնութեանն  (38 / 23;  38 / 23) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 17;  40 / 17) 

  ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 10) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 16) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և 

շփոթութեան, և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան (43 / 19;  43 / 20) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 6) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 10) 

  և կամ անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել 

չարչարանս  (45 / 19) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն 

հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ 

անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 1;  47 / 5) 
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  տեսանի և դէմ մարդկային, մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ 

բնութիւն, և կամ թէ ի բնութենէ, և կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ 

ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ ասացաք:  (52 / 1;  52 / 2) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 7) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 10;  52 / 10) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 14) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 5) 

  կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք մեզ 

սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 8;  62 / 9) 

  և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 25) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 1) 

  և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ (64 / 10) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 5) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 
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մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի 

յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի 

ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար. և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և 

բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ 

զժամանակ, և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ 

ազդեցողութեան յիշել զիւրսն, զի և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ 

և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ կատարելութիւն 

յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար 

բերել անձնիշխանական կամս, քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք 

զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց Աստուածն 

Բան:  (73 / 20;  73 / 22;  73 / 24;  73 / 24;  74 / 1;  74 / 1;  74 / 2;  74 / 9;  74 / 10;  74 / 11;

  74 / 12) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 4) 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ 

զպանիր կամ զեղ (78 / 6) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն… կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և 

անուանել ծիրանի (78 / 16) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն իւր 

(78 / 25;  79 / 1) 

  այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց  (79 / 16) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 24) 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս, 

յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և 

փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ 

մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել 

բնութիւն:  (82 / 6;  82 / 8;  82 / 9;  82 / 10) 
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  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար 

(83 / 26;  84 / 1;  84 / 1) 

  ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և 

զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և 

զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել 

զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս 

բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և 

մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 13;  85 / 19) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան (89 / 2) 

  ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել 

(90 / 4) 

  և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից.« փառաւոր արարից» (106 / 19) 

  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն   (107 / 23) 

  և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս 

(110 / 14) 

  և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ, որ ի 

ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 3) 

  նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն 

Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 21) 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն, զի եթէ զերկոսին 

միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, անտեղի ըստ նմին և զմի 

զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 23;  112 / 24) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի 

ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 13;  113 / 14) 
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  յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն 

հաստատել, և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 16) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 3;  123 / 3) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և կամ յեղմամբ 

զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, շաղկապովն 

ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 17) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն 

և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ  (128 / 5) 

  ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, որպէս և Գրիգոր 

սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս 

(142 / 18;  142 / 20) 

  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 10) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն (147 / 21) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի (154 / 2) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 6) 

  ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն ասացեալք:  (159 / 7) 

  որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ 

արկցուք, քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն 

ինչ, և կամ լուծումն այս բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի 

լեալ»:  (159 / 15;  159 / 16) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 
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  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել 

զստութիւնն  (164 / 7) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 12) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 19) 

  այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, 

զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 7) 

  յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային որպէս 

զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս 

ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն 

զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 4;  181 / 6) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 20) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, 

զկնքատուացն կամ զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ 

ունէին, ապա զայս ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 11;  194 / 12) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, 

այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր 

յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  

ԿԱՄ /բայ/      - 12 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել (28 / 17) 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն  (32 / 1) 
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  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 2) 

   իսկ ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 11) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն (126 / 3) 

  

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 14) 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 21) 

  

      այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց զնա 

ընդ խաչափայտին»:  (132 / 6) 

            Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես (129 / 17) 

  բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ (25 / 3) 

            ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան  (111 / 5) 

   որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք 

(165 / 21) 

  

ԿԱՄԱԿՈՐԵՄ - 1 

   է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն Բէլիարայ զաստուածային 

սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ անձանց  (92 / 14) 

  

ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 2 
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  այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 3) 

  թէ արդ արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ 

յինքեան կամակորութենէ և յամառութեն (109 / 8) 

  

ԿԱՄԱՒ            - 1 

  և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 10) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐ       - 2 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս  (15 / 7) 

Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ սքանչելեօքն 

ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և անկանել 

յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 18) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐԱԲԱՐ        - 1 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի  մարդիկ Տէրն (66 / 21) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  զի կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 7) 

  

ԿԱՄԵԼ           - 6 
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  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 16) 

  նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ անքակաբար մարդկային 

էր միացեալ միտք:  (49 / 2) 

  ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ 

մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 14) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 12) 

  

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն, յորմէ 

դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես (25 / 18) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 15) 

  

ԿԱՄԵԼՈՒԹԻՒՆ- 1 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 4) 

  

ԿԱՄԵՑԵԱԼ    - 2 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 13) 
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  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս 

(172 / 16) 

  

ԿԱՄ ԹԷ   -  տե’ս ԿԱՄ գլխաբառի  26/14,28/19, 37/10, 42/16,44/6, 52/17, 59/5 

օրինակները: 

  

ԿԱՄԻՄ           - 26 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 17) 

Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ (57 / 15) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 8) 

  և որպէս կարթիւ բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 16) 

  յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր (120 / 14) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 8) 

  ասէ Գրիգոր Նիւսացին. «թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն 

կատարել»:  (170 / 5) 

            Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն (58 / 14) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն (169 / 2) 

            և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ 

մեզ գրեցելոց (11 / 14) 
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անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նոր  (107 / 16) 

  յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն 

(73 / 17) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ 

ինքն կամէր խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին 

զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա զվտանգն (120 / 23) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 4) 

            իբրու թէ Տէր Աստուած կամի (5 / 4) 

  այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, 

որքան կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 20) 

    այս զոր և ասելս կամիմ:  (98 / 11) 

  այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի:  (22 / 8) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, (27 / 7) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի, 

զանապականութիւն ասել պարտիս. թէ կամիս և թէ ոչ կամիս (117 / 10;  117 / 10) 

            որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (115 / 21) 

  կառաւար …կամիցի ուղղել զկառսն (172 / 21) 

            Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան    հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 19) 

  

ԿԱՄՔ  -   21 
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  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն (65 / 13) 

  ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն (68 / 23) 

          արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են ( 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զն  (122 / 6) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս (47 / 17) 

  ժպրհեսցի տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի 

ճշմարտութենէն (48 / 2) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս (50 / 8) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս  (74 / 13) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն (90 / 3) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 20) 

(147 / 19) 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 13) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և 

Հոգւոյն կամաց (105 / 6) 

  փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց  (119 / 11) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն 

և ըստ իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն 

(122 / 3) 
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  այլ ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ 

գտանին կառամարտքն:  (172 / 24) 

            Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, և առ իւր 

աստուածային կամացն լրումն 

յարմարէր զմարդկային կամացն յարձակումն:  (72 / 25;  72 / 26) 

քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի 

անուանդ:  (15 / 10) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զն (73 / 3) 

  զի յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն 

ազատեսցէ՝ կամօք ազատ մնացեալ Տէրն  (95 / 18) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 12) 

  

ԿԱՅՍՐ           - 1 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 18) 

  

ԿԱՆԳՆՈՒՄՆ  - 1 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան հակառակութեան 

(126 / 3) 

  

   ԿԱՆՈՆ        - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ 

յերրորդում կանոնին Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ 

երորդին յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում 
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աւուր հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, 

եթէ վասն է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  

ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ - 1 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն 

ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս 

ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են 

և կանոնական խրատք:  (193 / 23) 

  

ԿԱՊԱՆՔ        - 1 

  հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց (11 / 1) 

  

ԿԱՊԱՐԱՆ     - 1 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ 

անլուծանելի կապարան (58 / 7) 

  

ԿԱՊԵՄ          - 4 

  կապեաց զնա ի մեզ (66 / 13) 

  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 11) 

        կապեցի զլեզուս և արձակեցի զլսելիսս (104 / 15) 

  Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա (169 / 16) 

  

ԿԱՌԱՄԱՐՏ   - 1 
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  ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ 

գտանին կառամարտքն:  (172 / 25) 

  

ԿԱՌԱՎԱՐ      - 2 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն, այլ 

ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 24) 

  

ԿԱՌԱՎԱՐԵՄ- 1  

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 7) 

  

ԿԱՌՔ  - 1 

  կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ 

եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 21) 

իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն (153 / 17) 

  

ԿԱՍԿԱԾԵՄ   - 1 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ 

աստուածութեան, ոչ կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել 

զառանձնաւորական յատկութիւնսն (32 / 16) 

  

ԿԱՏԱՐԱԾ     - 2 
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  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն (130 / 4) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած ամենայն 

ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 14) 

  

ԿԱՏԱՐԵԱԼ    - 23 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն 

մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն. 

և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս 

կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 15;  33 / 16;  33 / 18;  33 / 18;  33 / 20) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 21) 

  են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և կենդանարարն 

իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս զկատարեալ 

առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 18;  50 / 21) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր (51 / 2) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին (58 / 13) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 3) 

  տարակուսին և ասեն, թէ մինչ կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ 

ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու 

գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս (71 / 12) 
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  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, 

այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 18;  72 / 22) 

  ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և 

նովին կատարեալ բնութեամբս, (94 / 16) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 12) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք 

զայն կատարեալ (130 / 12) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ (134 / 2) 

  ատեն ատելութիւն կատարեալ (150 / 18) 

  զի թէ անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, 

գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք 

և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 9) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 1) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ (178 / 10) 

            համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս:    (33 / 19) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼ      - 8 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (8 / 2) 
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  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել (38 / 4) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի 

է, կատարել յանապականութիւն (145 / 18) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն  (160 / 11) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 5) 

  

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և 

ճշմարտութեամբ կատարելով (59 / 12) 

  և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ 

զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս 

մարդապէս կատարելով:  (67 / 18) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն 

Քրիստոսի` կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 5) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱԲԱՐ        - 1 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 6) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԱԼ          - 1 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ 

և կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 3) 
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ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԷՐ            - 1 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 5) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱԿԱՆ        - 1 

  է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ փրկչականն 

առեալ մարմին (48 / 10) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱՀԱՍԱԿ   - 1 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 11) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱՀԱՍԱԿՔ - 1 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն 

(23 / 20) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱՊԷՍ        - 3 

  անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և 

ոչ կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր (6 / 13) 

  որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով, և վարժք և 

հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն  (40 / 10) 
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  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն 

իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 1) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ    - 10 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (38 / 2) 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել, թէ զամենայն որ 

ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար և առանձին 

դիտեցին:  (48 / 8) 

  յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 22) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս 

կամ կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և 

կամ բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 11) 

  և ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, 

ի կատարելութիւն և յանապականութիւն (114 / 21) 

  

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ (36 / 7) 

            Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին 

յարարչականումն կատարելութեան (51 / 5) 

  զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և 

փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 3) 
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            Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ հաղոր 

(103 / 3) 

  

  մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ ոչ 

է զգեցեալ զանապականութիւն (114 / 7) 

  

 ԿԱՏԱՐԵՄ     - 13 

յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի… 

զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 8) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր 

մեռանել, կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 22) 

  զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի 

(132 / 15) 

   Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս, զի այնոքիկ, որ քեզ 

յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ 

յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 8) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 3) 

Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 22) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 14) 

ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 11) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր (144 / 8) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածայինզօրութեամբն, որ անքակտաբար միանգամայն ընդ 
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մարմնոյն էր միացեալ, զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր 

զյարձակումն:  (173 / 10) 

            Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի (115 / 18) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին 

Կիւրեղ:  (188 / 9) 

            Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 22) 

  

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ - 2 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս 

և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 12) 

և առնլով զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 2) 

  

  

ԿԱՐԱՑԵԱԼ    - 4 

  Ընդ որ ոչ կարացեալ ելանել:  (10 / 2) 

  կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի 

Կուսէն կարացեալ գտանել (28 / 19) 

  ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն 

(32 / 8) 

  զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի 

Ստեղծողէն ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 4) 

  

ԿԱՐԱՑԵԼ       - 1 
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  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն 

յաղթել կարացել ի փորձելն:  (138 / 17) 

  

  

ԿԱՐԳ  - 13 

  քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել (160 / 2) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, 

այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր 

յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18) 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց. կրօնից և 

պաշտամանց (5 / 16) 

  

մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկան (31 / 15) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք 

եւ կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 15) 

          

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ 

տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (36 / 2) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկան (68 / 1) 

  սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր (148 / 2) 
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  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս 

ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 6) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ 

որ ի կարգին:  (196 / 23) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 25) 

  

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին (194 / 12) 

  

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և 

յԱթանագենէ վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 15) 

  

ԿԱՐԳԱՒ         - 2 

  Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 21) 

  կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 6) 

  

  

ԿԱՐԳԵԱԼ       - 1 

  ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 19) 
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ԿԱՐԳԵԱՑ      - 1 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 13) 

  

ԿԱՐԳԵԼ         - 2 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 12) 

  

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ 

նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի 

բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն 

իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ 

զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 21) 

  

ԿԱՐԳԵՄ        - 7 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 14) 
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  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ 

ընկալաք ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ 

այր զարամբ ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, 

զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց 

բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, 

զի և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 6) 

  

  որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց 

անխախտելի արձան թշնամութեան:  (151 / 16) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ոչ կարգեցին սուրբքն:  (192 / 6) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 8) 

  

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, 

զի՞նչ քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16) 

  

ԿԱՐԴԱՄ        - 1 
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  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց 

և կարդեաց յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն 

յաշխարագիրն եւ գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 10) 

  

ԿԱՐԵԼ            - 1 

  առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ 

ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ 

(141 / 19) 

  

ԿԱՐԵԼԻ         - 4 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել (24 / 21) 

  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ 

բնութիւնն  (89 / 18) 

  «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 12) 

  

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 6) 

  

ԿԱՐԵԿՑԵԱԼ  - 1 

  որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք, որով 

մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն (66 / 3) 

  

ԿԱՐԵԿՑՈՒԹԻՒՆ      - 1 
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  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 15) 

  

ԿԱՐԵՄ           - 34 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել (36 / 19) 

  

  թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 9) 

  

զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս (66 / 12) 

  ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

  

  ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան (105 / 1) 

  

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն 

(92 / 15) 

  զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ 

պահաւք հաստատել (193 / 1) 

    սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և 

զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս  (35 / 9) 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ (35 / 21) 

  ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ (88 / 19) 
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  ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս (123 / 6) 

  

  որ զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ 

կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 24) 

  ապա և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 3) 

  և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 8) 

  որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 24) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն 

(73 / 2) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 9) 

  ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն (112 / 3) 

  զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ 

անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 19) 

  «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց մեղք:  (132 / 17) 

  զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս (132 / 21) 

  որ լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս  (153 / 13) 

իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 22) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին (176 / 4) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ 

ջրոյ խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 
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  Ա ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս 

և նորին համախոհքն:  (52 / 23) 

  ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և 

անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 4) 

  

  որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս  (60 / 22) 

  զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին, առանց որոյ 

և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ (98 / 4) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 16) 

  

  և ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր  (165 / 16) 

  

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան (35 / 2) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, (63 / 5) 

  

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել 

(12 / 2) 

  

  այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 18) 
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ԿԱՐԹ - 1 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և 

որպէս կարթիւ բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 15) 

  

ԿԱՐԻ  - 3  հարցնել 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ 

յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 5) 

  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ  (38 / 15) 

  Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  

ԿԱՐԻՔ           - 9 

  յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից 

և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ (88 / 5) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 1;  99 / 2) 

  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (135 / 6;  135 / 7) 

  

  յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր անցնիւրոյն 

սգալ կարեացն, (73 / 17) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 6) 
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  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ 

մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 1) 

  

  

ԿԱՐԾԵԼ        - 1 

  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, 

յինքն կարծելոյ իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 5) 

  

ԿԱՐԾԵՄ        - 14 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս (16 / 19) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, 

որպէս կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի 

բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 5) 

     որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի ասել զՔրիստոս 

ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն 

ախտակրական կարծեմք (179 / 13) 

  ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ զանձնահաճութեան 

ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս յամենից գոլ 

ընտրեալս և պատուականս (150 / 8) 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 15) 

Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և զծնօղն 

(114 / 4) 
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  ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 11) 

            Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն 

գիտելոյ զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ (8 / 11) 

     Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 4) 

Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք 

չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել  (11 / 7) 

  պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի փոխեցայ յապականութենէ 

յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս և յանկատարելութենէ ի 

կատարումն:  (102 / 9) 

    զի կարծին բառքս ներհակք իրերաց (155 / 19) 

     համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 14) 

  

ԿԱՐԾԻՔ        - 12 

              Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի որ 

ուտէրն ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7) 

  շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 19) 

  զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ. որք զչարչարանսն և զմահն, որ 

վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի նմա:  (136 / 8) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 19) 
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Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն և 

որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 7) 

և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ Մանեայ 

մոլորութեանն:  (93 / 7) 

և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 9) 

Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (10 / 1) 

  համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 22) 

  ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ, զի 

երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի (111 / 12) 

Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և 

իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 8) 

  Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն, զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, թէ ո՞րքան և 

ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 13) 

     

           

 ԿԱՐԿԱՌԵԼ    - 1 

  որպէս կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, 

որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 6) 

  

ԿԱՐՈՂ           - 3 
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  զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ 

տեսանել կարող է (29 / 18) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն (121 / 1) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 1) 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ        - 3 

 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք  (60 / 20) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 22) 
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  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ (145 / 16) 

  

ԿԱՐՕՏ          - 1 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց 

(107 / 2) 

  

ԿԱՐՕՏԱԿԱՆ            - 1 

  որք ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին (141 / 7) 

  

ԿԱՐՕՏԱՆԱՄ                - 2 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն 

նկատել, և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել 

հաւատոյն բան:  (12 / 3) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 7) 

  

ԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 12) 

  

ԿԱՑԵԱԼ         - 11 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս 

եղելոցս, կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին 

(43 / 2;  43 / 4) 
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նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 9) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն, յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն 

փրկչական փոփոխելի և ապականակիր և յանկատարելութենէ եկեալ ի 

կատարելութիւն:  (58 / 18) 

  կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին միով բնութեամբ 

Աստուածութեան:  (75 / 10) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 18) 

  իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն  (84 / 6) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, 

և կացեալ, մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 23) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ 

(121 / 10) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 19) 

  ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին (176 / 24) 

  

ԿԱՑԻՆ           - 3  /կեամ/՞ 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց, և որ արդարն է և որչափ 

ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ 

զյետին ինչ:  (100 / 18) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ 
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նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 1) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

  

ԿԱՓՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես  (25 / 18) 

  

ԿԵԱՄ  - 1 

  «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան  (28 / 1) 

  

  

ԿԵԱՆՔ           - 19 

  ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 12) 

  այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն 

գտանել կեանս:  (69 / 14) 

  սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 2) 

  ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ կեանս (118 / 19) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ 

ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 21) 

  ընդ ամենայն կեանս մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն 

և դժոխոց իշխանութիւն (133 / 2) 
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  Քաղցեաւ և լեղի ճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 20) 

  

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով 

յանվախճան կեանսն:  (138 / 13) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 9 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ 

զիւրն անուանել մարմին և ասել (142 / 2) 

  բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 15) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 5) 

     որպէս և ոչ ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 4) 

  

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն 

բնութեանս կենաց մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 19) 

  «տեսաք զնա և ձեռք մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 7) 

  զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց 

և կենաց տուող, (106 / 1) 

  

  անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն, իսկ աստ ի 

մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն եղանի 

(70 / 6;  70 / 8) 
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  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս (139 / 2) 

  

ԿԵՂԾԱՒՈՐԻՄ          - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար է և 

զապականութիւն զգեցեալ և ապա կեղծաւորի ասելով  (116 / 21) 

  

ԿԵՂԾԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ 

ընդ կեղծաւորութեամբ մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 9) 

  

ԿԵՂԾԻՔ        - 1 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին  (8 / 3) 

  

ԿԵՆԱԳՈՐԾ   - 1 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ (45 / 19) 

  

ԿԵՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ     - 1 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, որ 

յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 3) 

  

ԿԵՆԱԳՈՐԾՈՂ         - 1 
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  և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին (57 / 20) 

  

ԿԵՆԱՐԱՐ      - 1 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, (144 / 21) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ          - 4 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ 

(36 / 6) 

  ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն 

ինչ կենդանական զօրութեանն (36 / 13) 

առնելով և Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և 

անզգայ (36 / 24) 

  ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի ծննդական, սննդական, 

յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 17) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ          - 3 

  և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային  (61 / 7) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

եւ մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ 

եւ ոչ յայղ տեղիս:  (197 / 3) 
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  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն 

և կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 19) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս…և մարմնովն և արեամբն 

իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 19) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԻՉ   - 

  անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին անմահաբար 

և կենդանացուցիչ  (85 / 3) 

  և լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք 

և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին և ասել (142 / 2) 

Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր դեղոց 

խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանա  (131 / 16) 

  

ԿԵՆԴԱՆԻ      - 24 

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս, այլ մի կենդանի:  (36 / 6) 

առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 24) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 3) 
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  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և աղբիւր 

կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական 

անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս, այլ մի կենդանի:  (36 / 3;  36 / 9) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն (36 / 10) 

  մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (38 / 4) 

  և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք, զքաղցականն և 

զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով աստուածային 

անկարօտութեանն, մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և 

երկնային, և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և 

այս այսպէս:  (61 / 7) 

  և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն 

դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր (85 / 21) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 6) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 4) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է 

առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 1;  182 / 4;  182 / 6) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

եւ մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ 

եւ ոչ յայղ տեղիս:  (197 / 1;  197 / 3) 

  

   և ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ 

ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, 
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երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս 

երկուս  (85 / 17) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի 

և կենդանին մեռեալ (182 / 2) 

  

  պարտ է քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս 

(37 / 2) 

  ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն 

մարմին, երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և 

մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր, 

համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 19) 

  

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն  (23 / 20) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 8) 

  

  իսկ մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 21) 

  

  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօր  (36 / 4) 

  

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ      - 6 
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  Կենդանի գոլով Բանն ըստ էութեանն իւրոյ ի կենդանւոյ Հօրէ, այլ և 

աղբիւր կենդանութեան և գոյացուցիչ կենդանեաց, եղև ի կնոջէ և մարդ 

կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ  (36 / 5) 

   և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (139 / 1) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 10) 

            այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք (84 / 9) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն (128 / 23) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ 

յաւէժ կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 8) 

  

ԿԵՆՍԱՏՈՒ    - 1 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (53 / 23) 

  

ԿԵՆՑԱՂ        - 1 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ  (69 / 21) 

  

ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ        - 1 
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  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի 

  

 ԿԵՐԱԿՈՒՐ   - 9 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ 

պիտոյանալ կերակրոյ (141 / 18) 

սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց (129 / 20) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 1) 

            Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ (138 / 13) 

  ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր  (27 / 20) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք (142 / 11) 

զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն գնել ի բերան 

զհոգեկան կերակուրն (151 / 2) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 7) 

            Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ 

զհոգեկան կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 15) 

  

  

ԿԵՐԱԿՐԻՉ   - 1 
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  այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (149 / 14) 

  

ԿԵՐԱԿՐՈՂԱԿԱՆ     - 2 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 12) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 3) 

  

ԿԵՐՊ - 1 

            Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, և 

ոչ մարդկային բնութիւն 

 ( 17 /7) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆ   - 6 

  զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, իսկ որ ոչ ունի 

դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և անդէմն և 

անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 11) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք 

ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ տնտեսութեանն 

առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (35 / 13;  35 / 19;  35 / 21) 
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  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 16) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք (84 / 7) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆԵԱԼ        - 2 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (147 / 1) 

  

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք (164 / 14) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆՔ            - 1 

սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս 

երկու կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և 

պատկեր միոյ Աստուծոյ Հօր (35 / 18) 

  

ԿԵՐՊԱՑԵԱԼ - 2 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ 

և կերպացեալ, յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ 

սուրբ Կուսին:  (22 / 15) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի 

կուսին կերպացեալ տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (174 / 1) 
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ԿԵՐՊԱՑԵԼ   - 1 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 21) 

  

ԿԻԶՈՒԼ          - 1 

  վերաձայնէ ոչ կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (117 / 1) 

  

ԿԻՆ    - 5 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ (138 / 7) 

  

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 19) 

  

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ 

(36 / 6) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ (68 / 1) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ (138 / 6) 

  

ԿԻՍԱԴՐԵԱԼՆ           - 1 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի 

յանգմանն կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց 

աթոռ:  (96 / 3) 
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ԿԻՍԱԿԱՏԱՐ - 1 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ, զի բարձցի 

գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և զի անձնիւրովքն 

եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 22) 

  

ԿԻՍԱՀԱՒԱՏ  - 2 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ 

մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի, զի մի 

թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` զմին 

թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 23) 

            իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ 

գայթակղին կիսահաւատք (142 / 13) 

  

ԿԻՍԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 5) 

  

ԿԻՐ    - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն 

ի կիր արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ 



1475 
 

գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ 

ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 4) 

  

ԿԻՐԸՆԴՈՒՆԱԿ        - 1 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ ձեռն 

յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 23) 

  

ԿԻՐԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  որով իւիք տարակուսին բազումք ի վերայ 

փրկչական կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց, թէ զբնական պարտ է զնոսա 

ասել, թէ յանբնականաց, և մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ 

ի սուրբ հարցն:  (97 / 15) 

  

ԿԻՐՔ  - 54 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 7) 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 10) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 6) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և 

մարմնական կիրս (93 / 20) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. (95 / 6) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց 

զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 6) 
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  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 13) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին 

և զայլ կիրս մարդկայինս (120 / 16) 

  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն  (160 / 6) 

  և զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս 

(162 / 11) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն, զի կրեաց կարգաւ և 

կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց մեղաց և 

ապականութեան:  (167 / 7) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 9) 

            այլ որ ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի (108 / 1) 

  ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս (135 / 10) 

  Սևերիանոս … զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս 

փրկչագործս (162 / 10) 

  այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 14) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` 

կատարելով զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 5) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել 

կրեալ զմարդկային կիրսն Փրկչին և զապականութիւն (174 / 12) 
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  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս 

(174 / 24) 

  որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական 

ադենայն բնակող և պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ 

մարմին՝ և մարմնովն կիրք և կրական մարմին (89 / 10) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն  (93 / 11) 

  

  այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 16) 

  և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ աստուածային սքանչելիք (74 / 18) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն (120 / 24) 

  առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 16) 

  

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 22) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց, 

յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից (30 / 18) 

  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 18) 

  յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից և 

կարեաց մարդկայնոց անընդունակ (88 / 5) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն 

բնաւորականացն կրից, ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի 

է(91 / 18) 
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  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 6) 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 22) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 3) 

  որք ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և 

ընդունող մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն 

յանկարօտութիւն փոխեցաւ:  (141 / 8) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց  (167 / 3) 

  յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, և եթէ համաբուն ունէր 

Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին անընդունակ 

էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 12;  167 / 15) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից (174 / 13;  174 / 15) 

  

  կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի 

թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 8) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել (64 / 4;  64 / 4) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք 

(66 / 8) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին (89 / 12) 
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  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 16;  93 / 18) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն (173 / 2) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք 

ծառայել կրիցն բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս 

անկանի:  (173 / 7) 

  որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից. զի ի 

բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն (174 / 19) 

  

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն, 

այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք 

բարեձևանալ կրիւք:  (66 / 8) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել (113 / 17) 

իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ (160 / 8) 

  

ԿԻՒՐԱԿԷ       - 3 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20) 
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  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն 

ի կիւրակէն:  (188 / 19) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց 

զկնի հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ 

երրեակն ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ 

բազում ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 3) 

  

ԿԻՒՐԵՂ         - 8 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. (121 / 14) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ (122 / 15) 

  Եւ Կիւրեղ աս (159 / 17) 

  որպէս ասէ Կիւրեղ (170 / 15) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց 

երանելին Կիւրեղ:  (188 / 11) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի 

առնեն»:  (190 / 8) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք 

զյայտնութիւնն գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն 

վկայիւք, եւ վկայք են յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ 

Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 4) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 
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այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 18) 

  

ԿՃՂԱԿԱՒՈՐ - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, 

եղջերաբուս, կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն 

արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 9) 

  

ԿՆԻՔ  - 1 

  Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (140 / 1) 

  

  

ԿՆՔԵԱԼ         - 1 

  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով 

յարեաւ  (169 / 10) 

  

ԿՆՔԵԼ            - 1 

  և աստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ 

արտաքս ելանելով, և արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք 

(61 / 1) 

  

ԿՆՔԵՄ           - 1 
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  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին 

Կիւրեղ:  (188 / 11) 

  

  

ԿՈՂ    - 3 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 

  

  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն 

սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց 

թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ 

մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր 

ի կողիցն հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ 

միւս ասելով զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, 

չարչարանս եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ 

Աստուծոյ ջատագով»:  (196 / 16) 

  

ԿՈՂՄ, ԿՈՂՄՆ          - 4 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1) 

թողին զքազաքս իւրեանց, և գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի 

ի կողմանս Եգիպտոսի   (152 / 13) 

  

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն (155 / 4) 
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  երկոքին կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք (101 / 11) 

  

ԿՈՅՍ  - 60 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու զԲանն ի 

մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 15; 20 / 17) 

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 4) 

  և կամ թէ ունէր զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և 

զսրբուհին Կոյս ոչ մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ (29 / 1) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի 

ծննդեանն կոյս պահել զծնողն (68 / 2) 

ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին 

աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 15) 

  

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ 

ունելով զսուրբ Կոյսն, (31 / 5) 

  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ և Աստուածածին 

սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 22) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 21) 

  

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան 

իսկ ի Կուսէ և թարց մերձաւորութեան առն (67 / 20) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման (94 / 19) 
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  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 6) 

  պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ 

ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 13) 

  և խնդրես ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից, ասասցես. 

որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ 

Բանին ի Կուսէն (12 / 9) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն (13 / 4) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել (28 / 18) 

  զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է 

քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս  (36 / 23) 

  այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 7) 

  անզգայ աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական 

զոր ի Կուսէն առեալ  (47 / 22) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ 

լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 5) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական 

բանական ի սրբոյ Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 11) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 17) 
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  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (55 / 24) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ 

զոր ի Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի 

մարմնումն զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 4) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 2) 

  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն (74 / 21) 

  այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 4) 

  զի Նեստոր ի ծննդեան, որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց 

բնութեանցն զմի պատիւ և փառս շնորհէր  (112 / 7) 

  սակայն հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց 

զնա յանմարմնութիւն (124 / 9) 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, 

ծնանելով ի կուսէն:  (138 / 9) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 8) 

  և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ իսկութիւնն 

յաւիտենական (145 / 1) 

  Զի Յուլիանէ ասէր.«պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան (152 / 19) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն 

որ ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ 

(161 / 13) 

  ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 8) 

  երեկեան անուանել օր ի ծննդենէն որ ի Կուսէն (171 / 16) 
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  անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս 

ծնաւ ի Կուսէն:  (171 / 24) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն 

որ ի Կուսէն յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան 

Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն 

յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի 

սուրբ Կուսէն:  (176 / 12;  176 / 12;  176 / 17) 

  մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ  (180 / 12) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին  (181 / 11) 

  

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 16) 

  

  և զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել 

յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն 

(12 / 16) 

  այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ 

այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 1) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 1) 
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  յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ 

սուրբ Կուսին:  (22 / 17) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին», (28 / 12) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն (43 / 24) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին (44 / 5) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, 

գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին (62 / 14;  62 / 18) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ 

խորհել:  (62 / 22) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն 

(103 / 17) 

  զԱստուածածին անուն դնէ ի վերայ Կուսին   (115 / 4) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց (116 / 17) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 12) 

  որպէս և Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի 

յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ 

եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի 

նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել 

Եւտիքոս:  (173 / 23) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (173 / 25) 
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  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ 

յարգանդի Կուսին:  (176 / 19) 

  

ԿՈՅՐ  - 3 

  որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 7) 

  

  որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և այլքն մի 

ըստ միոջէ:  (66 / 17) 

  

  այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս (160 / 16) 

  

ԿՈՉԵԼ           - 5 

ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 20) 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 14) 

  ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (155 / 1) 

  յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և 

այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 19) 

  

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ 

միաբանի ընդ անունն:  (193 / 14) 
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և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած (127 / 6) 

  

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն  (154 / 15) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 21) 

  

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, 

և կոչեսցես զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 5) 

  

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 18) 

  

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն (189 / 16) 

  

Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 15) 

  

  այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 16) 
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  մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ 

եղելոյ, և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 9) 

  

  

ԿՈՉՈԻՄՆ      - 2 

  յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս 

(84 / 12) 

այլ որպէս որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 19) 

  

ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍ     - 4 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի 

կիւրակէն:  (188 / 18) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 14) 

  

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ 

սրբոյն Կոստանդիանոսի:  (189 / 22) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին 

առ Կոստանդիանոսի:  (189 / 25) 

  

ԿՈՐԾԱՆԵՄ, ԿՈՐԾԱՆԻՄ   - 3 
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  և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի 

դժոխս, կործանեաց զն  (175 / 13) 

այլ իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց (153 / 17) 

       Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և զառանց 

կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ մահն և 

ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 3) 

  

ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ          - 1 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի 

նմին կործանման եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 2) 

  

ԿՈՐՆԹԱՑԻ   - 2 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան 

ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին 

յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն, իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց 

զառաջինն, զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ 

համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, 

առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (113 / 3) 

  

  Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն  (166 / 8) 
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ԿՈՐՈՎԱԲԱՆ - 1 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ 

և կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից 

զբերանս և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 9) 

  

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵԼ            - 1 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ, 

և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 13) 

  

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵՄ           - 5 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս (144 / 23) 

  

Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ (20 / 18) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն…  կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և 

անուանել ծիրանի, և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 19) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն, առնու զոր ոչն ունի, և զոր 

ունին, ոչ կորուսանէ (167 / 21) 

  

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 9) 
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ԿՈՐՈՒՍԻՉ    - 1 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և 

ի կորուսիչ բանիցն (96 / 13) 

  

ԿՈՐՈՒՍՏ       - 2 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց 

կամակորեցին կորուստ անձանց (92 / 14) 

  

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 10) 

  

ԿՈՒՌՔ            - 1 

  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք (139 / 10) 

  

ԿՈՒՍԱԾԻՆ    - 1 

  զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ 

մարմին կուսածին  (145 / 13) 

  

ԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, զկուսութիւնն 

ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա 

ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն 

ճշմարտութեան կուսութեանն լուծումն իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 4) 
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ԿՈՒՐԱՑԵԱԼ  - 1 

  զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն. այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և 

ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և 

յաստուածաբանականսն:  (32 / 6) 

  

ԿՌՓԵԼ           - 1 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ հաւատացելոց, որ 

ծառայեցուցանեն զբանսարկուն (139 / 13) 

  

ԿՏՐԵԼ           - 1 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ 

զնա  (147 / 19) 

  

ԿՐԱԿԱՆ         - 3 

  զի ամենայնքն…յերկուս բաժանին, ի կրական և ի ներգործական (65 / 23) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին. և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, 

բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ 

բանականն, ուստի և մարդն:  (89 / 11) 

 կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և զմարմնական 

կարիսն  (65 / 23) 

  

ԿՐԵԱԼ            - 4 
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  այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի մարմինն իւր 

(58 / 5) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի (174 / 12) 

  

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս  (157 / 21) 

  

ԿՐԵԼ  - 17 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 5) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն 

մարմնոյն կրել զիւրսն»:  (121 / 16) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն  (122 / 3) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 19) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 11) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ 

յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն 

իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց 

մարդկան:  (169 / 3) 

  թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն (170 / 16) 
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  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ 

ի կրել զիւրսն:  (172 / 11) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 13) 

  

  այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած, 

թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին (48 / 15) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, 

ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ 

անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (48 / 23;  49 / 2) 

  ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ 

մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 14) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 11) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ 

ճառել:  (64 / 2) 

            Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն (93 / 12) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից. զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն 

մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  

ԿՐԵՄ  - 6 
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  և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, զչարչարանս և 

զմահ ճշմարտութեամբ (57 / 14) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 4) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր 

միանգամ կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային 

ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն, զի կրեաց կարգաւ և 

կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց մեղաց և 

ապականութեան:  (167 / 6) 

  այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս 

(174 / 24) 

իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի  (134 / 18) 

  

  

ԿՐԿԻՆ           - 7 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին (42 / 18) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս  (47 / 16) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս (97 / 20) 

  պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին էք  (105 / 4) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի (128 / 21) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս ածցուք զմտաւ (158 / 12) 
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ԿՐԿՆԱԿԻ      - 1 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 13) 

  

ԿՐԿՆԻՄ        - 1 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 14) 

  

ԿՐՃԱՏԵԼ      - 1 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 12) 

  

ԿՐՃԻՄՆ        - 1 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն  (5 / 17) 

  

ԿՐՊԱԿԱՒՈՐ - 1 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ 

ջրոյ խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 24) 

  

ԿՐՍԵՐԱԳՈՅՆ          - 1 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 
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սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 22) 

  

ԿՐՕՆ, ԿՐԱՒՆ           - 1 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց. կրօնից և 

պաշտամանց (5 / 16) 

  

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր 

Դաւթի եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 15) 

  

Ճ       58  (125) 

  

ՃԱՆԱՉԵՄ     - 11 

  զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և 

ոչ ճանաչես:  (26 / 2) 

            միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս    (162 / 12) 

զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել  (4 / 5) 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ 

ոչ յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 15) 

ամենազան պտղովք դրախտին ճանաչի (91 / 8) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 13) 
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  զի ի պտղոյ իւրմէ ծառն ճանաչի:  (155 / 17) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ (103 / 13) 

  զի ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին  (40 / 2) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 18) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք...մի շփոթեսցես և խաթարեսցես 

զլուսաւոր քո սիրտդ, այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես (99 / 19) 

  

ՃԱՆԱՊԱՐՀ   - 5       

Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել (127 / 12) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 18) 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 15) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 14) 

  ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի  (133 / 13) 

  

ՃԱՇԱԿԵԱԼ    - 1 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 21) 

  

ՃԱՇԱԿԵԼ      - 12 
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  գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս փառացն 

Աստուծոյ:  (129 / 22;  130 / 1) 

  վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և հարցանել 

անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար (142 / 11) 

որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ 

յոգունց ճաշակելեաց (32 / 5) 

այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և 

զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն 

յարձակմունս (56 / 23) 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ 

ցանկութիւնն ճաշակելոյ նախամօրն, յորմէ պատուիրանազանցութիւնն 

(138 / 19) 

  յորմէ հալածեցան և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր 

զնա ճաշակելոյն (131 / 19) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս 

ընդ ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 22) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 1) 

  

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր (63 / 11) 

  

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 1) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 13) 

  



1502 
 

ՃԱՇԱԿԵՄ- 6 

  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

  Քաղցեաւ և լեղի ճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն  զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 17)   

նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս և 

յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց (141 / 3;  141 / 5) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան 

(141 / 10) 

           աշակերտքն ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ 

մարմինն ճաշակեցին (105 / 17) 

  

ՃԱՌ  -  5 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել 

հոգեկանացդ ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ 

ստորասութեամբ և բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ (99 / 14) 

ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս (156 / 1) 

   ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն գրեալ ճառս (159 / 5) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն 

պայծառացուցին ճառս (160 / 1) 

  և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 23) 

  

ՃԱՌԱԳԱՅԹ  - 1 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 7) 
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ՃԱՌԵԱԼ         - 1 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 13) 

  

ՃԱՌԵԼ           - 6 

  ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 14) 

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 7) 

  զի անճառ է և գերահրաշ, ապա և ճառելն անկարելի (59 / 21) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման, ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ 

(61 / 11) 

համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 14) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ 

ճառել:  (64 / 6) 

  

ՃԱՌԵԼԻ/Ք/    - 3 

  զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան և 

յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 11) 

            այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 20) 
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  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ, 

յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ պատմեալքն:  (63 / 24) 

  

ՃԱՌԵՑԵԱԼ    - 1 

  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 15) 

  

ՃԱՐՏԱՐ        - 1 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս (131 / 14) 

  

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ         - 1 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 19) 

  

ՃԼԶ    - 1 

  որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և 

այլն:  (109 / 13) 

  

ՃՇՄԱՐԻՏ     - 13 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն  (25 / 16) 

  ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 3) 
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  ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն 

իմ ճշմարիտ ըմպելի»,  (27 / 19;  27 / 20) 

և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 17) 

  Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ և Աստուածածին 

սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 23) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 14;  91 / 15) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող  (105 / 19;  105 / 20) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 3) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 18) 

            համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա ուրանալ կարիցեմք 

զծնունդ (63 / 4) 

  

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ     - 5 

  մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարտութեան զբերանս (82 / 5) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս, այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է 

իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 9) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ 

հաստատէր զճշմարտութիւն (66 / 5) 

  և զճշմարտութիւն իրին յարութեամբն հաստատ  (115 / 13) 
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  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն 

(164 / 8) 

  

ՃՇՄԱՐՏԱՊԷՍ         - 7 

  մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մեզ, 

(25 / 1) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ 

մարդ ճշմարտապէս   (62 / 15) 

ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և 

անյեղաբար (53 / 5) 

  թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 

կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց (129 / 18) 

  Քրիստոս մահկանացու ասի և մեռաւ ճշմարտապէս ըստ 

մարմնոց:  (157 / 24) 

Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն և 

որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, (171 / 8) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 4) 

  

ՃՇՄԱՐՏԵԱԼ - 2 

  ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 4) 

            Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն (67 / 12) 
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ՃՇՄԱՐՏԵԼ   - 7 

  զերկոսին գտանիս ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն 

(29 / 15) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել (36 / 20) 

  բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ 

առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար 

(74 / 2) 

  զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել (112 / 23) 

  և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 16) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 17) 

            Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն սպրդեալ ի 

ներքս խառնեալ:  (174 / 19) 

  

ՃՇՄԱՐՏԵՄ  - 8 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն (112 / 21) 

Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես, բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն 

և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն (21 / 14) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն, սակայն ոչ կարեմք յերկուս 

բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և իմաստութիւնս:  (35 / 6) 
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  անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել, և կամ ուրանօր 

զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 16) 

    Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել (36 / 19) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան 

ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին 

յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն (112 / 18) 

  ճշմարտեսցի ի մարմնի նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 22) 

            Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին և 

զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ ասել 

երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ ըստ 

էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և ի 

հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 7) 

  

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ     - 35 

և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և 

ոչ ճշմարտութեամբ երևեալ:  (16 / 5)  

էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 15) 

  է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ փրկչականն 

առեալ մարմին (48 / 10) 

  կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, զչարչարանս և 

զմահ ճշմարտութեամբ (57 / 16) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն 

և ճշմարտութեամբ կատարելով  (59 / 11) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ (64 / 7) 
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  լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ և ոչ 

արծուի:  (116 / 10) 

  դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 17) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ 

աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 9) 

  մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն և 

ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն (164 / 9) 

առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և 

ոչ ճշմարտութեամբ:  (167 / 16) 

  գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն (168 / 5) 

  ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 15) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 17) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 19) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն (174 / 11) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ (174 / 21) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ (175 / 6) 

  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 19) 

  և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն (182 / 11) 

            եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ զէն 

յաղթութեան:  (28 / 7) 
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  ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի ասացեալ  (47 / 19) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 6) 

   ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ ասել 

ծնողին:  (63 / 6) 

            խնդրես ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից (12 / 6) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, որ 

զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 17) 

  զոր կործանի ի միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց 

և ճշմարտութեանն, և սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական 

հաւատոյն, և միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին 

գլորեցան գլորումն:  (153 / 19) 

     ամենևին հեռի ի ճշմարտութենէն  (48 / 4) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 21) 

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս 

հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 13) 

  ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 11) 

    հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով 

և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 21) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 12) 

  վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին 

առ ճշմարտութիւնն:  (125 / 18) 
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  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն Բան 

է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 9) 

  

ՃՈԽԱՑԵԱԼ   - 1 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիրանաւն, կարելի էր 

նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն (89 / 17) 

  

ՃՈԽՈՒԹԻՒՆ - 3 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 22) 

    վասն զի զգեցողին ճոխութենէ նախասացեալքն ամենեքին 

անուանեսցին:  (84 / 22) 

  երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ 

(114 / 14) 

  

  

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 
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ՃԱՌ    - 2 

  

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի (196 / 19) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 15) 

  

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն 

գիտելոյ զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 26) 

  

  

  

  

Մ       364  (1794) 
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Մ         - 1 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի  (154 / 1) 

  

ՄԱԿԱՂԵԱԼ    - 1 

  լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք (164 / 20) 

  

ՄԱԿԱՐԴ        - 1 

  հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ 

զեղ  (78 / 5) 

  

ՄԱԿԱՑԱԿԱՆ - 1 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին. թէպէտ և ի 

սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն 

արտաքնոցն մակացականացն (69 / 1) 

  

  

ՄԱՀ    - 71 

  մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մեզ, 

(25 / 2) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով (59 / 1) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր 

և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 2) 
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  քարշեցաւ մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 9) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ 

կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 19) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն (119 / 20) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ 

ոչ մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին 

(120 / 6) 

  ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ 

անապականութիւն բնակէ»:  (132 / 21) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 3) 

  զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր (144 / 5) 

  յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի (144 / 14) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 6) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ (175 / 7) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 18) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 9) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 16) 
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  յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք, եթէ չարչարանքն 

և մահն, որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ 

մարդկայինք:  (54 / 9) 

  պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն (66 / 11) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին (68 / 20) 

իսկ աստ զառ ի մահն ունելով բաղձանս (70 / 4) 

  որով իւիք առ մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 2) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի (144 / 17) 

  և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ ասեմք, թէ կեանքն 

Բանին միայն էին:  (145 / 3) 

  զի ճշմարտեսցի ի մարմնի նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն 

մեր:  (168 / 23) 

  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն, ապա ուրեմն 

ըստ ձեզ և ապականեցաւ բայց այլ է մահն և այլ ապականութիւնն 

(183 / 12;  183 / 15) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (69 / 20) 

  զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ 

փրկութեան:  (9 / 14) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (23 / 3) 

  այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց 

մեղաց, մահու, դժոխոց և ապականութեան (25 / 11) 
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  ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի 

և մահու համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 16) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ 

զօրութիւն մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 11;  65 / 12) 

  զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ 

արարչական ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն 

առնելով զկապանս մահու:  (66 / 15) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն, յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և 

դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 5) 

յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու մեռանիցիք (90 / 6) 

  գտաւ եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 14) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 21) 

  յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է 

ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 21) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց 

և մահու համբերեալ (124 / 23) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք (131 / 17) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 13) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս 

որոյ մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (74 / 24) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 2) 
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յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, մարմին 

այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև ստորանկեալ:  (93 / 13) 

  և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա, 

զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց զմահ:  (175 / 14) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս. զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր 

կենացն լուծումն, իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի  (70 / 3;  70 / 7) 

  անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն (70 / 6) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 20) 

  որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և 

վասն մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր (132 / 4) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ 

(65 / 15) 

  զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով (66 / 24) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի մեղացն 

յառաջ եկեալ երևեցան, սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն 

յիշեցեալ եղև. վասն է՞ր արդեաւք, զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ 

պարսպաւ օրինադրեալն մարդ պահպանեսցի, որպէս զի զարհուրեալ ի 

սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց թշնամւոյն 

եղիցի  (69 / 6;  69 / 11) 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել 

իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի 

սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (89 / 20) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ (57 / 16) 
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  բայց թէ որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն 

զչարչարանսն և զմահ (64 / 10) 

  և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (68 / 9) 

զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն, իսկ աստ 

ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և 

հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ հողածինն զմահ, իսկ աստ 

երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 5;  70 / 10) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր (120 / 14) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն  (122 / 4) 

և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 11) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 8) 

  և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա, 

զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց զմահ:  (175 / 15) 

  ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն (65 / 14) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ (68 / 12) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 18) 

  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ 

հնարին զմահն իվերայ ածել:  (92 / 19) 

  որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 9) 
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  զմահն ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն (183 / 15) 

  

ՄԱՀԱԲԵՐ      - 1 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն 

ի մահաբեր դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանա 

ցուցիչս(131 / 15) 

  

ՄԱՀԱԲԵՐԱԿԱՆ        - 1 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանա ցուցիչս (131 / 16) 

  

ՄԱՀԿԱՆԱՑՈՒ           - 34 

զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև 

յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն ել աստուածայինս ըստ 

անճառ միաւորութեանն, որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն 

ճառք»:  (12 / 17) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ   (45 / 18) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 2) 

  հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ 

մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ 

չարչարական գոլ և մահկանացու:  (55 / 9) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ 

ասի մահկանացու (84 / 24;  84 / 25) 
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  պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն (107 / 21) 

  մնացին յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 2) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 4) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին (120 / 5) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ 

(120 / 11) 

  Եւ հարքն …ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն  (122 / 9) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և 

տեսանելի:  (123 / 15) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ (125 / 19) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև (144 / 22) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 2) 

  Քրիստոս մահկանացու ասի և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ 

մարմնոց:  (157 / 23) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու (168 / 21) 

  սակս նորին և երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք 

անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ մարմնոյն և անմահկանացու ըստ 

հոգւոյն բանականի (177 / 21) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն 

Քրիստոսի մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 9) 
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  Մահկանացու զնարմինն նորա մեռանելն հրամայեաց ասել:  (183 / 11) 

ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու 

համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 17) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ 

և մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ  (45 / 18) 

  յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի (144 / 15) 

            Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն (119 / 20) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ, յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին միաւորելոյն:  (124 / 25) 

այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ (54 / 16) 

  մահկանացուն կենդանի և կենդանարար, երկրային և երկնային  (61 / 6) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել (123 / 19) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ (125 / 1) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ (144 / 13) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան զի չարչարելի 

և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ ձեռն որոյ 

հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 20) 

            և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 1) 

  Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և զմահկանացուս փոխել 

յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել յանապականութիւն (145 / 16) 
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ՄԱՂԹԱՆՔ     - 1 

այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր 

մատուցանէր (137 / 14) 

  

ՄԱՅՐ  - 6 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 4) 

     և յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս:  (61 / 8) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդ (34 / 3) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (80 / 1) 

Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մօրէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 14) 

և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ աշակերտսն 

իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա պատահեն, և ոչ 

ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 10) 

  

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ          - 1 

  որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի (165 / 7) 
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ՄԱՆԱՒԱՆԴ    - 2 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն (39 / 21) 

  և որ մանաւանդ, որ անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն (44 / 12) 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԶԻ   -5 

 և մանաւանդ զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն 

անտի  նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց (11 / 13) մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար 

զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն սա երևել 

ճանաչի:  (39 / 12) 

Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարսութեան զբերանս (82 / 3) 

            մանաւանդ զի ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ 

հարցն:  (97 / 17) 

Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի ձեռն 

ախտաւոր խառնից (173 / 14) 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԹԷ  -5 

 մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական բաժանմանս, որ քան զՆեստորին 

ևս   ահագին թուի  (14 / 9) 

  մանաւանդ թէ յոյժ հակառակ նմին (17 / 15) մանաւանդ թէ նոյն ինքն 

անձնաւորեալն դէմ բնութիւն (51 / 24) 

            Արդ այսոցիկ այսպէս առ ի մէնջ, մանաւանդ թէ ի հանուր բարեպաշտաց 

խոստուանելոց:  (71 / 9) մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ մարդկային 

(123 / 23) 
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ՄԱՆԻ  - 2 

  որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի 

ըստ Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 8) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ 

զմոլորութիւն Մանեայ (96 / 7) 

  

ՄԱՆԻՔԵՑԻ /հատուկ անուն/   - 1 

  հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ և 

մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ անստացական 

ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի բնութիւն Բանին և 

մարմնոյն:  (47 / 6) 

  

ՄԱՆԻՔԵՑԻ  - 1 

 Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ  ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (16 / 2) 

  

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  և ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի լինել բանի սպասաւոր (37 / 13) 

  

ՄԱՆՈՒԿ         - 2 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել  (9 / 1) 

Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ (189 / 17) 
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ՄԱՆՐ  - 1 

  զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով  (110 / 1) 

  

ՄԱՍՆ  - 16 

  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 3) 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր խոնարհել 

տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 9) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ 

ի մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 12) 

  առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն 

շարժեալ (56 / 19) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 14) 

որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն  (88 / 10) 

  այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս (178 / 14) 

և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք առ 

անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին  (4 / 19) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ կատարելով. այս է՝ 

բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 13) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 17) 
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  հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի 

մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին  (91 / 23) 

            Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 2) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով (41 / 6) 

            զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 12) 

զի դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն 

պարունակէ զգայական մասունսն (16 / 23) 

  ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն (36 / 12) 

  

ՄԱՍՆԱԲԱՐ   - 3 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք, որպէս և 

Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, 

ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք, այս 

և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն առնէ 

եղանելի և ծառայական:  (179 / 11;  179 / 14) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 17) 

  

ՄԱՍՆԱՒՈՐ    - 1 

  իսկ անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ 

հեռաւորն մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 13) 
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ՄԱՏՆԻՄ        - 1 

   մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն  (90 / 11) 

  

ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼ           - 3 

  այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, մատուցանել ձեզ 

զօգուտն  (149 / 12) 

ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք առ 

անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս 

զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, (5 / 1) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն աս (99 / 4) 

  

ՄԱՏՈՒՑԱՆԵՄ          - 5 

  զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի 

մաղթանս Հօր մատուցանէր,  (137 / 14) 

            Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին 

դուզնաքեայ ասասցուք, որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից 

զօգնականութիւն:  (30 / 14) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 14) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 22) 

            զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր (118 / 8) 

  

ՄԱՏՉԵԼ        - 1 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ, և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն 

բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 20) 
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ՄԱՐԳԱՐԷ      - 7 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ, 

աւաղեալք ի մարգարէէն (150 / 12) 

  զօրմէ ասէր մարգարէն (60 / 10) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն (108 / 15) 

  մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 17) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն (170 / 9) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 6) 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ 

ամանակս զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում (109 / 21) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷԱԿԱՆ        - 3 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն (109 / 4) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով  (110 / 3) 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան (15 / 3) 

  

ՄԱՐԴ - 135 

  զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ 

փրկութեան:  (9 / 14) 
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  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, 

քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ 

զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 5;  13 / 6;  13 / 9) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ  (16 / 1) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ».   (16 / 7) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 19) 

  առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 24) 

  ապա և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 3) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն 

(17 / 5) 

  յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի  (19 / 12) 

գտանիս ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս (19 / 17       

Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, 

ոմն մարդ լինի».  (21 / 8) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», (22 / 5) 

  անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ 

զոմն մարդ (25 / 20) 

  որ ոչ ասի մարդ, այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 8) 

  ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 19) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

է»  (27 / 6) 
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  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. (27 / 9) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած 

ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն 

վասն մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն (33 / 13;  33 / 14) 

  նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 10) 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ 

(36 / 6) 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 14) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 4) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար  (62 / 15) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 19) 

  երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ 

օրինադրեալն մարդ պահպանեսցի (69 / 9) 

  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

և համայն ոչ ասին երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և 

մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ Քրիստոսի:  (71 / 22) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 14) 
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  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ (106 / 12) 

  մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ ոչ 

է զգեցեալ զանապականութիւն (114 / 5) 

  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց 

և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 4) 

  և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր 

զԲան Աստուծոյ իմանամք (122 / 19) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 3) 

  ինքն էր Աստուած, միանգամայն և մարդ (129 / 22) 

  այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր 

մատուցանէր (137 / 13) 

  եղև մարդ, զի արասցէ Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 4) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 3) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 9) 

  ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 16) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք (173 / 6) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածային զօրութեամբն (173 / 10) 

  ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի ձեռն ախտաւոր 

խառնից (173 / 16) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ (174 / 21) 
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  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 19) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն (176 / 20) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ հաղորդութիւն 

(177 / 16) 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և 

զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 22) 

  յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի  (19 / 12) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ բանականն, ուստի 

և մարդն:  (89 / 15) 

  քարշեցաւ մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 8) 

  այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ 

եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 12) 

  յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն (98 / 6) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 21;  118 / 22) 

  առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց (167 / 3) 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, 

և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին 

անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 12;  167 / 14) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և 

որդի մարդոյ (21 / 10) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ (34 / 4) 
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  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, (35 / 16) 

  և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ փրկչական մարմնոյն 

միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 18) 

  և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 15) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (69 / 22) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» (106 / 19) 

  «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» (107 / 4) 

  զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ» որպէս և 

ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի մարդոյ, որ են 

յերկինս»:  (140 / 22) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 

Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր 

էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 6;  143 / 7;  143 / 9) 

  ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և 

որդի մարդոյ:  (168 / 17) 

ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, 

որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 23) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (174 / 1) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 4) 

  թէպէտ և ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն, այլ պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր 

զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (68 / 22) 
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որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն, և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն 

սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (115 / 21) 

  վասն զի երկոքին մի խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ 

և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, 

և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 4) 

  որք միանգամ արարածականիս պատշաաճին բնութեան և 

ի մարդոյն առեալ լինի սահման, (156 / 23) 

  Եթէ ոք ասիցէ մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 21) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, թէ այնպէս է, Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն 

զառաջին մարդոյն, զի կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս 

մարդկայինս առանց մեղաց և ապականութեան:  (167 / 1;  167 / 6) 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, 

և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին 

անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 9;  167 / 14) 

առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 24) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս. զի դէմ 

սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն պարունակէ 

զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ 

ասիլ:  (16 / 22) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս (5 / 10) 

  գտանիս ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս 

իցէ Քրիստոս և եթ Քրիստոս (19 / 17) 
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  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք (23 / 20) 

յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով զսուրբ 

Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և ծանուցեալ 

լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 8) 

  զի ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ 

ի մարդիկ, յերկուս բաժանին (65 / 22) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 22) 

  սկիզբն արարեր ի մարդիկ սերմանել զխաղաղութիւն, զոր անկեաց Հոգին 

սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 19) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին (13 / 11) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով 

երևեալ մարդկան», (17 / 12) 

  և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս (20 / 3) 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ 

(23 / 11) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին (28 / 10) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան (58 / 2) 

  եղև ի միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան, և ի 

ձեռաց մարդկան գտաւ շօշափեալ (60 / 8;  60 / 8) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 20) 
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իսկ զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս 

ըստ մարդկան, այլ աստուածային այս հրաշափառութեան գործ (68 / 4) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 10) 

  յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է 

ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 20) 

  վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն (124 / 2) 

  գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ 

եցոյց մարդկան (136 / 7) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն, «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն 

յերկինս և յերկրի», յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, 

«ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», և թէ 

«զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ». լուար Աստուած Աստուած իմ, 

ընդէ՞ր թողեր զիս», ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն 

վասն մարդկան զայն ի մաղթանս Հօր մատուցանէր (137 / 13;  137 / 14) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 2;  138 / 5) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից 

փրկութեան մարդկան, և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և 

զճաշակելն:  (141 / 11) 

վեր է քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 12) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն 

դարս մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ (168 / 9) 

աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ 

անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 6) 

յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և այսօր կոչել 

յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 18)  

Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ (27 / 15) 
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  և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է (29 / 17) 

  մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ (31 / 15) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 20) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն (45 / 5) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ 

զառ ի մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 11) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր 

օրինակ, ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի 

(54 / 24) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ.(68 / 1) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր, որ ի մարդկանէ(79 / 1) 

  զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, 

այլ ի մարդկանէ (79 / 9) 

  «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 12) 

  և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա 

զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 3) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 20) 

  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (178 / 2) 
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            որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 2) 

   իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 2) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 6) 

  որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (116 / 1) 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 22) 

  

  

ՄԱՐԴԱԾԻՆ  - 3 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան 

զՆեստորն. մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու 

զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս ասացեալ 

զսուրբն Կոյս:  (20 / 13;  20 / 16) 

  ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 9) 

  

ՄԱՐԴԱՆԱԼ    - 2 

  վասն զի երկոքին մի խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն 

աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ 

ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 4) 

ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ 

միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ 

մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր (33 / 15) 

  

ՄԱՐԴԱՊԷՍ   - 1 
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  մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և 

զոմանս մարդապէս կատարելով:  (67 / 18) 

  

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԲԱՐ     - 3 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 4) 

  որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք, 

որով մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն, (66 / 3) 

  կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս 

մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ 

ի ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար (73 / 23) 

  

ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - 3 

  քանզի որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ 

քաղցրութեամբն Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով 

զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն (4 / 14) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, 

այլ մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 14) 

Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի 

անբաւապատիկ մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի, զի 

ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 14) 

  

ՄԱՐԴԱՏՈՒՆԿ          - 1 
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  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 19) 

  

ՄԱՐԴԱՑԵԱԼ - 2 

  և սակայն ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ 

մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 6) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի 

բնութիւն մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 8) 

  

ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԻՒՆ     - 10 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս 

ոչ մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ(29 / 2) 

ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ (126 / 20) 

Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն, և պահեցար 

յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ ամբարշտութեամբ, որ 

ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 3) 

  որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ 

Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 6) 

  որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն 

գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն  (106 / 15) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ 

աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 8) 
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այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս և 

յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 16) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել (98 / 13) 

  և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն 

(66 / 4) 

  

  այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի:  (22 / 8) 

  

ՄԱՐԴԿԱԲԱՐ - 4 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար (58 / 11) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 2) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն, ծնաւ ի մորէ մարդկաբար, իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով 

ծնօղին աստուածային զօրութեանն գործ:  (129 / 14) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք 

իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, 

միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` 

զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 8) 

  

ՄԱՐԴԿԱԽՈՇՈՇ      - 1 

  զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել 

ընդդէմ մարդկախոշոշ պատերազմողին:  (94 / 19) 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ - 143 

  պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ 

ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 12) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն 

ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 3) 

  որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն (12 / 8;  12 / 9) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, 

զի մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ 

եղելոյ, և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 5;  17 / 6;  17 / 8) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», (17 / 11) 

  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի» 

(21 / 7) 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս (23 / 6) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 3) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ 

հասարակականի մարդկային բնութեանս:  (24 / 22) 

այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց 

իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, 

դժոխոց և ապականութեան. (25 / 9) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային, արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և 

զդէմն մարդկային ի Քրիստոս (26 / 14) 
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  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 18) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ 

ասել  (27 / 5) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 4) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին»(28 / 9) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ 

շօշափականսն՝ մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի 

մէնջ:  (44 / 17) 

  առ անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (49 / 4) 

  ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս և եթէ 

դէմ  (51 / 6) 

  սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի 

բնութիւն մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային (51 / 23;  51 / 23) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 9) 

  զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ աստուածային (54 / 14) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 24) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին (55 / 1;  55 / 2) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ 

լիցի, պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն մարդկայնովն 

վարեցեալ մտօք Բանն (56 / 8) 
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որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք, այլ պատուհաս ընդ յանցանացն 

յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն  (66 / 9) 

  իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ 

աստուածավայելչաբար, մեռաւ զմարդկայինն, և ըստ մարդկային, և զմահ 

մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (68 / 9) 

  առանձին և զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ 

միաւորութեան:  (71 / 17) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 6) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, և առ իւր 

աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 24) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն 

ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 6) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն, յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և 

դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 4) 

  հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ 

ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին (91 / 23) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի 

վերայ մարդկային կազմածիս. մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի 

ստեղծուածին, առանց որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ, և միւսն, որ 

յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն, զոր և գտեալ 

խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս, ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և 

ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ լինել ծառայ, այս զոր և 

ասելս կամիմ:  (98 / 1;  98 / 9) 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել 

ի մարդկային կազմածիս (100 / 2) 
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  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 19) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս (111 / 9) 

  այլ ընդ սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և 

բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 / 16) 

  մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ մարդկային  (123 / 24) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 12) 

  որպէս սուրբն Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն 

Քրիստոսի մարդկային, իսկ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն 

աստուածային»(125 / 14) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 2;  131 / 3) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (132 / 2) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և ոմանք 

ոչ:  (156 / 18) 

  ըստ նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 6) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 10) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 13) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 17) 
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  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն (160 / 6) 

  որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և 

ոչ մարդկային բնութիւն:  (163 / 7) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն (174 / 19) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս, այլ կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և 

անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զի հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի 

և ոչ մարմին, այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս (178 / 12) 

  մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ (180 / 11) 

  զբովանդակելին բնութեամբ մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով 

ինքեան, և անբովանդակելոյն իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 7) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 3) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ 

աչօք մարդկայինն ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 5) 

Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ 

ի մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 16) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, 

իսկ մարդկայինն ստացական և շարադրական, զի յիմանալոյ միանգամայն և ի 

զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ 

զգալիս:  (177 / 9;  177 / 12) 

            միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և զմարդկայինսն 

անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն (12 / 20) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն  (71 / 18) 
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  և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին 

ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ 

շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար (73 / 23) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 6) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ 

կիրս մարդկայինս (120 / 16) 

  ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 24) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ, այսինքն զբովանդակ 

բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել (157 / 5) 

  կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս առանց 

մեղաց և ապականութեան:  (167 / 7) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` կատարելով 

զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 5) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (120 / 24) 

  սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (44 / 15) 

  ընդ ձեռն որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 21) 

  աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ մարդկայինք:  (54 / 11) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին 

և՛ մարդկայինք (54 / 12) 

  այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 16) 
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  և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ աստուածային սքանչելիք (74 / 19) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր (94 / 10) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա (158 / 6) 

            և սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն մարդկայինք, 

և մարդկայինքն աստուածայինք:  (44 / 15) 

  ընդ ձեռն որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք 

և մարդկայինքն աստուածայինք:  (53 / 21) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն (74 / 18) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, 

մնացեալ մարդկայինքն (84 / 7) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն (84 / 17) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, որ ևս 

անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, (24 / 14) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ 

և մարդկայնոյ  (44 / 12) 

  ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի 

հոգւոյն մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս (178 / 9) 

  ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և 

ընկղմիլ մարդկայնոյն յաստուածայնումն:  (52 / 20) 

   այսինքն է աստուածայնոյն բնութեանն և մարդկայնոյն (114 / 15) 
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  զանփոփոխութիւն գուշակէր մարդկայնոյն (160 / 7) 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ 

ի մարդկայնոյս:  (27 / 13) 

  որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք, որով մարդասիրաբար 

կարեկցեալ մեզ Տէրն (66 / 2) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք 

մասն մարդկայնոյս բնութեան  (68 / 17) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 3) 

            և կամ թէ առ աչօք և ձևով մարդկայնովդ ասես զԲանն երևեալ:  (18 / 15) 

պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ 

միջնորդելովն մարդկայնովն վարեցեալ մտօք Բանն (56 / 11) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ 

ուրանամ մարդկայնովս երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման 

զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ 

զդէմն:  (13 / 10) 

  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ 

կրից մարդկայնոց մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 18) 

  յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և ամենայն կրից և 

կարեաց մարդկայնոց անընդունակ (88 / 5) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 3) 

  որով իւիք տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական 

կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց (97 / 16) 

  նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և 

ընդունող մարդկայնոց կրից (141 / 8) 
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  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն 

անուանցն մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 16) 

  առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց (167 / 3) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 22) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի (17 / 6) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս (157 / 19) 

պահանջել ի մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն (13 / 3) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ 

կամաւոր զմարդկային բնութեանն դէմս ի Քրիստոս (15 / 7) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս (19 / 15) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս (49 / 5) 

  և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 6) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս 

և զմարդկային ըստ մարդկան (58 / 1) 

  և առ իւր աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 26) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 2) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 3) 
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  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս. զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր 

յառաջ:  (108 / 11) 

  և զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս 

փրկչագործս  (162 / 10) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական (163 / 18) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 14) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել 

կրեալ զմարդկային կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ 

ծնանի (174 / 12) 

  մեռաւ զմարդկայինն, և ըստ մարդկային, և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան 

անմահական զօրութեանն:  (68 / 9) 

   կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն  (71 / 14) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն (71 / 24) 

  առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց 

Աստուածն Բան:  (74 / 14) 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 17) 

  ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 5) 

  ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ  (25 / 7) 

  հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս (47 / 3) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի (178 / 18) 
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այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ ըստ միաւորութեանն Բանի, և 

միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս 

և զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն, 

որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 13;  12 / 20) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 2) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 3) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց 

Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ 

կատարէր:  (129 / 10) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ 

(130 / 11) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ 

աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 8) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածային զօրութեամբն(173 / 10) 

այսպէս և ի ծննդեանն և յայլ ի կիրսն 

կրեաց զմարդկայինսն բնականապէս  (175 / 1) 

  այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած ասացեալ 

լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, զմիաւորեալ 

մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 7) 

  

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆ        - 7 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, 

այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 
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գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 20) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 24) 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս (20 / 1) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես, բայց մեք և ասեմք իսկ 

զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն, այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս 

Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս անշփոթաբար և անքակապէս 

միացեալ, և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական 

անդամոց կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 17) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն 

Քրիստոսի ի մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ 

սոքօք են և այլք յոլովք (123 / 14) 

  այսինքն է` յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 16) 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն 

ընկալեալ զմարդկութիւն Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 5) 

  

ՄԱՐԴԿՕՐԷՆ            - 6 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 1) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ կատարելով. այս է՝ 

բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել տալ 

զպատահումն:  (59 / 11) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 21) 
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  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն, զի 

թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 

կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, զի ինքն էր Աստուած, միանգամայն 

և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս 

փառացն Աստուծոյ:  (129 / 19) 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն, և որպէս Արարիչ 

ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն էր, վաստակէր 

յուղէգնացութեան, այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն 

առնել, թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 4) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկօրէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 9) 

  

ՄԱՐԹԵԼԻ      - 1 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, ապա ուրեմն ոչ 

բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ 

ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց իւր մարմին 

անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, դժոխոց և 

ապականութեան (25 / 3) 

  

ՄԱՐԻԱՄ        - 9 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ 

և ծնեալ, զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ 

դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս (23 / 12) 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 4) 
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  ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 9) 

Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և իջեալ 

յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ (62 / 14) 

  այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 4) 

  և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ 

անժամանակաբար:  (79 / 9) 

  Իսկ Թէոդիտէ ասէր. «ի Մարիամայ ծնեալն անփառաւոր և անկատար է 

(116 / 19) 

  մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ (180 / 12) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, 

և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 11) 

  

ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ  - 1 

      Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ, բանիւ խոստովանի զՄարիամ Աստուածածին  (115 / 11) 

  

ՄԱՐՄԻՆ        - 344 

հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 5) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին իւր փոխաբուսիլ 

(18 / 12;  18 / 13) 

   վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ 

մարդկան Յիսուս (20 / 1) 
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  դու զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 15) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, ապա ուրեմն ոչ 

բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ 

ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց 

իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, 

դժոխոց և ապականութեան  (25 / 5;  25 / 10) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ. եթէ 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և միտս, 

այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս, ոչ էր պարտ ասել՝ 

թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի», «և որ 

ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», պարտ էր 

ասել մարմին ձեր և արիւն ձեր:  (27 / 17;  27 / 18;  27 / 19;  28 / 2) 

  զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և 

Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ (36 / 24) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 2;  42 / 7) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին (43 / 23) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 6) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 12;  48 / 12;  48 / 16) 
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  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ 

ուրուք մարմին:  (48 / 21;  48 / 22) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ 

դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի 

և մարմին և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և 

զմարդկային:  (50 / 3;  50 / 5) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 20) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (53 / 23) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 25) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին  (55 / 2;  55 / 3) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 10;  55 / 12) 

  նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին (57 / 22) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան, այս է՝ ի հարուածոյն և ի բևեռելոյն՝ 

վիրաւորելն:  (58 / 1) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին (58 / 13) 
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  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 9) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն:  (71 / 7) 

  բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ 

առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար 

(73 / 24) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն, զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ 

ի մարդկանէ, և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ 

ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 8) 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 18) 

  ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն (81 / 11) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել 

զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ 

զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և 

մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել 

կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի 

և մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 15;  85 / 18) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին, և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն 

կիրք և կրական մարմին. և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, 

բարձեալ լինի կրականն մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ 

բանականն, ուստի և մարդն:  (89 / 10;  89 / 11;  89 / 13) 
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  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ 

էառ զադամայինն մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ 

եղև ստորանկեալ:  (93 / 13) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց (99 / 1) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 1) 

  սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ խոստովանել 

ասելով. «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և 

անչարչարելի Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և 

հնարաւոր էր չարչարել և մեռանել»:  (104 / 12) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրելն» և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, 

դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 8) 

իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ 

դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն:  (110 / 5;  110 / 13;  110 / 16) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ 

ապականութիւն մարմին, քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ 

ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի ներքս 

մտին»:  (120 / 5;  120 / 6;  120 / 6;  120 / 7;  120 / 7) 

կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր  (120 / 15) 

  ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի անդամք 

յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ (126 / 22) 
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  իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց 

զտէրունական մարմին  (127 / 21) 

  ապականեաց ամենայն մարմին զճանապարհս իւր ի վերայ երկրի  (133 / 12) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 20) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց (134 / 1) 

  իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն (134 / 21) 

  «հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց  (135 / 5) 

  նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին (141 / 7) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ 

կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք 

զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն 

անուանել մարմին և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ» (141 / 14;  142 / 3) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 1) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ, և 

յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի, զի բանիւն Աստուծոյ 

կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 12) 

  զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն 

և զգենուլ մարմին կուսածին  (145 / 13) 

  անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն (153 / 6) 

  ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային (158 / 9) 
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  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 18) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ (161 / 11) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով (167 / 1) 

              Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու (168 / 21) 

  անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 24) 

  ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 5) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 22) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր 

ունէին:  (176 / 2;  176 / 4) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն Բան 

է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 10;  176 / 10) 

              Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և 

ոչ մարմին յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, 

որպէս ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի 

վեր քան զիմաստս արարածոց:  (176 / 22;  176 / 23;  176 / 23) 

ոչ մարմին, այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս (178 / 13) 

  մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ (180 / 11) 

  մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն183 / 19) 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 
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խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն (12 / 15) 

  և ոչ մարմինն նորա ետես զապականութիւն:  (25 / 14) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (37 / 22) 

  այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ 

զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն38 / 24) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին (43 / 6) 

  զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (45 / 1) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն, և զբովանդակելին բնութեամբ 

մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն 

իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 6;  45 / 7) 

  մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին (48 / 14) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն  է(48 / 24) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն (49 / 12) 

  տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն, (53 / 13) 

  զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային (54 / 13) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 22) 

  մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 7) 
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  և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած (57 / 14) 

  այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի մարմինն իւր 

(58 / 5) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար (58 / 11) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն (59 / 9) 

  Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս 

կոչի մարմինն աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին 

աստուածայինք (59 / 15) 

  ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ  (81 / 8) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի, և համագոյ ասել աստուածութեանն 

զտէրունական մարմինն:  (82 / 3) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել 

մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 14) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու (84 / 24) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն  (86 / 2) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին   (105 / 17) 

  վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, 

մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն 

ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ միանգամ 

յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն ընդունել ասեմ 

Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (107 / 19;  108 / 3) 
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  զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի 

(110 / 23) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, (118 / 4) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ (120 / 11) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ 

(125 / 7) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին, որպէս սուրբն 

Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային» (125 / 14) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ (125 / 19) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 18) 

  «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց 

սուրբն Գրիգոր:  (128 / 24) 

  յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, զմեղս և 

զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն  (135 / 15) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 12) 

բանիւն Աստուծոյ կեանք թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 16) 

  ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ անեղ 

(157 / 15) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն (157 / 22) 
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  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 18) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն 

երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն, յաղագս առ Աստուածն Բան 

միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 22) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ, և որ 

այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 12) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ անտի նորա 

զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և 

ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն (168 / 1) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն (169 / 7) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն Բան 

է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 10) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 12) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 4) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև 

անշունչ մարմինն, և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ 

իցէ որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  (182 / 12;  182 / 13) 

  զմահն ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն, և սուրբք խոստովանեցին և մեզ 

ուսուցին խոստովանել, բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ (183 / 16) 

Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց զմարմինն իւր 

աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս խառնեաց յանապական 

աստուածութիւնն (143 / 17) 
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Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 18) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն (56 / 15) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի (71 / 19;  71 / 20) 

  թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք (84 / 6) 

  Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում»  (132 / 3) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն (143 / 15) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ, և 

յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի (144 / 14) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի 

ի մարմնի նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 22) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս 

ըստ մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 2) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկան (31 / 12) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ (34 / 3) 

  հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց 

բառնալ զօրութիւն (37 / 4) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 9) 
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  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս (45 / 18) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 11) 

  հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ 

և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ 

անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի 

բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 4) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ 

յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 16) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք (63 / 15) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և 

ոչ մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 6) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց (72 / 24) 

  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն (74 / 20) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ» (81 / 3) 

  և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 14) 

  ոչ յանփոփոխն գոլոյ զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին 

և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով 

անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի 

մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս 

Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 24) 

  ի մարդեղութենէ գլուխ եմ ես մարմնոյ եկեղեցւոյ, և եկեղեցի անդամք 

յանդամոց իմոց և մարմին ի մարմնոյ իմոյ (126 / 21;  126 / 22) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում (142 / 8) 
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  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 19) 

  Քրիստոս մահկանացու ասի և մեռաւ ճշմաարտապէս 

ըստ մարմնոց:  (157 / 24)          

Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն և 

ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն 

ըստ մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 6) 

որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն, և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ (12 / 10) 

  այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն. քա`ւ լիցի:  (36 / 12) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն (43 / 1) 

  ըստ համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն (43 / 19) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, և 

չարչարականի Նորա մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և անչարչարելի գոլ, 

եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (45 / 22) 

  յանդգնեցաւ ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 8) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 17) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն 

տէրունական մարմնոյն, նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի 

ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 19) 
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  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 4) 

  զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում աստուածային 

հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 12) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն, իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար 

միացեալ և ընդ իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով 

բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն շարժեալ, այս է՝ աչացն 

զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և 

ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ 

դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ 

նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք զաստուածային 

զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (56 / 19;  57 / 3) 

  մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած 

յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, 

ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 10;  57 / 12) 

  հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 18) 

  ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ (60 / 5) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ 

յիւրմէ մարմնոյն, բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս 

խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի 

յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ 

ընդդիմամարտաբար. և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ 

զդէմ և՛ զիրն և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր 

հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն, զի 

և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ 

գոյացութիւն առանձնապէս կամ կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի 
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ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար բերել անձնիշխանական 

կամս, քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և 

միացոյց Աստուածն Բան:  (73 / 14;  73 / 21;  74 / 6) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն (75 / 3) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 4) 

  զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 10) 

  փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ 

զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 10) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն (82 / 20) 

  համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն  (84 / 11) 

  գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ 

ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 4) 

  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ 

իւրում մարմնոյն (103 / 18) 

  թերևս կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել մարմնոյն Քրիստոսի 

զապականութիւն:  (108 / 10) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի 

փրկչական մարմնոյն անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի 

Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին 

վասն մարմնոյն Քրիստոսի. նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ 

զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի 

յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. 

զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և 

կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 9;  111 / 12;  111 / 16) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ 

և մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (112 / 1) 
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  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան 

ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին 

յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն, իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց 

զառաջինն, զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի, թէ 

համագոյութեան բանին և մարմնոյն ասէ, այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած, 

զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, 

առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (112 / 19;  113 / 2;  113 / 6) 

  և ապա կեղծաւորի ասելով, «ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ 

ընդունել մարմնոյն Քրիստոսի»:  (116 / 23) 

  գերեզման եղև զգեցուցանող մարմնոյն Քրիստոսի (117 / 8) 

  և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 17) 

  և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա 

զվտանգն (121 / 2) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ 

տար մարմնոյն իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 5) 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր պատահումն, 

թողացոյց»:  (121 / 13) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «անգիտացաւ թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել 

զիւրսն»:  (121 / 15) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 19) 

  և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ 

ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 23) 



1572 
 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի 

վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (123 / 5) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել (123 / 13) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 18) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ (125 / 1) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի 

վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին 

(127 / 14) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն 

շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 11) 

  ոչ մեղանչել ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս 

ըմբռնիլ  (130 / 21) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ 

իւրոյ մարմնոյն, ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 5) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ 

իւրում մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր 

զօրութեամբն զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (131 / 23) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն, 

իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ 

զապականութիւն (134 / 10) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 
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իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ 

ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 3) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին 

և մարմնոյն:  (145 / 5;  145 / 6;  145 / 7;  145 / 8;  145 / 9) 

  և զկնի յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի (153 / 5) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 16) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և ոմանք 

ոչ:  (156 / 20) 

ամենեքին նոքա աներկբայաբար ասին ի 

վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (157 / 2) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 11) 

  որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի (158 / 7) 

այլ այսպէս ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք ըստ բնութեան ասին ի 

վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 15) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (166 / 22) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և 

զփոփոխման մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 18) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն 

իւրում մարմնոյն զիւր զօրութիւն և զփառս (169 / 1) 

  որպէս և Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` 

զպատահումն ընկալաւ»:  (170 / 12) 
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  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած ամենայն 

ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 16) 

  յաղագս փրկչական մարմնոյն և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց 

իրողութեանց (171 / 7) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ, զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել 

Բանին զմարմինն իւր առ ի կրել զիւրսն:  (172 / 9) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, թողացուցանել 

ասի:  (172 / 12) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` կատարելով 

զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 4) 

  անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր միացեալ (173 / 12) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ. այս է բացորոշել շնչոյն 

բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և յանզգայութեանն խոնարհեալ 

սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա 

(175 / 8;  175 / 8;  175 / 12) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 6) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու 

ըստ մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի (177 / 21) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն (178 / 20) 

  պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ որոշակի ի վերայ 

ասել փրկչական մարմնոյն  (179 / 21) 
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  քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն 

(180 / 14) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ (182 / 1) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն, 

և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն 

ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  (182 / 9;  182 / 14) 

  այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, 

մահու, դժոխոց և ապականութեան (25 / 11) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ 

հոգով, մարմնով, մտօք. (27 / 11) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 2) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն, զի մի իշխանութեան գործ 

համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ հոգով և մարմնով (65 / 1) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր  (74 / 24) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և 

ստացական մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 10) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 8) 

  նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 17) 

  զի յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն 

ընդ իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 15) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 21) 
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  և անմահն չարչարի և մահու համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն 

իւրով մարմնովն:  (60 / 18) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն (75 / 9) 

  և ընդ զգալովն՝ մարմին՝ և մարմնովն կիրք և կրական մարմին (89 / 10) 

  Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի 

մարդկային մարմնովն, համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս 

բնութեանս կոչել ի վերայ նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին 

մեզ սուրբքն (124 / 12) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր (140 / 6) 

  և մարմնովն և արեամբն իւրով կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց 

պարգևել:  (160 / 18)  

  և նովին անշնչացեալ մարմնովն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զն 

(175 / 10) 

յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի 

աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ 

հարցն:  (182 / 6) 

  զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական (43 / 8) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ 

դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ (50 / 1) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ  (93 / 9) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 8) 
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  որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ, որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել 

զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում մարմնում (104 / 7) 

  որ ի մարմնումն բնաւորեալ է (48 / 24) 

  սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային 

(51 / 21) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և 

ի մարմնումն նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և 

բնութիւն աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 6) 

ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն զբնաւորականացն 

ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 6) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և 

կերպացեալ  (22 / 14) 

  «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան (27 / 21) 

  կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն 

և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 2;  47 / 7) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 11) 

  զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 14) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ 

Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 10) 

  Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 18) 



1578 
 

  թէ զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 16) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 16) 

  ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ անկատար և զմարմինն իւր 

իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 6) 

  ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և 

Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 22) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, (55 / 15) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած 

յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, 

ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 11) 

  յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր 

և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 20) 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն (60 / 3) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս 

(60 / 19) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի եթէ ոչ.  (76 / 2) 

Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զմարմինն իւր 

(79 / 1)  
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և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ և 

փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ 

զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 7) 

  ասացեալ լինէի և ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած 

և զմարմինն իւր (82 / 22) 

  թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն (104 / 19) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն, որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 5) 

որ զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց 

և կենաց տուող (105 / 21) 

պարտաւորեցաւ առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի 

յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. 

զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և 

կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 15;  111 / 20) 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ, իսկ զմարմինն ամենևին 

անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն, և ապա յետ յարութեանն Հօր և 

Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի կատարելութիւն և 

յանապականութիւն (114 / 17;  114 / 20) 

  նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն 

թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 11) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և 

խառնեաց զմարմինն իւր աստուածութիւնն (143 / 16) 

  զի զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 11) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն …(152 / 17) 
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  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու 

ասել զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 2) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 12) 

  զմարմինն փոփոխելի ասաց և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն (162 / 8) 

  և ասաց զմարմինն Տեառն անչարչարելի և անմահկանացու (163 / 4) 

  և ապա դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով. Եթէ 

ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի մարդկայինն 

հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 15) 

  Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ անչարչարելի և անմահկանացու 

ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և 

շօշափելի (166 / 9) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 19) 

  և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն 

առաջին անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն 

և ոչ ճշմարտութեամբ:  (167 / 13) 

  զիա՞րդ ասեմք ըստ ժամու ժամու թողացուցանել Բանին զմարմինն իւր առ ի 

կրել զիւրսն:  (172 / 10) 

  ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 2) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 22) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային 

որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային (181 / 5) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 24) 
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  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 9) 

              Մահկանացու զմարմինն նորա մեռանելն հրամայեաց 

ասել:  (183 / 11) 

Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի 

կարգին:  (196 / 22) 

  

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 1) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին 

և զմարմնոյն իւրոյ (20 / 19) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 6) 

  մնաց և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն 

անճառապէս զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք 

երկու:  (72 / 3) 

   այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 3) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ, 

այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց, այլ զնոյն 

զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 16) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 13) 

  Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ զմարմնոյն ի 

Բանէն (172 / 12) 

  



1582 
 

ՄԱՐՄԻՆ ԶԳԵՑԵԱԼ   -1 

               Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն (176 / 11) 

  

ՄԱՐՄԻՆ ԶԳԵՆՈՒԼ   -1 

        ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 7) 

  

ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ - 14 

  մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 21) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան 

և մարմնական կիրս  (93 / 20) 

  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ 

միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական  (108 / 2) 

յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից 

մարդկայնոց մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 19) 

  առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց (167 / 4) 

ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն զգենուլ, 

նախկի ապականի գոյացեալ իրն  (117 / 3) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ (79 / 21) 

            այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական գոլ և 

մահկանացու:  (55 / 5;  55 / 7) 
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  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք (93 / 10) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան 

և զմարմնական կարիսն, (66 / 1) 

  ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 5) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 7) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 9) 

  

ՄԱՐՄՆԱՆԱԼ - 6 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ (79 / 14) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր  (118 / 16) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր 

(132 / 18) 

  վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր 

(173 / 19) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ 

յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն (33 / 14) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 19) 
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ՄԱՐՄՆԱՆԱՄ            - 4 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 6) 

  մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան (81 / 12) 

Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 7) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 10) 

  

ՄԱՐՄՆԱՑԵԱԼ          - 15 

  և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 18) 

  և սակայն ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի 

Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 5) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 16) 

  և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ (111 / 4) 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 20) 

  զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել մի բնութիւն 

Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 18) 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն (83 / 2) 
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  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն 

Բանին մարմնացելոյ (83 / 9) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն 

Բանի մարմնացելոյ (84 / 5) 

  ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար (122 / 13) 

  որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ 

յառաքելոցն (193 / 6).Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի 

մարմնումն բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն 

Բանի մարմնացելոյն, ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ 

ասի  (49 / 1) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ (122 / 17) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն (85 / 9) 

  այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք 

(122 / 20) 

  

ՄԱՐՄՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ           - 4 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ 

վաստակեսցի», ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն (170 / 10) 

  յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ որ 

նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի հանդերձեալ 

յաւիտենին:  (171 / 2) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած 

ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն 
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վասն մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և 

ի մարմնաւորութեանն (33 / 17) 

  որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 21) 

  

ՄԱՐՏ  /պատեազմ/   -         1 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ 

զաստուածային մարտն առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և 

ապականութեան յաղթող ցուցանելով:  (143 / 12) 

  

ՄԱՐՏՆՉԵԼ   - 1 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն 

(92 / 15) 

  

ՄԱՐՏՆՉԻՄ   - 2 

  այլև անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի 

ումեք, մարտնչէր:  (103 / 16) 

և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին բնութեան:  (133 / 6) 

  

ՄԱՐՏՈՒՑԵԱԼ           - 1 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 11) 

  

ՄԱՔՍԻՄՈՍ   - 1 
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  և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 4) 

  

ՄԱՔՐԱԿԱՆ   - 1 

  ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 10) 

  

ՄԵԾ   - 9 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և 

զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 17) 

ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է ի միաբանելոցն քակիլ և 

ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 19) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 8) 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց (151 / 6) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 

որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 20) 

            Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ 

Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 10) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն 

անուամբ մեծին Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն 

նորա ընդ անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 4) 
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            այսպիսեացն ի վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել 

զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս Աղեքսանդրացի հայրապետն (86 / 9) 

  

ՄԵԾԱԳՈՅՆ   - 2 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր. ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս 

և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ 

ածելով, մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն (6 / 15)    

            Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ 

Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 8) 

  

  

ՄԵԾԱՊԱՅԾԱՌ        - 1 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք 

ի մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 21) 

  

ՄԵԾԱՊԷՍ     - 2 

              Եւ այս է քո զոր մեծապէսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9) 

                       մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարտութեան զբերանս  (82 / 5) 

  

ՄԵԾԱՑՈԻՑԱՆԵՄ    - 1 

  ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (111 / 2) 
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ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ - 3 

   յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և այս 

այսպէս:  (61 / 9) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս (95 / 23) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ 

զերկրայնոյն զմեծութիւն զօրութեանն (119 / 2) 

  

ՄԵԿՆՈՑ        - 2 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի. (116 / 24) 

  

  

ՄԵՂԱԴԻՐ     - 1 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք (105 / 10) 

  

ՄԵՂԱՆՉԵԼ   - 3 

  պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք 

սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 10) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ, 

ոչ մեղանչել ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ 

(130 / 21) 

            Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա  (158 / 2) 
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ՄԵՂԱՆՉԵՄ   - 2 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ», ասելով, 

«և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 7) 

ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել 

(49 / 18) 

  

ՄԵՂՈՒ           - 3 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող 

դեղս  (155 / 7) 

            Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն (63 / 9) 

  կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց (32 / 4) 

  

ՄԵՂՈՒՑԵԱԼ  - 2 

  մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և 

ոչ մեղուցելոց:  (  135 / 1,134 / 24) 

  

ՄԵՂՍԱՔԱՒԻՉ          - 2 
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  համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 23) 

  աշակերտքն ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն 

ճաշակեցին  (105 / 16) 

  

ՄԵՂՔ - 56 

  նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, դժոխոց և ապականութեան 

(25 / 11) 

  զի ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և նովին 

կատարեալ բնութեամբս, զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել 

ընդդէմ մարդկախոշոշ պատերազմողին:  (94 / 16;  94 / 18) 

  զոր և գտեալ խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս, ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և 

ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ լինել ծառայ, այս զոր և 

ասելս կամիմ:  (98 / 8) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող (105 / 22) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (118 / 17) 

  իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի ներքս մտին»:  (120 / 9) 

  Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ (130 / 16) 

  Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր 

(132 / 20) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց (134 / 1) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի 

թողութիւն մեղաց (144 / 19) 



1592 
 

   մարմնովն և արեամբն իւրով կենդանացուցանել զմեզ և 

թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 19) 

կրեաց կարգաւ և կամաւորութեամբ զամենայն կիրս մարդկայինս 

առանց մեղաց և ապականութեան:  (167 / 8) 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց  (167 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից, որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ, որպէս և 

Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի 

սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ 

յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 20) 

  

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած  (3 / 9) 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ 

է, ի մեղացն յառաջ եկեալ երևեցան (69 / 5) 

  ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 18) 

  զի այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 7) 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան (89 / 20) 

  որ ի մեղացն գտաւ շաղախեալ (94 / 13) 

  և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ 

եղեն (95 / 12) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ արտաքոյ մեղացն իցէ» (99 / 6) 

  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն  (107 / 23) 
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  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ 

արտաքոյ մեղացն:  (135 / 9) 

  միայն և անծառայական անձամբ մեղացն սպան (144 / 5) 

զի մեղս ոչ արար, և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նոր  (25 / 12) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար  (70 / 21) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար (71 / 3) 

  այսպէս և մարդն ինքնապատուիրութեամբ ի մեղս հակամիտելով՝ գտաւ 

եղեալ ծառտայ մահու և ապականութեան:  (90 / 13) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 18) 

  զի ասացաւ զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել (158 / 4) 

            Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 2) 

  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (135 / 6) 

  «չև են, ասէ, լցեալ Ամուրհացոցն մեղք»:  (4 / 1) 

  «Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ, ոչ ինչ 

բնութեամբ ապականացու արար Աստուած, մեղք պատճառք ապականութեան 

ամենեցուն»:  (130 / 18) 

  որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, 

բայց մեղք:  (132 / 18) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն 

(133 / 3) 

  և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 3) 
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զի անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն, իսկ աստ 

ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն եղանի 

(70 / 5;  70 / 7) 

   զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային 

ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն 

ծուլութենէ և կամակորութենէ (91 / 22) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն (134 / 11) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 11) 

ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ մարդն ի 

մահ և յապականութիւն:  (90 / 7) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով (134 / 7) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս 

զերեսին, զմեղս և զապականութիւն (135 / 16) 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր (144 / 2) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 3) 

            սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղ (69 / 7) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել 

(90 / 4) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է (91 / 19) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ 

քան զմեղսն իցեն»:  (99 / 3) 

  և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն (134 / 10) 
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որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 7) 

  

ՄԵՌԱՆԵԼ      - 11 

  և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել 

Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և 

երկոքին անտեղիք:  (20 / 5;  20 / 6) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ հասարակականի մարդկային 

բնութեանս:  (24 / 21) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել (25 / 4) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ (45 / 17) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն 

իւր մեռանել, կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 21) 

«անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և անչարչարելի 

Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով կարելի և հնարաւոր էր 

չարչարել և մեռանել»:  (104 / 13) 

ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ 

ի մեռանել:  (123 / 12) 

  իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին 

նմա:  (182 / 14) 

  Մահկանացու զնարմինն նորա մեռանելն հրամայեաց ասել:  (183 / 11) 

  ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և զմեռանելն (44 / 24) 

  

ՄԵՌԱՆԻԼ      - 1 
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  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 5) 

  

ՄԵՌԱՆԻՄ     - 14 

  իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն 

եղանի (70 / 7) 

            վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, 

մահու մեռանիցիք (90 / 6) 

  Ապա թէ մեռաւ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մ 

(25 / 1) 

            Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ (64 / 8) 

  մեռաւ զմարդկայինն  (68 / 8) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոց  (95 / 15) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 2) 

  և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 24) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ (175 / 6) 

  ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն (182 / 11) 

          Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն (183 / 13) 

և զմահ մեռոյց ըստ ինքեան անմահական զօրութեանն:  (68 / 10) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 2) 

  մահուամբն զմերն մեռոյց զմահ:  (175 / 15) 

  

ՄԵՌԵԱԼ         - 16 
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  և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին (57 / 20) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ որպէ՞ս 

չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և զմահ, և 

կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և անմահ 

մնալովն մեռեալ(64 / 12) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր (74 / 23) 

  և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ վասն իւրեան, որպէս ասաց 

Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ 

ի մեռանել:  (123 / 7) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 8) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի (144 / 19) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ այտնեալ լինէր 

իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, 

որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 2;  182 / 4;  182 / 5) 

            Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ որպէ՞ս 

չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և զմահ (64 / 9) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ  (182 / 1) 

            Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ առանց 

օգնականի և ի մեռեալս ազատ  (144 / 3) 

  զի յարոյց զնա ի մեռելոց. իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել 

յապառնիս հայեցուցանէր ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա 

յապականութիւն» որ յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին 
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միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում 

զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս 

ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի 

մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի 

յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (110 / 2;  110 / 12;  110 / 15) 

  նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս 

և զմեռեալս:  (140 / 15) 

  

ՄԵՐ    - 51 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և 

իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 12) 

ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային 

ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն 

ծուլութենէ և կամակորութենէ  (92 / 1) 

  այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց (25 / 4) 

            Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 1) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (90 / 23) 

            յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս 

զաշխարհիս մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման 

կազմէր հնարս (5 / 10) 

  նոյնպէս և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ 

թէպէտ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 

կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ 

ածելով, մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի 

նմանէ ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի 

ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 9;  6 / 18) 
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  զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով 

վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 15) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 9) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 20) 

  ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 9) 

  ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն 

Փրկչին մերոյ Աստուծոյ:  (27 / 4) 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 4) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 3) 

  և որպէս ասացին ունել միոյ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ 

(53 / 8) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ (54 / 23) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ 

Փրկչին մերոյ ասացեալքն (67 / 13) 

  ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն Աստուած, 

որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան (81 / 13) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 2) 

  Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (140 / 1) 

  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 12) 
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  ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 2) 

            որոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս 

սակս մերոյն փրկութեան:  (100 / 5) 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (8 / 1) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել  (11 / 7) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս 

կենաց մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 19) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց (5 / 6) 

  մեք գնեմք հիմն մերոցս լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 17) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 11) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա 

զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 14) 

  Բայց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել 

բանիս մերում ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի 

անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց 

զտէրունական մարմին (127 / 18) 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ, 

զոր ի վերոյդ սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում  (146 / 8) 

            Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի (168 / 14) 
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  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն, և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն 

վարժողութիւն (39 / 22) 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, 

տեսանելով զմեր առ նա խաղաղասիրելն (7 / 9) 

  որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով 

զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս (164 / 22 

            Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ  (25 / 2) 

  բայց թէ որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն 

զչարչարանսն և զմահ (64 / 9) 

  արտաքոյ ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 3) 

  զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 4) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս, սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ 

ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 22) 

  այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 8) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 12) 

  Մեռաւ և մեռոյց մահուամբ իւրով զմերն մահ:  (140 / 2) 

  զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 15) 

            վասն զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ 

Հայր (70 / 22) 

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս հաւատոց 

ճշմարտութիւն:  (22 / 13) 
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            և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և 

ապականութեամբ զմերս ծախել  զբնութիւն (64 / 19) 

  յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, 

մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 13) 

   Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 19) 

  

ՄԵՐԿ  - 1 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն  (64 / 23) 

  

ՄԵՐԿԱՆԱՄ   - 1 

  չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 18) 

  

ՄԵՐԿԱՑԵԱԼ - 2 

  զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ 

ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին 

յապաշաւանաց անտի (134 / 16) 

  նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս  (175 / 12) 

  

ՄԵՐՁ - 1 

  դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգիպտոսի (152 / 13) 

  

ՄԵՐՁԱԿԱՅ   - 1 
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  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր (4 / 3) 

  

ՄԵՐՁԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 21) 

            գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով և 

յարելութիւն:  (47 / 15) 

  

ՄԵՐՁԵԱԼ      - 1 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն 

փափաքող, մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ (149 / 5) 

  

ՄԵՐՁԵՆԱԼ    - 1 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն  (78 / 13) 

  

ՄԵՐՁԵՆԱՄ   - 4 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ հաւատոյն, 

և միանգամայն, ասել երկոքին ի ձեռն իրերաց զանկանգնելին գլորեցան 

գլորումն:  (153 / 12) 

և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն 

հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ 
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լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ 

երթայ, զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 23) 

       որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա, զոր ածել 

յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս կարծեմ, եթէ ոչ 

արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի 

կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 6) 

            մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 13) 

  

ՄԵՐՁԵՑԵԱԼ - 2 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 10) 

զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս (80 / 11) 

  

ՄԵՐՁԵՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 22) 

  

ՄԷԿԻՆ           - 1 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 1) 
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ՄԷՋ    - 5 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն (5 / 17)    

  

ՄԹԻՆ - 1 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 14) 

  

ՄԻ       - 183/ թվական. դերանուն, մի արգելական/ 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել, ասելով. «Ընդէ՞ր 

ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով յանուանէ 

զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (5 / 19) 

              Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ 

և մի ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս  (10 / 10) 

  «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ ամենայն 

հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց 

բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և 

թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով 

և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 18;  10 / 20) 

  և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն 

միաւորութեանն մի խոստովանելով դէմ, այսպէս և զբնութիւնսն 

զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել բնութիւն յանճառ 

միաւորութենէն (12 / 11;  12 / 13) 

  ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 1) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 2) 
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  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել, զի յայլում տեղւոջ 

ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 19) 

  Զի յորժամ խոստովանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն (32 / 15) 

  և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս 

կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 19;  33 / 20) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 21) 

  այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ (34 / 5) 

              Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և 

առանձնաւորութիւն, ոչ ուրանամ (34 / 17) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ 

էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր 

ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն ամենայն:  (35 / 19;  35 / 20) 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ 

ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, 

այլ մի կենդանի:  (  36 / 9) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի (36 / 10) 

  թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն (37 / 6) 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց (37 / 18) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին 

կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 3;  38 / 4;  38 / 4;  38 / 5;  38 / 5) 
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  գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի 

հարանցն մի ասաց Քրիստոսի բնութիւն»:  (38 / 13) 

  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ, զի և 

խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ 

երկրորդել, զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, 

ըստ նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին, և ոչ թէ ընդ ձեռն 

այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ 

զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն. այս 

յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (38 / 18;  38 / 20;  38 / 20;  39 / 2) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 12;  42 / 14;  42 / 14) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին, 

զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 20) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 16;  43 / 16) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս (43 / 17;  43 / 17) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին (44 / 8;  44 / 8) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ 

բովանդակել:  (45 / 14) 

  հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ և 

մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ անստացական 

ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի բնութիւն Բանին և 

մարմնոյն:  (47 / 3;  47 / 7) 

  զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 20) 
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  մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր 

մեր (50 / 12) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն 

բնութիւն մի, և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 1;  51 / 8;  51 / 12) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և 

անշփոթ խառնմանն, և զայս ոչ ըստ համագոյութեան, այլ որպէս ասացի. ըստ 

որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ մարդկայնոյն 

յաստուածայնումն:  (52 / 14;  52 / 15) 

  ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և 

նորին համախոհքն:  (52 / 24) 

  մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 22) 

  մի իշխանութեան գործ համարեսցի յաղթութիւնն (64 / 23) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և 

այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 19) 

  մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 16) 

  իսկ ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր (70 / 15) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ 

Քրիստոսի:  (71 / 22;  71 / 22) 
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  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ 

և մի անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 22;  72 / 22) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 4) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 15) 

  զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել մի բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ»:  (82 / 17) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր 

(82 / 20) 

  սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն (83 / 2) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար (85 / 7;  85 / 11) 

  

   և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս, որք ոչ իցեն  (91 / 20) 

  և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 8) 

  մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին (98 / 2) 

և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո սիրտդ, այլ միայն ի միտ 

առեալ ծանիցես, (99 / 17) 

  զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ,  (101 / 22) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն. «Տեսէք զիս, զի ես 

նոյն եմ», պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի (102 / 9) 
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  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն, 

յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ (103 / 19) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն 

պարսաւական բան:  (105 / 10) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 

յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր 

գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման 

նորա.   (107 / 10;  107 / 12) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն, և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի վերայ 

Քրիստոսի բնութիւն, ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, զի և նա 

զնոյնդ ասէր:  (112 / 2) 

  Սակայն մի   ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա (112 / 5) 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի, իսկ 

սա մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ, զի զանազանութիւն դիմաց առաւել 

հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 11;  112 / 11) 

  զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան 

ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (113 / 5;  113 / 7) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն  (113 / 15) 

  ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և 

եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 7) 

  զի ոչ են մի և ոչ միոյ իրողութեան:  (119 / 18) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց (126 / 15) 
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  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 11) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 18;  128 / 18) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի 

երկոքին մի խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և 

այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և 

եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 2;  129 / 3) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն, զի 

թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 

կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, զի ինքն էր Աստուած, միանգամայն 

և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս 

փառացն Աստուծոյ:  (129 / 16) 

  Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն մի՛ զանց 

առնէր:  (130 / 10) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 13) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ, ոչ մեղանչել 

ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ (130 / 20) 

              ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի բացցես 

զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 14) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (146 / 21) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից  (147 / 15) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ (149 / 9) 
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  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ, որք 

յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի 

արձան թշնամութեան:  (151 / 13) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ 

զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 2) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 15) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն, որպէս և Յոհան 

Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, քանզի 

միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ 

միացեալ մի լեալ»:  (159 / 13;  159 / 13;  159 / 17) 

  այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցան  (162 / 1) 

  որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք 

(164 / 17;  164 / 20) 

  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 22) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն, յաղագս որոյ և բամբասեն 

զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս, որք շրջաբերական թղթով 

իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր աշխարհս 

քրիստոսասիրաց:  (180 / 3) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, (180 / 13) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 20;  180 / 20) 
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  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ երկրային 

որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս 

ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն 

զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (180 / 22;  181 / 9) 

Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» 

եւ մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ 

եւ ոչ յայղ տեղիս:  (197 / 2) 

            յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է 

զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 18) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր (35 / 20) 

  զի զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար   (36 / 21) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի 

վերայ միոյ Քրիստոսի (46 / 24) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին 

ունել միոյ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան, որ 

լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 8;  53 / 8) 

  և կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին 

(85 / 13) 

  զի ոչ են մի և ոչ միոյ իրողութեան:  (119 / 18) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի 

մարդկանէ:  (121 / 3;  121 / 3) 
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  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար (122 / 13) 

  լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք (164 / 19) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի 

վերայ միոյն միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար 

(54 / 5) 

  և անչարչարելին և անմահկանացուն յարմարեսցին ի 

վերայ միոյն միանգամայն գոլ  (54 / 17) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ 

ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար (85 / 10) 

  յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 3) 

և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և 

զկիր (62 / 7) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել (37 / 9) 

  մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն 

նովին միով աստուածային բնութեամբն:  (51 / 17) 

   զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 19) 

  յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն 

նովին միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 11) 

  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 4) 
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  վասն զի միով օրինակաւ տպաւորե ալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 17) 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 5) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 19) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել 

Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան, աղէ՛, ասասցես մեզ, թէ զմի 

դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ միաւորութեան»:  (10 / 5) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն (32 / 17) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար  (54 / 6) 

  և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 5) 

  զի ի միում բարի ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր 

մշակացն սերմանէ բարի ոք սերմն (147 / 1) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 5) 

  լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք (164 / 20) 

  

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (40 / 23) 
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  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոուոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս (5 / 11) 

  Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

  ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ 

միաւորութեան»:  (10 / 6) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ (33 / 11) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս 

բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 10) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին 

(40 / 16) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս 

(46 / 25) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր (62 / 7) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 23) 

  զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի (111 / 11) 

  մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս շնորհէր 

(112 / 8) 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել, 

անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 24) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի   (113 / 10) 
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  զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել 

զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ (114 / 13) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 1) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, 

և ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 2) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցան (162 / 1) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի (181 / 2) 

  

  

ՄԻԱԲԱՆԵԱԼ - 2 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ 

ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 17) 

  միաբանեալ հաւատով առ միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն 

Քրիստոս:  (161 / 20) 

  

ՄԻԱԲԱՆԵԼ    - 2 
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  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ 

միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 15) 

Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 20) 

  

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ      -3 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողովոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս (5 / 11) 

            միանգամայն և հայր բազմաց ի միաբանութիւն եկելոց առաքինասիրաց 

անձանց, խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս, որով իւիք տարակուսին 

բազումք ի վերայ փրկչական կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց (97 / 12) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, այսպէս 

լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 15) 

  

ՄԻԱՀԱՄՈՒՌ - 1 

  որոց հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 20) 

  

ՄԻԱՁԱՅՆԵԼ - 1 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 19) 

  

ՄԻԱՄՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  գուցէ ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս 

(133 / 11) 
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ՄԻԱՅՆ  - 29 /ստուգել ածական, մակբայ, եղ. բառ/ 

              և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ 

զխաչեցարն (9 / 4) 

  դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 17) 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս (19 / 2;  19 / 21) 

              զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ 

դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս (23 / 13) 

              ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, 

մարդացեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 5) 

  մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 15) 

  բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 7) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, 

անուամբ միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ 

ըստ ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 17) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով 

և յարելութիւն:  (47 / 10;  47 / 14) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն (52 / 22) 

  միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին 

միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (55 / 24) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել (59 / 4) 
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  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ 

թէ միայն յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն 

մահու, զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 9) 

  իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն 

առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 17) 

              իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն 

հրաման տուեալ բառնալ:  (68 / 15) 

       իսկ միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և 

չարի:  (91 / 9) 

  այլ միայն ի միտ առեալ ծանիցես (99 / 19)                             

  զոմն անուամբ միայն պատուէ, և զոմն արդեամբք  (115 / 5) 

              Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք (123 / 12) 

  որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», 

(137 / 16) 

  միայն և անծառայական անձամբ մեղացն սպան (144 / 4) 

  ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ ասեմք, թէ կեանքն 

Բանին միայն էին:  (145 / 3;  145 / 4) 

  և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 12) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս 

յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 8) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակ (157 / 8) 

              Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 6) 
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ՄԻԱՅՆ /մկբ./            - 3 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 14) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել, իսկ 

միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ և չարի:  (91 / 9) 

            Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն 

ՄԻԱՅՆԱԿ      - 1 

  և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 11) 

  

ՄԻԱՆԱԼ         - 5 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն (62 / 20) 

  միաբանեալ հաւատով առ միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն 

Քրիստոս:  (161 / 21) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու  (51 / 3;  51 / 7) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 4) 

  



1622 
 

ՄԻԱՆԱՄ        - 6 

  ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար (85 / 12) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ. «միացաւ ի մարմնի բնութեամբ, և խառնեաց 

զմարմինն իւր աստուածութիւնն, զապականացու մարմինս խառնեաց 

յանապական աստուածութիւնն, զի զբնութիւնս մեր անապական 

արասցէ»:  (143 / 15) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի ի մարմնի 

նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 21) 

  և այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով 

բանականաւ, ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ 

Բանն Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս 

առանձնակի միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով 

յաղթեաց մեղաց, մահու, դժոխոց և ապականութեան (25 / 5;  25 / 9) 

  քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց 

և միացոյց Աստուածն Բան:  (74 / 15) 

  

ՄԻԱՆԳԱՄ      - 9 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել, թէ զամենայն որ 

ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար և առանձին 

դիտեցին:  (48 / 8) 

  ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, Աստուծոյ 

Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք… (49 / 11) 

  որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, յերկուս բաժանին 

(65 / 21) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և 

զյատկականն միանգամ յինքեան բերէ (77 / 21) 

  այլ որք միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի 

տիւն (84 / 2) 
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  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ 

ինչ միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն 

ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (108 / 1) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց 

Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ 

կատարէր:  (129 / 9) 

  որք միանգամ ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի  (152 / 4) 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, ամենեքին նոքա 

աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 22) 

  

ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ          - 24 

  իբրու թէ զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (8 / 1) 

  և միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և 

զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն (12 / 19) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստովանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան 

իւրոց  (33 / 12) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է (36 / 20) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, և 

չարչարականի Նորա մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և անչարչարելի գոլ, 

եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (45 / 22) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ 

միոյն միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 5) 
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  այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ (54 / 18) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս 

Աստուած, միանգամայն և մարդ:  (75 / 13) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք 

(83 / 25) 

  որպէս և դու, ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց (97 / 11) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն և ի 

միասին ի բաց թափեաց (100 / 23) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն գտանել զնորա 

զամբարշտութիւն:  (104 / 16) 

  զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել կամ ստել (112 / 23) 

  ինքն էր Աստուած, միանգամայն և մարդ (129 / 21) 

  Այսպէս և Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի Յովհաննու, և 

Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց, իսկ մին ի նոցանէ եղև 

սատանայ:  (147 / 5) 

  սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն, 

և միանգամայ:  (153 / 21) 

  որք միանգամայն երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն (158 / 21) 

  ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 5) 

և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս, (162 / 11) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածայինզօրութեամբն, որ անքակտաբար միանգամայն ընդ 
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մարմնոյն էր միացեալ, զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր 

զյարձակումն:  (173 / 9;  173 / 12) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 8) 

  յիմանալոյ միանգամայն և ի զգալոյ է բաղկացեալ հոգւոյն բանականաւն ընդ 

իմանալիսն և մարմնով ընդ զգալիս:  (177 / 13) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և 

զմիաւորութիւնն միանգամայն և ի միասին (181 / 13) 

  

ՄԻԱՑԵԱԼ      - 20 

  այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 18) 

  և նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 11) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին, և զնոյն, 

և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 3;  43 / 7) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն 

գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած (48 / 13) 

  առ անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (49 / 4) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 23) 
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  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն, իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր 

անքակաբար միացեալ և ընդ իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն 

մարմնոյն մասանցն առ ի զերկաքանչիւրսն շարժեալ (56 / 17) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն  (73 / 15) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 19) 

  որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 11) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն 

շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 10) 

  «զի խառնեալ, միացեալ և ընկղմեալ է մարմինն յաստուածութիւնն», ասաց 

սուրբն Գրիգոր:  (128 / 23) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (131 / 21) 

  զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 10) 

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, 

քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 16) 

  անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր միացեալ (173 / 12) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 



1627 
 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան 

զիմաստս արարածոց:  (176 / 25) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 21) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն 

Բանում միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն 

և յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ 

զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին, վասն զի զգեցողին ճոխութենէ 

նախասացեալքն ամենեքին անուանեսցին:  (84 / 17) 

  

ՄԻԱՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 3 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին, զգենուլ 

ասեմք կամ թէ միացուցանել ինքեան մարմին:  (44 / 6) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ առ 

իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն, և զբովանդակելին բնութեամբ 

մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն 

իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 8) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն, այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն 

իւրոյ գոյացութիւնք և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 2) 

  

ՄԻԱՒՈՐԵԱԼ  - 6 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, (42 / 3) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ 

Քրիստոսի:  (71 / 19) 
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  Ասէր յարգանդի Կուսին միաւորեալ զԲանն Աստուած ընդ իւրում մարմնոյն 

(103 / 17) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 13) 

Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին հարքն 

մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 12) 

  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս 

ասացի, զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 9) 

  

ՄԻԱՒՈՐԵԼ     - 6 

  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 2) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ, այսինքն զբովանդակ 

բնութիւնս մարդկայինս ընդ ինքեան միաւորել (157 / 5) 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 22) 

Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն զօտարութիւն 

բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս որոշելովն դիմացն 

երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն բնութեանն և 

կոչմանցն:  (41 / 16) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ, յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին միաւորելոյն:  (124 / 25) 

            Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 
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որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 18) 

  

ՄԻԱՒՈՐԵՄ    - 3 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ 

ումեք միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի իսկ 

ոչ, այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 19) 

            Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով. 

..(104 / 2) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն  (41 / 14) 

  

ՄԻԱՒՈՐԵՑԵԱԼ         - 5 

  և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն 

անքակաբար միաւորեցելոյ ստացականիս, իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ 

նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան 

Արարիչ:  (127 / 7) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 5) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում, որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել (142 / 7) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 13) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի ճշմարտութենէն, 

և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 1) 
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ՄԻԱՒՈՐԻԼ     - 1 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար 

և միաւորիլ որոշմամբ:  (41 / 13) 

  

ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ       - 119 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 6) 

            Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած, բովանդակեցաւ 

առ իւրն ի մարդկանէ միաւորութեամբ մարմինն, և զբովանդակելին բնութեամբ 

մարդկայինն առ իւրն մարմինն միացուցանելով ինքեան, և անբովանդակելոյն 

իւրում արար հաջորդ զօրութեան:  (45 / 5) 

  մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, 

իսկ միաւորութեամբ աստուածային, (54 / 14) 

  զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ 

Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 2) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն 

նովին միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն 

Բանին մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին 

իւր»:  (83 / 7) 

  որպէս սուրբն Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, 

իսկ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային», ի վերայ բերել սորա 

իրաւացի է և զայն, վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 15) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, 

իսկ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ (125 / 20) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, 

իսկ միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 18) 
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            Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել 

Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան, աղէ՛, ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն 

ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ միաւորութեան»:  (10 / 8) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն, զի զԱստուած ոչ ոք 

ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է, և 

զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ նորին 

մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան 

Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (29 / 13;  30 / 2) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 

անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին (43 / 22) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան:  (44 / 20) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ 

ըստ միաւորութեան ասասցէ գոլ ի Քրիստոս (46 / 26) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 14) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն աստուածայինք:  (53 / 19) 

  այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ, ոմն ըստ 

բնութեան, և ոմն ըստ միաւորութեան, (54 / 19) 

  զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին և զատաբար 

գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ միաւորութեան:  (71 / 17) 
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  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, 

զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 8) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի (86 / 3) 

  ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի (113 / 9) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ. և նոյն ինքն 

ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն առ անչարչարելի 

և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 4) 

  այսպէս ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 16) 

  ոմանք ըստ բնութեան գտանին ասացեալք և այլք 

ըստ միաւորութեան:  (160 / 24) 

  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք, իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան 

անգիտակցեալք, պապանձեցան:  (161 / 5) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ (161 / 11) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ 

ըստ միաւորութեան վարկանին լինել  (179 / 6) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և 

ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 22) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին 

այսորիկ միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 22) 

յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ 

գերահրաշ միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել, 

ասելով. «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (5 / 20) 
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  որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն, և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ, այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն 

մի դաւանել բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն 

փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և 

մահկանացու ըստ բնութեանն, և անչարչարելի և անմահ 

ըստ միաւորութեանն Բանի, և միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն 

մարդկայինս և զմարդկայինսն անուանել աստուածայինս ըստ 

անճառ միաւորութեանն, որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն 

ճառք»:  (12 / 11;  12 / 18;  12 / 22) 

  այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ հանրական անդամոց 

կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 19) 

  և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 18) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին (42 / 21) 

  զի որ ըստ բնութեանն Բանն էր անմահական, 

ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և զմեռանելն, և զբնութեամբ 

զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն միաւորութեանն անմահ 

և անապական:  (44 / 23;  45 / 2) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 12) 

  ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (46 / 3) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 6) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և եթէ ոք 

դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն 

ձայնակցեսցէ:  (46 / 8) 
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  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 12) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար (47 / 11) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի ճշմարտութենէն, 

և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 1) 

  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի 

ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ 

խառնմանն  (52 / 15) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ 

ոչ միաւորութեանն, զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ 

լեալ ի Կուսէն ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 3) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 4) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի 

անքակ միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ 

յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 15) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի 

անճառ միաւորութեանն, մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 6) 

  Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք, յաղագս 

որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց մարմնականաց և 

հոգեկանաց, ոչ ըստ բնութեան այլ ըստ անճառ միաւորութեանն (59 / 14;  59 / 20) 

  և զօրմէ ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ և ոչ 

վաստակեսցի», ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և 

զվաստակելն, և որ անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ, ըստ բնութեան ննջէր, ընդ 

ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու համբերէ 

չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 12;  60 / 15) 
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  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն, արտաքոյ 

ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և 

ըստ միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 4) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 

իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և 

ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 16) 

  զի եղիցին բնականքն ըստ բնութեանն և հակասացեալն 

ըստ միաւորութեանն:  (124 / 20) 

  որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ 

յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 11) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն 

երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն, յաղագս առ Աստուածն 

Բան միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 23) 

  ո՞ր իցէ բնութեանն բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն 

ասացեալք:  (159 / 8) 

  և փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, 

անճառ միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 10) 

  իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք (160 / 15) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին, այլ յիմանալի 

անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ զնա 

դաւանեաց:  (161 / 9) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, որ 

ըստ միաւորութեանն են բանք,  (162 / 4) 
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  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ 

անճառ միաւորութեանն:  (170 / 2) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս 

անբաժ միաւորութեանն բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 7) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով 

ըստ միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ 

համագոյութեան բանի (181 / 1) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 18) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան, 

ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (182 / 21) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, (83 / 12) 

  այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և 

հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ 

յառաքելոցն տուչութենէ:  (125 / 23) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ 

ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ ըստ 

էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և ի 

հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 9;  50 / 15) 

  եղև ի միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան (60 / 7) 

  ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և 

կամ միոյ բնութեան ասել զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին 

(85 / 13) 

  և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի վերայ Քրիստոսի բնութիւն  (112 / 2) 
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  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն, որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ 

գերեզմանն, որով յարեաւ, և դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 7) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս (10 / 8) 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն  (12 / 14) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել (38 / 3) 

  այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (39 / 1) 

  ամայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր 

ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն մարմին, և այս է զոր 

ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ բնութեան:  (57 / 17) 

  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 21) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս (168 / 24) 

  

  «ի միաւորութիւն եկին բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց 

միաւորութիւնն»:  (41 / 22) 

  այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 6) 

  ասեմ, աստուածայնոյ և մարդկայնոյ, և որ մանաւանդ, որ անճառն և 

գերահրաշն է միաւորութիւն (44 / 13) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն 

այն միաւորութիւն  (45 / 14) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն  (112 / 1) 
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   քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ (159 / 14) 

  առանց խառնակութեանց եկաց մնաց միաւորութիւնն»:  (42 / 1) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 19) 

  այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 10) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան 

մնաց միաւորութիւնն»:  (159 / 23) 

  զի ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և 

անքակ միաւորութիւնն:  (160 / 5) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին (181 / 17) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն 

և զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 19) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 9) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ, թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր (20 / 19) 

  ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն 

(32 / 7) 

  այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ 

ուղղապաշտութիւնն զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս 

զխորհուրդ(51 / 15) 

  և կամ հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ 

մարմնոյն և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 9) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ 

(84 / 4) 
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  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի (163 / 2) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն (52 / 21) 

  որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում 

մարմնում  (104 / 6) 

  զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն 

զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն 

ասել զմիաւորութիւն (112 / 21) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 11) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 19) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր 

արարեալ զմիաւորութիւն (176 / 21) 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն 

վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին 

կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 15) 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ (42 / 19) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 15) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս 
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ոչ զմիաւորութիւնն շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք 

ասել կամ խորհել:  (62 / 23) 

  ճշմարտեսցի ծննդեան ասել զԲանին ընդ իւրում 

մարմնոյն զմիաւորութիւնն (112 / 19) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ Քրիստոսի, 

ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն հարկաւոր է 

ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ յարութեանն:  (113 / 12) 

  և կամ յեղմամբ զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ 

դերանունութեանցն, շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 17) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն (159 / 11) 

  քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք 

լինել զմիաւորութիւնն (180 / 15) 

  և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն (181 / 8) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն 

և զմիաւորութիւնն միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ 

քան զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 13;  181 / 14) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն (181 / 19) 

  

ՄԻ ԵՒ ՆՈՅՆ, ՄԻԵՒՆՈՅՆ  -12        Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս 

արդէօք յատկացուցանես զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս 

ի մի և ի նոյն բնութիւն»:  (10 / 1) 

օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 1) և թէպէտ այսպէս 

կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս կատարեալք, 

այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 20) 



1641 
 

այլ մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 15) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր (35 / 17) 

եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ 

ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, 

այլ մի կենդանի:  (36 / 8) 

բայց թէ ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց 

գոլոյն պատճառ (62 / 5) ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ  (87 / 16)    Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս 

բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող 

պատկեր (94 / 11) իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին 

ժամանական վարեցաւ մի և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա 

ասել փոփոխելի կամ այլայլելի (142 / 17) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 12) 

  միևնոյն է մահն և ապականութիւնն (183 / 12) 

  

ՄԻ ԸՍՏ ՄԻՈՋԷ        - 5 

  թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն, բաւական համարիմ զմինս 

միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 6) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և 

այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 19) 

   և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս 

աստուածապէս և զոմանս մարդապէս կատարելով:  (67 / 17) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջ (101 / 23) 

  լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ (107 / 12) 
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ՄԻԹԷ - 1 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան. «լուռ եղէ ի 

սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 5) 

  

ՄԻՄԵԱՆՑ      - 16 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր (6 / 6) 

  այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ  (8 / 15) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ 

հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ են բարձողք 

իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս (19 / 11) 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և 

յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 5) 

   այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին, որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ 

ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և այլն:  (109 / 12) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել 

ընդ միմեանս և խառնակել (119 / 14) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք 

ընդ միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ 

(153 / 11) 

  միաբանեալ հաւատով առ միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն 

Քրիստոս:  (161 / 21) 

  վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (66 / 7) 
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  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին, 

որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 22) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և կամ յեղմամբ 

զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, շաղկապովն 

ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 16) 

Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 16) 

  զոր կործանի ի միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և 

ճշմարտութեանն (153 / 17) 

  

ՄԻՄԻԱՅՆ      - 1 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս 

(145 / 10) 

  

ՄԻՆ    - 29 

  մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և 

բնութիւն:  (42 / 13) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս  (50 / 7) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով՝ (110 / 10) 

  իսկ մին ի նոցանէ եղև սատանայ:  (147 / 7) 

  որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն (180 / 2) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի 
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Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն է` 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 8) 

  

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել (28 / 16) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, որ 

զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 19) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 19) 

  երկուս ասելով անբարշտել կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և 

մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ կենդանի բանական և մտաւոր, 

համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի և մեղսաքաւիչն իւր 

մարմնոյ:  (85 / 21) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն, և ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ 

ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 1) 

  գլուխ բոլոր անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, և մինն միայն ի մէնջ 

էր անդամ, որ վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 11) 

  ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն (181 / 20) 

  և ըստ միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 5) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 8) 

  ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է (91 / 19) 

  զմին բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն 

ասելով (109 / 22) 
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  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի 

անուանցն` զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (178 / 1) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն (10 / 9) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. (36 / 18) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 4) 

  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 4) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի (46 / 23) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ 

միաւորութեանն, զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ 

ի Կուսէն ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 3) 

  և զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան 

կրիւք և ներգործութեամբք արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն 

և զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 15) 

յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի (135 / 14) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար 

իմասցուք, զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (169 / 20) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 16) 

  բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 7) 

  

ՄԻՆՉ - 11 
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  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր (7 / 1) 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա  (8 / 7) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (40 / 23;  41 / 1) 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել (49 / 16) 

  ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ արարչական 

ձեռն, որ կապեաց զնա ի մ (66 / 12) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, 

թէ մինչ կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և 

զաստուածայինն (71 / 12) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել 

մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 13) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 22) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի և անմահկանացու, (163 / 2) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն (182 / 8) 

  

  

ՄԻՆՉԴԵՌ     - 1 
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  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 17) 

  

ՄԻՆՉԵՒ,ՄՒՆՉ/ԵՒ/    - 17 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ 

գիտացեալ (8 / 12) 

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար մարմինն փրկչական 

խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու 

ըստ բնութեանն (12 / 16) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 1) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի 

ծննդենէն մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 19) 

  մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն 

(107 / 20;  107 / 22) 

  որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ, որ ի 

ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 5) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր (112 / 7) 

  իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն 

(114 / 18) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան (152 / 19) 
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  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, զի այսոքիկ և զկնի 

յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի, զի թէ անչարչարելի և 

անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն (153 / 3;  153 / 7) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն (162 / 9) 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել 

ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել 

զստութիւնն  (164 / 6;  164 / 7) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս, յորում ժամանակի 

շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի, և այսօր կոչել յամբարձմանն 

օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 17;  171 / 20) 

ՄԱԿԻ  - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում 

կանոնին Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին 

յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր 

հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն 

է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  

ՄԱՀ  - 1          

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ  - 1         
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Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 27) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷ  - 1 

  Եւ մարգարէն աս մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ 

ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ յայղ տեղիս:  (196 / 27) 

  

ՄԱՐԴ  - 4 

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է 

սոսկ մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 12;  196 / 16) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 2) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  - 1      

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 6) 

  

ՄԱՐԹ Է- 2 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  

ՄԱՐՄԻՆ  - 3 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 12) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13)           

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 
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մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8;  196 / 11) 

  

ՄԱՐՏ /ամիս/            - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1) 

  

ՄԵԾ  -  3 

  Պ. …զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5)           

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 14) 

  

ՄԵԾԱԳՈՅՆ  - 1 

   Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 17) 
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ՄԵԾԱՆՈՒՆ   - 1 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս 

զմանուկն, զմեծանուն զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց 

զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 18) 

  

ՄԵԿՆԵՄ        - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ  (195 / 2) 

  

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Պ. …որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն մեկնութեան (196 / 11) 

  

ՄԵՂՔ  - 1 

Պ. …եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ  (196 / 13) 

  

ՄԵՌԵԱԼ  - 1  

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին  (188 / 21) 

  

ՄԵՐ  -5          

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 3) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 
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զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն 

Փրկչին մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, 

զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին 

մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի 

և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (192 / 23;  193 / 3) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 

  

ՄԻ / արգ. և թվական/  - 11 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին (193 / 1) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 10) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 
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մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 4) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 19) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 11) 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15)      

  

ՄԻԱԲԱՆԵՄ   - 1 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, 

այս ոչ միաբանի ընդ անունն:  (193 / 14) 

  

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 21) 
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  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 18) 

  

  

ՄԻԱՅՆ  - 4                

բայց միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 14) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 13;  192 / 17) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 21) 

  

ՄԻԱՇԱԲԱԹ  - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 21) 
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ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 1            

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 9) 

  

ՄԻՄԵԱՆՑ  - 3           

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 12) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 17) 

  …և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի 

լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 9) 

  

ՄԻՆ  - 2         

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 16;  196 / 17) 
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ՄԻՆՉ  - 2       

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20) 

  

ՄԻՆՉԵՒ  - 4 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 15) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 21) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 6) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 
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արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 27) 

  

ՄԻՆՉՉԵՒ      - 1 

  սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց 

արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 17) 

  

ՄԻՇՏ - 4 

  Բայց մեզ ժամ է այսուհետև զմարգարէականն բարբառել բան. «լուռ եղէ ի 

սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 5) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց 

և միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն (120 / 2) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ (120 / 13) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (172 / 7) 

  

ՄԻ ՈՔ  - 3 

          զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին (40 / 16) 

          Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս 

բանս:  (78 / 23)                 

           Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք (105 / 10) 
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ՄԻՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի 

Բանին և մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն է` 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 13) 

Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 22) 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (172 / 8) 

  

ՄԻՋԻՆ           - 1 

  հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 20) 

  

ՄԻՋՆՈՐԴ - 2 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 22;  79 / 23) 

  

ՄԻՋՆՈՐԴԵԼ - 1 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ 

լիցի, պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն մարդկայնովն 

վարեցեալ մտօք Բանն, զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում 

աստուածային հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 11) 
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ՄԻՏ/Ք/     -43 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 9) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ. եթէ 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին 

և միտս, այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս, ոչ էր պարտ ասել՝ թէ 

«մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ ճշմարիտ 

ըմպելի»,   (27 / 17;  27 / 18) 

այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով միացեալ առ Բանն Աստուած 

(48 / 13) 

  մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 23) 

  որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար բերել 

անձնիշխանական կամս (74 / 12) 

  այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք 

և միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (32 / 10) 

   թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ 

միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ 

ուրումն մարդոյ:  (48 / 18) 

  անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (49 / 4) 

  սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 5) 

  զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն, (84 / 8) 

  զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր ասելով, 

«ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս աստուստ 

բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք (110 / 7) 
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  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց, եթէ «գուցէ 

ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս (133 / 9;  133 / 10) 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն 

(134 / 7) 

  ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել, (151 / 3) 

Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն բնաւորեալ 

Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ փրկչական 

մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 16) 

       Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս, 

վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս, ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ 

ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 15) 

  

  քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել յարգանդ Կուսին, ըստ 

այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (14 / 1) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ 

այսմ մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 2) 

  և այս ըստ նորին մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ 

էութեան բնութեան Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (30 / 2) 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց, և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 20) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 5) 

  Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց (72 / 24) 
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  և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, 

մահկանացու, մտաց և հանճարոյ ընդունակ:  (116 / 5) 

  ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ 

զտեսանելին:  (172 / 18) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ 

լիցի, պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն մարդկայնովն 

վարեցեալ մտօք Բանն, զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում 

աստուածային հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 9) 

  այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին 

իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս (56 / 23) 

  զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, (116 / 2) 

  այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ 

զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

ՄԱԿԻ  - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում 

կանոնին Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին 

յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր 

հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն 

է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  

ՄԱՀ  - 1          

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 
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ՄԱՆԱՒԱՆԴ  - 1         

Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 27) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷ  - 1 

  Եւ մարգարէն աս մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ 

ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ յայղ տեղիս:  (196 / 27) 

  

ՄԱՐԴ  - 4 

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է 

սոսկ մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 12;  196 / 16) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 2) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 
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մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 

  

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  - 1      

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 6) 

  

ՄԱՐԹ Է- 2 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  

ՄԱՐՄԻՆ  - 3 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 12) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13)           

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 
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հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8;  196 / 11) 

  

ՄԱՐՏ /ամիս/            - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1) 

  

ՄԵԾ  -  3 

  Պ. …զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5)           

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 14) 

  

ՄԵԾԱԳՈՅՆ  - 1 

   Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 17) 
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ՄԵԾԱՆՈՒՆ   - 1 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս 

զմանուկն, զմեծանուն զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց 

զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 18) 

  

ՄԵԿՆԵՄ        - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ  (195 / 2) 

  

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Պ. …որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն մեկնութեան (196 / 11) 

  

ՄԵՂՔ  - 1 

Պ. …եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ  (196 / 13) 

  

ՄԵՌԵԱԼ  - 1  

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին  (188 / 21) 

  

ՄԵՐ  -5          

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 3) 
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  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն 

Փրկչին մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, 

զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին 

մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի 

և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (192 / 23;  193 / 3) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 

  

ՄԻ / արգ. և թվական/  - 11 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին (193 / 1) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 10) 
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  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 4) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 19) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 11) 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15)      

  

ՄԻԱԲԱՆԵՄ   - 1 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, 

այս ոչ միաբանի ընդ անունն:  (193 / 14) 

  

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 2 
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  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 21) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 18) 

  

  

ՄԻԱՅՆ  - 4                

բայց միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 14) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 13;  192 / 17) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 21) 

  

ՄԻԱՇԱԲԱԹ  - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 21) 
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ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 1            

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 9) 

  

ՄԻՄԵԱՆՑ  - 3           

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 12) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 17) 

  …և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի 

լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 9) 

  

ՄԻՆ  - 2         

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 16;  196 / 17) 
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ՄԻՆՉ  - 2       

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20) 

  

ՄԻՏ  - 1 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 17) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք 

չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 7) 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. (27 / 11) 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ (36 / 7) 

  միջնորդելովն մարդկայնովն վարեցեալ մտօք Բանն (56 / 11) 
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  նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք 

զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (57 / 3) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն 

(129 / 17) 

  կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել 

զմարդն, և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն 

սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (116 / 1) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին, և զնոյն, 

և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 4) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն  (50 / 9) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ (106 / 11) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 21) 

  որ լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս (153 / 14) 

  այլ այսպէս ածցուք զմտաւ  (158 / 14) 

  

ՄԻՒՍ  - 18 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանային:  (7 / 2) 
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  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք, այլ 

պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն  (66 / 8) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն 

ունիմ միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 5) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն 

ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 7) 

միւսն, որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն 

(98 / 5) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով 

և միւսն գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն, և ծնեալ ի նոցանէ մեղք 

դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 2) 

  

և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք 

առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս զսիրոյն 

մատուցանելով եղանակս, (4 / 19) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն 

ընդ միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 19) 

  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (178 / 1) 

  զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (26 / 2) 

  

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել (36 / 19) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, 

և զմիւսն բնութեանն, այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն 

Աստուած առ իւրն մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 5) 
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  Զայս այսպէս խոստովանիմք զմինն ասել ըստ բնութեանն, և զմիւսն ևս զհետ 

բերել ըստ միաւորութեանն:  (46 / 5) 

  յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 4) 

  …որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և 

անապական ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 23) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով  (110 / 3) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք, 

զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 1) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 17) 

  

ՄԻՒՍԱՆԳԱՄ - 2 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս է՝ 

զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 11) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն, որպէս և 

ինքն ասէ. «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա, 

իշխանութիւն ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ միւսանգամ առնուլ 

զնա»:  (122 / 7) 

  

  

ՄԾԲԻՆ          - 1 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 8) 
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ՄԿՐՏԵԼ         - 1 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով 

զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և 

ծանուցեալ լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի 

կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս 

և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 9) 

  

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 18) 

  

ՄՂԵՄ - 2 

  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 10) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 21) 

  

ՄՆԱԼ  - 9 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել 

չարչարանս  (45 / 17;  45 / 20) 
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  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` կատարելով 

զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 4) 

Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն և 

ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ մարմնոյ 

և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 6) 

  ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն 

անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 6) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն, 

զի մնալով անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ 

ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 17) 

  իսկ զկնի ծննդեանն կոյս մնալով ծնօղին աստուածային զօրութեանն 

գործ:  (129 / 15) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի 

նոսա մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 13) 

   զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ, (64 / 12) 

  

ՄՆԱՄ - 13 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 1) 

  մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով 

աստուածային բնութեամբն:  (51 / 16) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 3) 

            Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես (129 / 17) 
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  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց, փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց, իսկ 

ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 12) 

            Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ 

յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 5) 

  ի միաւորութիւն եկին բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց 

եկաց մնաց միաւորութիւնն (42 / 1) 

   մնաց և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն (72 / 1) 

  մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (107 / 19) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց 

շփոթութեան մնաց միաւորութիւնն»:  (159 / 23) 

  և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և ամենևին (168 / 4) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ 

նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ 

կացին, մնացին յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (109 / 1) 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 1) 

  

ՄՆԱՑԵԱԼ      - 13 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի քոց աստուածոցն 

(38 / 10) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ,  (42 / 3) 

  նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 12) 
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  այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 9) 

  և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ:  (64 / 12) 

  յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին 

միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 10) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (84 / 6) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և 

կացեալ, մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 23) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, զի յերկաքանչիւր 

տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ մնացեալ Տէրն 

(95 / 19) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 10) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն, 

ինքն ազատ մնացեալ (131 / 11) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 20) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն (176 / 24) 

  

ՄՇԱԿ - 2 
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  յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ 

խառնի ի ներքս:  (147 / 2) 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի 

նոցանէ(164 / 12) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱԲԱՐ       - 1 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն (84 / 16) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐ        - 2 

  Եւ որք տարակուսին, թէ միշտ մշտնջենաւոր միութիւն ասեմք անքակ լինել 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (172 / 7) 

  և ընդ ձեռն անբաժ և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի Բանին և 

մարմնոյն երկոցունցն իմանամք լինել զմիաւորութիւնն, այսինքն է` 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս:  (180 / 13) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐԱԿԱՆ         - 1 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ յաւէժ 

կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 9) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐԱՊԷՍ         - 1 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ 

ստացականի մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա 

թափուր թողեալ ի մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն, այլ զբոլորն յիմանալոյն և ի 
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զգալոյն շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային լրմամբն ըստ Պօղոսի 

ձայնին:  (128 / 10) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 13) 

  

ՄՈԼԱՐ           - 2 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 15) 

  ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց 

Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 3) 

  

ՄՈԼՈՐԵԱԼ    - 1 

  այլ որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ 

փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 14) 

  

ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ         - 4 

  որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ 

Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 8) 

            ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 4) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս 

յանդիմանելոյ զմոլորութիւն Մանեայ (96 / 6) 
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  այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան 

անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 8) 

  

ՄՈՌԱՆԱԼ      - 2 

  զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն օրինադրեալք, և 

մանաւանդ զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի 

նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց, թէ զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից 

գտանիցի, և է՞ր այս:  (11 / 12) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ (73 / 11) 

  

ՄՈՌԱՆԱՄ     - 1 

  մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս  (57 / 7) 

  

ՄՈՎՍԷՍ         - 1 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին  (132 / 9) 

  

ՄՏԱԾՈՒԹԻՒՆ          - 18 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 16) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին 

վարելով մտածութեամբ:  (40 / 15) 
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  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ 

և մտածութեամբ բովանդակել:  (45 / 15) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար (47 / 11) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 6) 

  Եւ զի արտաքոյ է բանի և մտածութեան աստուածահրաշն այն 

միաւորութիւն, մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ 

բովանդակել:  (45 / 13) 

  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. օ՞ն անդր (55 / 22) 

  յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն (110 / 9) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն (107 / 2) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ (166 / 2) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և 

ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն, որպէս որ 

կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել 

զմարդն, և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն 

սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (115 / 18) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, և ոչ 

լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ 

լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 6) 

  մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 23) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 21) 
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  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւն (130 / 20) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք,  (105 / 11) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 4) 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ (150 / 11) 

  

ՄՏԱԿԱՆ        - 1 

  և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր (85 / 20) 

  

ՄՏԱՆԵԼ         - 3 

  զի թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայէ, իսկ ընդ 

կեղծաւորութեամբ մտանել, յանգէտս դաւաճանէ:  (101 / 9) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 21) 

  

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք (61 / 3) 

  

ՄՏԱՆԵՄ        - 2 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, այլ ոչ 

մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 9) 
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  դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 11) 

  

ՄՏԱՒՈՐ         - 2 

  և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի 

և մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 22) 

  ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն խոստովանել զփրկչականն 

մարմին (85 / 17) 

  

ՄՏԵԱԼ           - 1 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 14) 

  

ՄՕՏԱՒՈՐ      - 1 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան, իսկ ապառնին 

թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան ամենևին ոչ, իսկ 

անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ հեռաւորն 

մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 12) 

  

ՄՕՏԵՆԱՄ     - 1 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց (149 / 10) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ՄԱԿԻ  - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում 

կանոնին Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին 

յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր 

հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն 

է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 27) 

  

ՄԱՀ  - 1          

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս 

եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ  - 1         
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Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 27) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷ  - 1 

  Եւ մարգարէն աս մի ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ 

ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ յայղ տեղիս:  (196 / 27) 

  

ՄԱՐԴ  - 4 

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է 

սոսկ մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 12;  196 / 16) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 2) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  - 1      

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 6) 

  

ՄԱՐԹ Է- 2 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  

ՄԱՐՄԻՆ  - 3 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 12) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 13)           

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 
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մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8;  196 / 11) 

  

ՄԱՐՏ /ամիս/            - 1 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 1) 

  

ՄԵԾ  -  3 

  Պ. …զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5)           

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 14) 

  

ՄԵԾԱԳՈՅՆ  - 1 

   Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 17) 
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ՄԵԾԱՆՈՒՆ   - 1 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս 

զմանուկն, զմեծանուն զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց 

զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 18) 

  

ՄԵԿՆԵՄ        - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ  (195 / 2) 

  

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Պ. …որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն մեկնութեան (196 / 11) 

  

ՄԵՂՔ  - 1 

Պ. …եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ  (196 / 13) 

  

ՄԵՌԵԱԼ  - 1  

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին  (188 / 21) 

  

ՄԵՐ  -5          

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 3) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 
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զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն 

Փրկչին մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին 

վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, 

զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին 

մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա 

միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի 

և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (192 / 23;  193 / 3) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 1) 

  

ՄԻ / արգ. և թվական/  - 11 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 24) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին (193 / 1) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 10) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 
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մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 4) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 19) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 11) 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15)      

  

ՄԻԱԲԱՆԵՄ   - 1 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, 

այս ոչ միաբանի ընդ անունն:  (193 / 14) 

  

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 21) 
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  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 18) 

  

  

ՄԻԱՅՆ  - 4                

բայց միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 14) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 13;  192 / 17) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 21) 

  

ՄԻԱՇԱԲԱԹ  - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 21) 
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ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 1            

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 9) 

  

ՄԻՄԵԱՆՑ  - 3           

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 12) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 17) 

  …և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի 

լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 9) 

  

ՄԻՆ  - 2         

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 16;  196 / 17) 
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ՄԻՆՉ  - 2       

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20) 

  

ՄԻՒՍ  - 3 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 
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Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 3) 

  

ՄԻՒՍԱՆԳԱՄ  - 1 

Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 7) 

  

ՄԿՐՏԵԱԼ      - 1 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 12) 

  

ՄԿՐՏԵԼ  - 1 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ  -  5 

 Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 18) 
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Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 4) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 18;  191 / 1) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 7) 

  

ՄՏԱՆԵԼ  - 1 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 11) 

  

ՄՏԱՆԵՄ  - 1 

Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց արարածոց» 

ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 26) 

  

Յ       440  (1030) 

  

  



1697 
 

ՅԱԿՈԲ   - 3 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան (154 / 8) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն (154 / 15) 

  կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (155 / 1) 

ՅԱԿՈԲԻԿ      - 1 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց 

Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 8) 

  

ՅԱՂԱԳՍ        - 65 

              յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն 

(10 / 16) 

  որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք (11 / 11) 

  յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս (19 / 11) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 17) 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 3) 

  յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ ասասցուք (30 / 12) 

  այլ վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ 

ախտիւք, խորհուրդք (31 / 20) 
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Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ (34 / 12) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ 

եթէ յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (35 / 1;  35 / 3) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 7;  40 / 11) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 14) 

  և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, 

և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 9) 

  յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք, եթէ չարչարանքն և մահն, 

որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ 

մարդկայինք:  (54 / 7) 

  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 5) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս (57 / 5) 

յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 17) 

  ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ, որքան ասել հրամայէ 

Բանն, յաղագս որոյ բանս, և զի ի վերուստ սկսայց՝ առնելով 

աստուածաբանութեանս առաջարկութիւն:  (61 / 14) 

  և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ 

ասել ծնողին:  (63 / 5) 
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  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և 

անգիտանալ, յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ 

պատմեալքն:  (63 / 24) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն (68 / 11) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, ասացաւ 

զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 3) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն (74 / 16) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (74 / 24) 

  յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և դժոխոց խայթոցն 

փշրեալ:  (75 / 4) 

  յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին 

միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 9) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 2) 

  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն  (77 / 7) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 14) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու (83 / 24) 

  Եւ յաղագս այսորիկ թէև անմեկնելիք մշտնջենաբար ընդ Աստուածն Բանում 

միացեալք մարդկայինքն, համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և 

յանյեղագունէն պահեալ եղև ստացականն, և համայն ոչ են ըստ այնմիկ(84 / 15) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (85 / 7) 
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  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ 

անսկիզբն յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ ինչ 

սորին ազգակից անուանք:  (86 / 1;  86 / 3) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 6) 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն, 

որ յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք (92 / 16) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ 

շարակապեալ եղեն (95 / 9) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ (96 / 6) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ, որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք 

ստել յաղագս առ Աստուած խոստովանութեան, ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել 

խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ 

բանս:  (101 / 18;  101 / 21) 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ (103 / 18) 

  յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին միաւորելոյն:  (124 / 24) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 15) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ 

թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք 

զի ես նոյն եմ»:  (129 / 5) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ (133 / 18) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն (140 / 16) 
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  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան (150 / 14) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն 

երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն, յաղագս առ Աստուածն Բան 

միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 22) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս, 

որ յաղագս Փրկչին (160 / 2) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 15) 

  յաղագս որոյ ասէ (169 / 15) 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն (170 / 14) 

  առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին 

(171 / 1) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին 

կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 6;  171 / 7) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 17) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 15) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից (178 / 18) 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս 

(180 / 4) 
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  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 16) 

  ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ ԱՌՆԵԼՈՅ:  (184 / 5) 

Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց 

վարդապետ յաղագս զծնունդն առնելոյ  (187 / 2) 

  

  ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն (112 / 20) 

   ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն գրեալ ճառս  (159 / 4) 

  

ՅԱՂԹԱՀԱՐԵՄ         - 1 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ, 

և յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի (144 / 14) 

  

ՅԱՂԹԱՍԻՐԵԼ          - 1 

  իսկ առ այլս զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր (6 / 21) 

  

ՅԱՂԹԵԼ        - 10 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել  (48 / 7) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ 

միայն յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու 

(65 / 9) 

  և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին զնուաստն 

(119 / 3) 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն 

նախահայրն յաղթել կարացել ի փորձելն:  (138 / 17) 
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      և այս է վեհագունին յաղթելն:  (49 / 10) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 10) 

  մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր 

մեր, ոչ ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և 

ի յաղթելոյ և ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 16) 

    այլ յաղթելով վեհագունին, ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել 

զբնաւորականսն:  (57 / 12) 

  այլ վեհագունին յաղթելով և ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 8) 

  զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և 

եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 7) 

  

ՅԱՂԹԵՄ       - 5 

  և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց (25 / 11) 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել 

կարացել ի փորձելն:  (138 / 16) 

  յաղթեսցէ վեհագոյնն վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (78 / 11) 

  որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն 

տկարագունին:  (83 / 18) 

  զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 14) 

  

ՅԱՂԹՈՂ       - 2 
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  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և 

ապականութեան յաղթող ցուցանելով:  (143 / 14) 

  համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև 

ստացականն (84 / 19) 

  

ՅԱՂԹՈՒԹԻՒՆ          - 5 

  եւ այս էր քո զորաւոր և անվթար հակառակ ճշմարտութեան գտեալ 

զէն յաղթութեան:  (28 / 8) 

  ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ լուսաւորելն 

կարէ զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ 

զնպատակ յաղթութեան (153 / 15) 

  յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և դժոխոց խայթոցն 

փշրեալ:  (75 / 5) 

մի իշխանութեան գործ համարեսցի յաղթութիւնն, այլ հանդերձ երկակօքն՝ 

հոգով և մարմնով, զի ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս 

նոցա ի Ստեղծողէն ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (64 / 24) 

  

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն 

քաջալերեալք, զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 14) 

  

ՅԱՂԹՈՒՄՆ   - 1 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ (70 / 3) 

  

ՅԱՃԱԽԵՄ     - 1 
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  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի որ ուտէրն 

ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7) 

  

ՅԱՄԱՌՈՒԹԻՒՆ        - 1 

արդ արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ 

և յամառութենէ (109 / 8) 

  

ՅԱՅՆԺԱՄ      - 4 

  և յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս (23 / 18) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս 

և յայնժամ (120 / 12) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 5) 

  ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 11) 

  

ՅԱՅՆՄ ՀԵՏԷ            - 4 

  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ (13 / 7) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ»(16 / 8) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդին, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ», (22 / 6) 

  Եւ յայնմ հետէ իսկ իմանամք զմարմին Բանին ձևացեալ և կերպացեալ 

(22 / 14) 
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ՅԱՅՏ  - 2 

  զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի 

պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 3) 

  աստի ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն 

և զկատարելութիւն:  (106 / 8) 

  

ՅԱՅՏ ԱՌՆԵԼ - 1 

   Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով սննդական և 

կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 2) 

  

ՅԱՅՏ ԱՌՆԵՄ -1 

յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել 

զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 19) 

  

ՅԱՅՏ Է  -10 

      իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և 

անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 12) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 2) 

  ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) 

 յայտ է թէ գոյ ի նմա և բնաւորականքն (55 / 3) 

ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ 

մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 7) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (90 / 22) 
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յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, մարմին այլ 

զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև ստորանկեալ:  (93 / 11) 

ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց Քրիստոսի զմոլար 

վարդապետութիւնն:  (106 / 1) 

Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ նորա 

համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 11) 

  յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից (167 / 11) 

  

ՅԱՅՏՆԱԳՈՅՆ          - 2 

  բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և 

ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 20) 

    Զի և յայտնագոյնս ասացից (124 / 20) 

  

ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ - 2 

  յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք (110 / 6) 

  յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ զերրորդութիւնն 

չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 10) 

  

ՅԱՅՏՆԵԱԼ    - 4 

  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց (38 / 9) 

  թշնամութիւն յայտնեալ, զգուշանալ հրամայ (101 / 8) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն 

աստուածայնոյն յայտնեալ լինէր անայլայլութիւն (160 / 13) 
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  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է 

առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 5) 

  

ՅԱՅՏՆԵԼ      - 2 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել (147 / 10) 

  իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել զսկզբունս և զծայրս (162 / 13) 

  

ՅԱՅՏՆԵՄ, ՅԱՅՏՆԻՄ         - 3 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց ստութեան 

զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն (101 / 5) 

Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս…պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի 

քոց աստուածոցն (38 / 7) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողովոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին 

(8 / 5) 

  

ՅԱՅՏՆԻ        - 2 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն (74 / 3) 

  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի 

թագչելոյն յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 13) 

  

ՅԱՅՏՆԻՉ      - 1 
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  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց (38 / 8) 

  

  

ՅԱՆԳԻՄ        - 1 

  այդ ի Կորնթացիոցն յանգի հերձուած (113 / 3) 

  

ՅԱՆԳՈՒՄՆ    - 1 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ 

զկնի յանգմանն կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց 

աթոռ:  (96 / 3) 

  

ՅԱՆԴԳՆԻՄ   - 5 

  Տե՛ս, որպիսեա՞ց խորհրդոց առանձնակի յանդգնեցար լինել գտող:  (17 / 22) 

յանդգնեցաւ ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 7) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն 

և առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 8) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 24) 

            Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 11) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆ   - 3 
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  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 18) 

  զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի 

ընդ քեզ խօսել յանդիման նոր (107 / 17) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ 

զիմաստ  (180 / 9) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԱԼ        - 2 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս (174 / 4) 

  յանդիմանեալք յԱստուծոյ, ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր 

բնութիւն զանկիրընդունակն և զառանց կարեացն (92 / 21) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԼ          - 1 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ (96 / 6) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵՄ          - 1 

  յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն (110 / 7) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆԻՉ          - 1 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի բարձրագոյն 

տեղի բարեկամութեան, իսկ զյանդիմանիչն ի դրունս (150 / 17) 

  

ՅԱՆՁՆ ԱՌԵԱԼ  - 1  իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և 

խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 18) 
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ՅԱՆՁՆ ԱՌՆԵԼ  - 3 

    Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան, այլ 

աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և զաճումն 

հասակի յանձն առնելով անօրինաբար  (68 / 6) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն, 

իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման տուեալ 

բառնալ:  (68 / 13)          

ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 12) 

  

ՅԱՆՁՆ ԱՌՆՈՒՄ       - 8 

  յանձն առնոյր ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ 

միաւորութեանն Աստուածն Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 18) 

  ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և զմեռանելն, և 

զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 24) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան (57 / 25)         

Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ (138 / 13) 

  և յանձն առ զչարչարելն (157 / 22) 

  ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն (170 / 11) 

ՅԱՆՑԱՆՔ      - 13 
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  Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 6) 

  պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մա  (66 / 10) 

  թէպէտ և ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն, այլ պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր 

զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 1) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն 

զմերոց յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր (70 / 22) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 5) 

  խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն 

և յայլ փոխել յետ յանցանացն (88 / 3) 

  զմերն ընդ ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ 

ստեղծուած:  (93 / 23) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 4) 

  և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր 

մոռանալ զյանցանացն օրինադրեալք (11 / 12) 

            այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն (69 / 17) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 4) 

  «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս զանազանեալ 

գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ փոխել յետ 

յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և 

ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ, զի այնք ամենեքին յետ 

մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 2;  88 / 4) 
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ՅԱՊԱ - 1 

  զգեցուցանելոց է անմոլար առ ի յապա զգիտութիւն բնութեանս:  (139 / 5) 

  

ՅԱՊԱՂԵՄ     - 2 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել, զի յայլում տեղւոջ 

ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 21) 

            թէպէտ և յապաղեցեր, սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանի (17 / 12) 

  

ՅԱՌԱՋ           - 16 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն (4 / 12) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ (99 / 3) 

  և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 1         

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 15) 

  զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց,(111 / 18) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն (113 / 14) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն  (122 / 2) 

արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, 

զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 13) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ (140 / 10) 



1714 
 

Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց (141 / 10) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 18) 

  պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի (102 / 9) 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ, և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն 

բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս, որպէս յառաջն ասացի, զոմն 

ամենակատար և փառաւորեալ և անապական ասելով, և զմիւսն ոչ 

նոյնպէս:  (103 / 21) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն, զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի (114 / 12) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք 

(169 / 19) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 16) 

  

ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ -3 

յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան 

զոչ յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 25) 

  զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն, լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ 

ջերմ և լուսատեսիլ (72 / 16) 

  որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր 

ոչխարս (164 / 18) 

  

ՅԱՌԱՋԱՁԱՅՆԵՄ    - 1 

  Ընդէ՞ր Եսայի յառաջաձայնէր զծնեցելոյն Էմմանուէլ և Աստուած հզօր և 

Հայր հանդերձեալ աշխարհին (102 / 16) 
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ՅԱՌԱՋԱՆՈՒՄՆ        - 1 

  կարծեն յայլ փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն 

գնալով յառաջանումն վարկանին լինել (162 / 16) 

  

ՅԱՌԱՋԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ          - 1 

   զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց 

զնա յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն  (111 / 2) 

  

ՅԱՌԱՋԱՏՐՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և առ սակաւ 

սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ յարութեանն 

շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (101 / 25) 

  

ՅԱՌԱՋ ԵԿԵԱԼ - 1 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի 

մեղացն յառաջ   եկեալ երևեցան (69 / 5) 

  

ՅԱՌԱՋԻՆ      - 1 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով`  (167 / 1) 

  

ՅԱՌԱՋՆՈՒՄ/Ն/        - 4 



1716 
 

              Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի 

ձեռն համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ, իսկ յերկրորդումս 

գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (69 / 20) 

  որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ փոխել 

ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել (162 / 14) 

Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս սա զօգնականութիւնս 

մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 12) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք, յառաջնումն ժամանակին, որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է 

լինիլ. (142 / 14) 

  

ՅԱՌԱՋ ՔԱՆ - 16   

           Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց (8 / 22) 

  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ, զի և 

խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս (38 / 16) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս (53 / 12) 

            Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 20) 

այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, ընկալաւ խրատ 

զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 17) 

Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ 

ասեն յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 4) 

            խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և 

յայլ փոխել յետ յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և 

յանապական և ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ, զի այնք 

ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 2;  88 / 3) 
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 զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող (105 / 21) 

            Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի», որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի 

փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն» իսկ զի՞նչ 

ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ 

զՀօր զաղաղակելն յերկնից. փառաւոր արարից», և 

այսոքիկ յառաջ քան զյարութիւնն:  (106 / 13;  106 / 21) 

յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, (137 / 7 )  «Հայր 

փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի: (  137 / 20)  

              նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս 

և յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց (141 / 4) 

  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ 

էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս (176 / 15) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին, վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, 

ասեն, իմանամք արարեալ:  (181 / 15) 

ՅԱՌՆԵԼ         - 3 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն 

վերստին յառնել և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 20) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս… զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի 

կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս 

և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 9) 

Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ բնութեան 

բնաբանեաց զպատասխանին, այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ 

զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 7) 
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ՅԱՏԿԱԿԱՆ   - 6 

  և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և դէմ 

առանձնական և յատկական (34 / 9) 

  հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական հանդերձ 

հասարակական բնութեամբն (39 / 4) 

  ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ 

մնացեալ:  (42 / 10) 

  ըստ համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և 

շփոթութեան, և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան (43 / 21) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 11) 

  որ զհասարակականն և զյատկականն միանգամ յինքեան բերէ (77 / 21) 

  

ՅԱՏԿԱՑԵԱԼ - 1 

  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. (27 / 10) 

  

ՅԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 1 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս 

արդէօք յատկացուցանես զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով 

կարծիս ի մի և ի նոյն բնութիւն»:  (9 / 17) 

  

ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆ           - 6 

              որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք 

իրերաց հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (83 / 1) 
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Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, հասարակին 

լինել հաղորդ (41 / 5) 

Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, յորմէ 

նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և հասարակութիւն 

բնութեան:  (76 / 12) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել 

զառանձնաւորական յատկութիւնսն (32 / 18) 

  

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 18) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ 

ունին զյատկութեանն զանուն և զկիր (62 / 8) 

  

ՅԱՏՈՒԿ         - 7 

  և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ, զի 

ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա 

միայն բովանդակեալ բնութեանս (23 / 12) 

  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի (85 / 10) 

  զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն յատուկն:  (40 / 7) 

  այլ յատուկն Աստուածն Բանէ կոչմանց անուանեսցին ամենեքին 

ասացեալքս  (84 / 12) 

  և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ 

Քրիստոս, այլ երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս (19 / 20) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ (19 / 7) 
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  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս (31 / 11) 

  

ՅԱՐԱԴՐԵԼ    - 1 

  զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 16) 

  

ՅԱՐԱԿՑԵԱԼ  - 1 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 20) 

  

ՅԱՐԱՏԵՒՈՂՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի Ստեղծչէն 

պարգևեցան:  (95 / 13) 

  

ՅԱՐԱՑՈՅՑ    - 1 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց  (166 / 22) 

  

ՅԱՐԵԱԼ         - 1 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 4) 

  

ՅԱՐԵՄ, ՅԱՐԻՄ        - 4 
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  սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (108 / 23) 

Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն, որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ 

գերեզմանն, որով յարեաւ, և դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 10) 

            Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն 

եկեալ յարեսցի, և համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական 

մարմինն:  (82 / 1) 

   Յարէր յասացեալս և զայն ևս (107 / 10) 

  

ՅԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով 

և յարելութիւն:  (47 / 16) 

  

ՅԱՐՁԱԿ        - 1 /համարձակ՞/ 

  կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել 

զմարդն, և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ (116 / 1) 

  

ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆ           - 3 

              այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին 

իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս (56 / 24) 

Զի Բանն Աստուած առաջնորդէր իւրոյ մարդկային մարմնոյ մտաց, և առ իւր 

աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային 

կամացն յարձակումն:  (72 / 26) 



1722 
 

զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր զյարձակումն:  (173 / 14) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱԳՈՅՆ        - 2 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր պատահումն, 

թողացոյց»:  (121 / 13) 

  Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` զպատահումն 

ընկալաւ»:  (170 / 12) 

  

ՅԱՐՄԱՐԵԱԼ - 1 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 2) 

  

ՅԱՐՄԱՐԵՄ   - 10 

  և այս ըստ նորին մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ 

էութեան բնութեան Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (30 / 4) 

  զիա՞րդ յարմարեսցի խոստովանել մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ 

(82 / 17) 

  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն (85 / 10) 

  այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ (54 / 17) 

  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 20) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա ասել 

(171 / 14) 

և առ իւր աստուածային կամացն լրումն յարմարէր զմարդկային կամացն 

յարձակումն:  (72 / 26) 
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Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ (45 / 16) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք 

միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի իսկ ոչ 

(181 / 21) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն, 

և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն 

ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  (182 / 15) 

  

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ  - 31 

   ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և 

ապա յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 6) 

  և զճշմարտութիւն իրին յարութեամբն հաստատ  (115 / 13) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն 

իւրով յարութեամբն խափանեաց  (140 / 4) 

  

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (23 / 3) 

զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել (142 / 9) 

  յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և առ սակաւ 

սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն 

յետ յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս (102 / 1) 

  աստի ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն 

և զկատարելութիւն:  (106 / 8) 
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  զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և 

զկնի յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա 

յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն  (111 / 1) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ 

Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի. նա ի 

ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք 

ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով 

ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և 

ոմն յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին 

ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 8;  111 / 15) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (111 / 22) 

  ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն (112 / 20) 

  ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն 

հարկաւոր է ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և 

կամ յարութեանն:  (113 / 14) 

  ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի 

փառս  (114 / 19) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի (123 / 21) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն ասասցես և դու ընդ Թոմա (136 / 4) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն  (137 / 5) 

  նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն 

յետ յարութեանն (140 / 14) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն (140 / 17) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն 

(141 / 3;  141 / 9) 

  այսոքիկ և զկնի յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի (153 / 4) 
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  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 19) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 16) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 19) 

  մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել 

մինչև ցյարութիւնն (107 / 20;  107 / 22) 

   իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ 

մինչև ցյարութիւնն:  (114 / 18) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 12) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, զի այսոքիկ և զկնի 

յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի, զի թէ անչարչարելի և 

անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, գտանի եղեալ սուտ 

մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (153 / 3;  153 / 7) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն (162 / 9) 

  

ՅԱՐՈՒՑԱՆԵԼՈՑ       - 1 

  և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին 

նորա յապականութիւն:  (110 / 15) 
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ՅԱՐՈԻՑԱՆԵՄ          - 2 

  զի յարոյց զնա ի մեռելոց  (110 / 2). 

 և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա 

յապականութիւն ( 110 / 12) 

  

ՅԱՐՈՒՑԵԱԼ  - 1 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 8) 

  

  

ՅԱՐԵՒԱՆԱՄ  - 1 

  զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ (88 / 15) 

  

ՅԱՐԵՒՈԻՄՆ  - 1 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն,  (177 / 20) 

  

ՅԱՒԱՐԵԼ       - 1 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային 

հոգւովն յաւարել զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 2) 

  

ՅԱՒԵԼԵԱԼ     - 1 
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  այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 7) 

  

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ  - 1 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ, յերիս 

ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և առ սակաւ սակաւ 

յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ յարութեանն շնորհէր 

գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և զանապականութիւնն:  (101 / 25) 

  

ՅԱՒԵԼՈՒԼ      - 1 

  հարկաւոր է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ (171 / 10) 

  

ՅԱՒԷԺ            - 1 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, եթէ փառք 

Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և 

եթէ յաւէժ կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 8) 

  

ՅԱՒԷՏ            - 3 

  այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, 

մահու (25 / 8) 

  վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ 

ախտիւք, խորհուրդք. (31 / 19) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա եղև 

ընտրելի և փափագելի:  (94 / 2) 

  



1728 
 

ՅԱՒԻՏԵԱՆ    - 15 

  զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին 

մինչև յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն (12 / 16) 

  «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան (28 / 1) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 1) 

առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 24) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 22) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ 

զէութիւն Բանին, թէ որ նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի 

հանդերձեալ յաւիտենին:  (171 / 3) 

Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, որ 

ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր (112 / 7) 

  Զի Յուլիանէ ասէր» «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան (152 / 19) 

       Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, յետ 

ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ (34 / 1) 

                 Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն 

և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 18) 

  որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 17) 

  որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 16) 
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  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 15) 

  այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, 

և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 6) 

  Բան Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան 

զամենայն յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 16) 

  

  

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ        - 5 

  «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ և ոչ վաստակեսցի (60 / 10) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական (145 / 2) 

  և զգենուլ մարմին կուսածին և զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին 

ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 13) 

  լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (16         

 Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ 

վաստակեսցի  (170 / 9) 

  

ՅԱՒԻՏԵՆԻՑ   -1       

    Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս և ոչ 

ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (145 / 1) 
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ՅԱՒՐԻՆԵՄ    - 1 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն, զմեծանուն 

զիմաստասէրն եկեղեցւոյ, եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ 

եբարձ զհակառակութիւնն:  (189 / 19) 

  

ՅԱՓՇՏԱԿՈՂ           - 1 

  կերպարանեալք ի հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և 

գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի նոցանէ  (164 / 15) 

  

ՅԵՂԱԿԱՆ      - 1 

  ապա թէ յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև 

գոյութենէ:  (18 / 7) 

  

ՅԵՂԱՆԱԿ      - 11 

ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել 

(49 / 18) 

  որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն յեղանակ (80 / 10) 

  յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ 

հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ  (82 / 9) 

  Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն (156 / 8) 

  ոչ օտար ինչ յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ 

կատարելով (59 / 10) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 22) 
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  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (99 / 20) 

  որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ 

ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 11) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան, 

ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (182 / 21) 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս (73 / 22) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 5) 

  

ՅԵՂԱՆԱԿԱԲԱՐ        - 1 

  զի մի թուեսցի կիսահաւատիցն յեղանակաբար ասացելոյ անտի անուանցն` 

զմին թանց միւսոյն ընկալեալ Արարչին ի մարդկանէ:  (177 / 23) 

  

ՅԵՂԱՓՈԽԵԼ           - 1 

համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի 

հրոյն  (80 / 14) 

  

ՅԵՂԵԱԼ         - 1 

  դու զԲանն ի մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 15) 

  

ՅԵՂԵԼ           - 2 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն  (29 / 7) 
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Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն իւրոյ, 

թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր. իսկ դու ումեմն 

ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս եղեալ չարափառագոյն 

ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 2) 

  

ՅԵՂՈՒՄՆ      - 4 

  յեղմամբ զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, 

շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 17) 

Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ համագոյութեան 

ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, և կամ դարձեալ 

ըստ յատկական գոյացութեան (43 / 20) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն  (176 / 20) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 18) 

  

ՅԵՂՅԵՂՈՒԼ  - 1 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր 

մտածութիւնն յեղյեղուլ էպերական բանիւք,  (105 / 11) 

  

ՅԵՂՈՒԼ          - 1 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 4) 

  

ՅԵՏ    - 22 
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  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 2) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 18) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի 

Աստուծոյ, յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ 

(34 / 2) 

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 15) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 25) 

  և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի ծնունդ:  (80 / 2) 

  այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և 

յանապական և ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ, զի այնք 

ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 3;  88 / 6) 

  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով 

զբովանդակն յետ յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն 

և զանապականութիւնն:  (102 / 1) 

  ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն (112 / 20) 

  և ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս 

(114 / 19) 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 11) 

  և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 13) 

Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 
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իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և 

ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 15) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն  (136 / 4) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն  (137 / 4) 

  նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն 

(140 / 13) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն (140 / 17) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս և 

յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց, զի յամօթ արասցէ զնոսա, որք ասենն, թէ 

նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և ընդունող մարդկայնոց 

կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն յանկարօտութիւն 

փոխեցաւ:  (141 / 3;  141 / 9) 

Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 14) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 3) 

  

  

ՅԵՏԻՆ           - 2 

  պահեցար յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ 

ամբարշտութեամբ (26 / 24) 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան 

բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին ինչ:  (100 / 19) 

  

ՅԵՏՈՅ           - 9 
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  զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց (111 / 18) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ քաղցեաւ 

(121 / 10) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ և զոմն յետոյ:  (134 / 13) 

  իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն, իսկ մարմին ընդունի 

զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն չարեաց, 

իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 18;  134 / 23) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, (141 / 10) 

  յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս (163 / 19) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ (170 / 3) 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 22) 

  

ՅԵՐԻՒՐԵՄ- 1 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս 

հաստատեալ յերիւրէր (6 / 7) 

  

ՅԵՐԿՈՒԱՆԱԼ            - 1 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ, զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն (72 / 15) 

  

ՅԵՐԿՐԱՁԳԵՄ          - 1 
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  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս, այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է 

իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 6) 

  

ՅԻՄԱՐ           - 1 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք գայթակղին 

և յիմարին հեթանոսք  (126 / 6) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿ      - 1 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, 

այղ զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական 

էր յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 22) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ       - 1       

և զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան 

իմաստութեամբ  զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 13) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿԵՄ            - 1 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ, 

զոր ի վերոյդ սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում (146 / 8) 

  

ՅԻՇԵԱԼ         - 1 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն, (135 / 15) 



1737 
 

  

ՅԻՇԵԼ           - 5 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել  (6 / 8) 

  զհարսն առ այժմ յապաղեսցուք յիշել  (18 / 21) 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի քոց աստուածոցն 

(38 / 10) 

  սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր հնար 

Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն (74 / 7) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն 

առանձնակի յիշել, որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն (128 / 3) 

  

ՅԻՇԵՄ           - 14 

  յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ (137 / 6) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն (81 / 1) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 13) 

   թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն,  (135 / 14) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն (53 / 12) 

  զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ առ 

պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 17) 

  

Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ 
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զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ 

հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ յառանձնականումն սա 

երևել ճանաչի:  (39 / 8;  39 / 9;  39 / 10;  39 / 11) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք. և 

որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 16) 

  

ՅԻՇԵՑԵԱԼ    - 1 

  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղ (69 / 7) 

            թողում բազում զայլսն մի ըստ միոջէ յիշեցեալսն (37 / 6) 

  

ՅԻՇԵՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 1 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և 

ես», յիշեցուցանելով յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ 

և զայլս:  (6 / 3) 

  

ՅԻՇՈՒՄՆ      - 1 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան.  (55 / 18) 

  

ՅԻՍՈՒՍ         - 31 

  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ 

մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել 
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խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին 

անտեղիք:  (20 / 2;  20 / 3) 

   զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 16) 

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 5) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ  (23 / 15) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և 

եթէ՝ Յիսուս խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 9;  24 / 10) 

յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի (31 / 3) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ 

յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս 

կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի 

կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 11;  33 / 20) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն 

ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 6) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր (34 / 22) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 11) 

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր (35 / 17) 

  ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 9) 
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  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն, իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ 

և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի 

Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 6) 

  սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 19) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 15) 

   յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ ասել երկուս 

բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (50 / 13) 

  այսինքն աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի 

գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 23) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 13) 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 16) 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 17) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (85 / 8) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 16) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն 

ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 15) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 14) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս առ ի 

քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի 
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ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 6) 

   իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ 

մի և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի, որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի 

կամ այլայլելի զՔրիստոս. իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», 

եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն»:  (142 / 17) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն 

ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ 

ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ որ նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ 

և ի հանդերձեալ յաւիտենին:  (170 / 23) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 9) 

  Զի ասես. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ», ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս 

ասել զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 9) 

  

  

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ -  տե`ս ՅԻՍՈՒՍ գլխաբառի տակ: 

  

ՅԻՍՈՒՍ  ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՍՏՈՒԱԾ  - տե`ս ՅԻՍՈՒՍ  գլխաբառի տակ էջ 75/13 

  

ՅԻՐԱՒԻ         - 1 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն (9 / 11) 
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ՅՂԱՆԱՄ - 2 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով (134 / 7) 

   «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես զանուն 

նորա Յիսուս»:  (23 / 3) 

  

ՅՂԱՐԿԵՄ      - 1 

  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց  (100 / 17) 

  

ՅՂԱՑԵԱԼ      - 5 

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք 

ասես յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ 

մարդկան յղացեալ և ծնեալ  (23 / 7;  23 / 11) 

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 19) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն (129 / 12) 

Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, զգայութեամբքս 

զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն (134 / 9) 

  

ՅՂՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (22 / 23) 
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ՅՈԳՆ    -2      

        Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, իսկ 

զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ դէմն՝ 

որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք 

ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 2) 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն, կամ որպէս 

քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց ճաշակելեաց 

(32 / 5) 

  

ՅՈԼՈՎ            - 3 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, զի են ոմանք, որ 

յանգոյից ի գոյ ածան, յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան զհանուր 

էակացո:  (77 / 18) 

և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին 

կամ առ ի յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել 

կամ ընդդիմամարտաբար (73 / 22) Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին 

մարմնոյն Քրիստոսի ի մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ 

ընդ սոքօք են և այլք յոլովք (123 / 16) 

  

ՅՈԼՈՎԱԳՈՅՆ           - 1 

  ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք 

առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս զսիրոյն 

մատուցանելով եղանակս  (4 / 19) 

  

ՅՈՀԱՆ           - 4 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս Ոսկեբերանն Յոհան (120 / 5) 
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  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ (125 /  

     Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ (121 / 4) 

            որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ  (159 / 12) 

  

ՅՈՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ  -   տե՝ս ՅՈՀԱՆ գլխաբառի տակ: 

  

ՅՈՅԺ  - 7 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց  (5 / 6) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. 

իբրև յոյժ նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ 

յոչ ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 8) 

  Յոյժ զարմանամ նորայն:  (14 / 12) 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով 

յառաքելական բանէն, մանաւանդ թէ յոյժ հակառակ նմին (17 / 15) 

  և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն 

զանուն և զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, 

անհասանելիք մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 11) 

  որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 21) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ 

և յոյժ նոցին հակառակք (164 / 4) 

  

ՅՈՅՍ  - 3 
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  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 20) 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ (7 / 17) 

և այս յուսով և յապառնիս ունի զեղոցեալն, և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն 

ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 2) 

  

Այսպէս և Դիոդրէփէ և աշակերտ՝ միանգամայն և թշնամի Յովհաննու, և Քրիստոս 

ինքն երկոտասանսն ընտրեաց, իսկ մին ի նոցանէ եղև սատանայ:  (147 / 6) 

  

ՅՈՎԱՆՆԷՍ    - 1 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 4) 

  

ՅՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ   -տե`ս ՅՈՀԱՆ գլխաբառի օրինակները; 

  

ՅՈՎՍԷՓ        - 2 

  յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր, «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի 

Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ Յովսէփ:  (118 / 10) 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (149 / 13) 

  

ՅՈՐԴՈՐԵՄ   - 1 



1746 
 

              Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոուոյն պատճառս 

զաշխարհիս մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման 

կազմէր հնարս  (5 / 8) 

  

ՅՈՐԺԱՄ        - 21 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ, առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան 

փոխեալ անկանէր (7 / 15) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին 

(8 / 2) 

  և յորժամ եղևն այս (23 / 16) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն (32 / 14) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք 

(40 / 16) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին, 

զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 18;  42 / 20) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ (57 / 15) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և 

այն՝ յորժամ կամեցաւն (58 / 14) 

  յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, 

քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և չարչարանացն, և յորժամ ոչ 
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լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ յիւրմէ մարմնոյն, բայց լինէր այս ըստ հինգ 

յեղանակս (73 / 16;  73 / 19) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 13) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ չարչարին:  (120 / 3) 

  յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր (120 / 14) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն (120 / 23) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր և թոյլ տար մարմնոյն 

իւրոյ, յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 4) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 7) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 11) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, 

և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 10) 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն 

(169 / 2) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 5) 

  

ՅՈՐՄԷ ՀԵՏԷ - 6 

  զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ (13 / 6) 
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  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». (16 / 7) 

«ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդին, յայնմ հետէ իմացեալ լինի 

դէմ (22 / 5) 

  յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ յարգանդ սուրբ 

Կուսին:  (22 / 15) 

  Այլ յորմէ հետէ խոնարհեցաւ մարդասիրաբար յարգանդի Կուսին (44 / 4) 

Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ (171 / 14) 

  

ՅՈՒԴԱՅ         - 1 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ  (4 / 2) 

  

ՅՈՒԼԻԱՆԷ, ՅՈՒԼԻԱՆԻԱ      - 11 

  ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, 

և Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց 

թագաւորին (152 / 9) 

  Զի Յուլիանէ ասէր (152 / 17) 

  և թէ է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, 

և ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 2) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ զայնոսիկ, որ 

ըստ միաւորութեանն են բանք, հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի 

ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 3) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի (163 / 1) 
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  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 16) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 15) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ 

և Յուլիանեայ ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 17) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 23) 

  Յուլիանիա է արդարև, որ այնպէսն ամբարշտեսցէ:  (46 / 14) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ (96 / 8) 

  

ՅՈՒԼԻԱՆԻՍՏ           - 1 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն 

իւրեանց Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 7) 

  

ՅՈՒԼԻՈՍ       - 4 

  որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ (179 / 10) 

            Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 6) 

«Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 4) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, և 

զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 10) 
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ՅՈՒՂԻՈՄԵ ՂԻԿԱՌՆԱՑԻ   - 1 

  ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ  (111 / 11) 

  

ՅՈՒՍԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն (134 / 20) 

  

ՅՈՒՍՏԻԱՆՈՍ           - 1 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 18)  

  

ՅՕՐԻՆԵԱԼ   - 2 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս, զի այնոքիկ, որ քեզ 

յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս 

զմեզ յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 8) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի 

(77 / 23) 

  

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 
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                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ՅԱԿՈՎԲ - 2 

       Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի 

եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 12) 

  Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն յիշէ՞ զջուրն 

խառնեալ:  (193 / 24) 

  

ՅԱԿՈՎԲՈՍ    - 7 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 9;  187 / 10) 

  Հ. Եւ զինչ ասիցէ Յակովբոս եղբայրն Տեառն:  (188 / 6) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 15) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 3) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 
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միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 13) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 6) 

  

ՅԱՅՏ Է  -2 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

            Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 6) 

  

ՅԱՅՏՆԻ  - 2 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 26;  190 / 5) 

  

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ        - 10 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 21) 
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  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 15) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 8) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք 

են յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն 

դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 3) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 19 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 3) 

  Պ. Յայտնութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 16) 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 
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ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն 

ամենեքեան յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 21) 

            Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ (192 / 23) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր 

տաւնեմք զյայտնութիւնն գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն 

վկայիւք, եւ վկայք են յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, 

եւ մկրտութեանն դուք ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 18;  190 / 19) 

  

ՅԱՆՈՒԱՐ       - 6 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 9) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 24) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ 

երորդին յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում 

աւուր հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, 

եթէ վասն է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 2) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 3) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 16;  191 / 22) 

  

ՅԱՌԱՋԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆ          - 1 
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  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 20) 

  

ՅԱՌԱՋ ՔԱՆ  - 1 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

  

ՅԱՐԻՄ  - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 21) 

  

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին 

յաւուր յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (            

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ 

ի յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 10) 

  

ՅԱՒԵԼՈՒՄ     - 3 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 
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զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 19) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 5) 

Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 15) 

  

ՅԱՒԻՏԵԱՆ  - 1         

Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 6) 

  

ՅԵՏ  - 3 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, 

զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 10) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 23) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (192 / 22) 
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ՅԵՏՈՅ  - 4    

զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն (189 / 9) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 18) 

  Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և յԱթանագենէ 

վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 15) 

  

ՅԻՇԵՄ  - 2    

Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն յիշէ՞ զջուրն խառնեալ:  (194 / 1) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 3;  194 / 8) 

ՅԻՍՈՒՍ  - 1   

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 3) 
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ՅՈՎԱՆ,ՅՈՎՀԱՆ       - 4 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 18) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 15) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 2) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 10) 

  

ՅՈՎԱՆՆԷՍ  - 2 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 9) 
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ՅՈՎՍԵՓ  - 1 

Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 11) 

  

ՅՈՒԶԵՄ         - 1 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ 

խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 10) 

  

ՅՈՒՍՏԻԱՆՈՍ  -8 

Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, զի՞նչ 

վնաս է:  (188 / 12) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց 

միայն ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 15) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք 

ի Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 3) 

  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի ընդ սրբոյն 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 21) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 5) 
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  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 24) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 21) 

      Ն  157  (622) 

  

ՆԱ       - 348 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին, տեսանելով 

զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և 

իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 9) 

  ասացաք առ նա. (8 / 9) 

  Դարձեալ ասացաք առ նա. (10 / 3) 

  կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ 

զմեզ արկանել, սակայն մեք գրեցաք առ նա (11 / 8;  11 / 10) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 1) 

  զոր նա եղեալ և առեալ ասաց (17 / 16) 

զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ 

ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ ամենեսին:  (23 / 13) 

  յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, և տեսեր 

զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 9;  29 / 11) 

  ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս (60 / 23) 

  զի այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 7) 
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  որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ հոգեկանաց մասանցն 

(88 / 9) 

  ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ գտանէաք:  (101 / 13) 

  և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. (103 / 9) 

  ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց Քրիստոսի 

զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 1) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս (111 / 13) 

  նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 4) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա (112 / 5) 

  իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, 

զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 10) 

  զի նա նոյն է, որ ասաց (137 / 15) 

  և ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր 

փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ  (141 / 19) 

  յաղագս որոյ ասէ. «Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և սակայն մինչչև էր 

հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել 

ի նա ձեռս:  (169 / 16;  169 / 18) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ (173 / 9) 

  եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 19) 

              զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել, 

չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն, 

այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ, որ անհաւատ պարգևացն գտանէր 

պտուղ:  (4 / 8) 

  յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ 
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ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ 

մասին (4 / 17) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 14) 

  անձևն անդէմ է, իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ 

է, եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ (16 / 11) 

մարթելի էր նմա մեռանել  (25 / 3) 

  կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն 

կարացեալ գտանել (28 / 17) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ (31 / 14) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, ղոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (35 / 4) 

  ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն 

Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 12) 

  ըստ նմին և մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին (38 / 20) 

  ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 22) 

  զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա զհրաշալին խորհուրդ (42 / 19) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և եթէ ոք 

դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի այնպիսւոյն 

ձայնակցեսցէ:  (46 / 9) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 13) 
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  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային (51 / 20) 

  Զի և այսոքիկ այսպէս, զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն 

ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի միաւորութեանն, մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և 

անշփոթ խառնմանն (52 / 16) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի նմա և 

բնաւորականքն (55 / 4) 

  այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն գտանել 

կեանս:  (69 / 13) 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց (75 / 14) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս (78 / 15) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար (85 / 11;  85 / 12) 

  խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն 

և յայլ փոխել յետ յանցանացն, (88 / 2) 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիանաւն, կարելի 

էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն (89 / 16;  89 / 18) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել 

(90 / 4) 

  զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել (91 / 8) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա եղև 

ընտրելի և փափագելի:  (94 / 4) 
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  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան 

բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին ինչ:  (100 / 18) 

  շնորհակալ պարտ է լինել նմա (101 / 7) 

  առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (102 / 2) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ (103 / 13) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել (105 / 5) 

  «Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 5) 

  յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 13) 

  զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ մատուցանէր  (118 / 8) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ 

կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 18) 

  զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն  (128 / 19) 

  Խոստովանեա՛ կրել զմարդկայինսն, և ի վերայ բեր կամօք զայն կատարեալ» 

և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 14) 

  ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն  (132 / 20) 

  ապականութիւն լինել ասէին ի նմա:  (136 / 10) 

  հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (137 / 1) 

  ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս 

են, և կամ որ ընդ նմա իցեն:  (147 / 21) 

  ըստ նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 6) 
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  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա (158 / 8) 

  լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, 

ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 22) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա ասել 

(171 / 14) 

  ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (173 / 20) 

  զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 14) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 23) 

  իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ 

յարմարին նմա:  (182 / 15) 

  «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 9) 

  զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն  (6 / 16) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք 

առ ի նմանէ տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ 

ճշմարտութիւն ըստ քեզ:  (17 / 19) 

  զի բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի նոցանէ 

պարունակեալ (19 / 5) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն 

տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 16) 

չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն (57 / 18) 
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  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, 

որ ի նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 23) 

  իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ 

ճմարտապէս և անհեղաբար  (62 / 15) 

  իսկ յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 2) 

  որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան 

յիշել զիւրսն, զի և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ (74 / 8) 

  և Աստուածածին սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած 

ճշմարիտ:  (74 / 22) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն  (85 / 5) 

  և ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ բանականն, ուստի և 

մարդն:  (89 / 13;  89 / 14) 

  վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու 

մեռանիցիք (90 / 6) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ (96 / 7) 

  իսկ զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն (106 / 18) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն 

և ի նմանէ իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն 

Թէոդիտեայ  (109 / 4) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, 

զծնեալն ի նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և 

փառացն և անապականութեան և կատարելութեան:  (113 / 21) 
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  մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ ոչ 

է զգեցեալ զանապականութիւն (114 / 6) 

  և զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած (115 / 12) 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն (134 / 2) 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 19) 

  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն (136 / 11) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն, «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն 

յերկինս և յերկրի», յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն 

ասացեալ ի նմանէ, «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի 

Հայր (137 / 4;  137 / 7) 

  ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ իսկութիւնն յաւիտենական (145 / 2) 

  միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս 

արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 18) 

  լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, 

ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 23) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, (171 / 8) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 7) 

  և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ 

առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի միասին հասարակականի 

բնութեանն և զօրութեանն:  (33 / 4) 

  բնաւորեալ են ի նոսա տեսաւորութիւն (56 / 15) 
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  Էջ ի դժոխս և եդաւ ի գերեզմանի, և զի պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի 

ներքոյ արկանել և ապականութեամբ զմերս ծախել զբնութիւն, էջ ի նոսա Տէրն, 

զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 20) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն  (64 / 23) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն (67 / 8) 

  ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի  է(91 / 19) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, զի յերկաքանչիւր 

տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ մնացեալ Տէրն 

(95 / 18) 

   և որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն 

էր, վաստակէր յուղէգնացութեան (130 / 5) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ 

ի նոսա մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 12) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի 

ի նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 11) 

  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր Տէրն (158 / 1) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս  (180 / 1) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն (181 / 10) 

  և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր 

իշխանութեամբ:  (6 / 18) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 3) 

  և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (138 / 21) 
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  յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով 

զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն (4 / 15) 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և 

զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 14) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին 

(8 / 3) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն (10 / 8) 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն (10 / 22) 

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 5) 

  ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա, և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ 

մարմինն նորա ետես զապականութիւն:  (25 / 13;  25 / 14;  25 / 15) 

  այլ վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ 

ախտիւք, խորհուրդք (31 / 20) 

  ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ աստուածութեանն և 

ըստ որում եղևն  (35 / 7) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր 

էութեան Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան 

և զնմանութիւն մարդոյ (35 / 14) 

  զի թէ ասես զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով 

և Նորա ի Կուսէն կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ 

է քեզ և երկուս խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ 

Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն 

ի բաց բառնալ զօրութիւն (36 / 23;  37 / 4) 
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  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, յիշէին, որ 

զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն (39 / 10) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, և 

չարչարականի Նորա մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և անչարչարելի գոլ, 

եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (45 / 18;  45 / 21) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 11) 

  սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային 

(51 / 22) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի 

մարմնումն նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 6) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ և ոչ 

բնութիւն:  (52 / 11) 

  և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա ուրանալ 

կարիցեմք զծնուն  (63 / 4) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 5;  67 / 6;  67 / 7) 

  ասացաւ զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 6;  71 / 7) 

  և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ աստուածային սքանչելիք (74 / 18) 

  ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան նորա, և ի մօրէ 

անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի ծնունդ:  (80 / 1) 
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  որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ 

Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 7) 

  երկոքին կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք  (101 / 12) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 1) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա (103 / 8) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս (104 / 14) 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս (104 / 18) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ  (106 / 10) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն  (107 / 1) 

  ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն (107 / 8) 

  անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ քեզ խօսել յանդիման նորա (107 / 17) 

  արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և 

յամառութեն (109 / 7) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ 

դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն:  (110 / 5;  110 / 13;  110 / 16) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 2) 
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  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի 

վերայ նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն 

(124 / 14) 

  իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, 

զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 9;  127 / 9) 

  և ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 19;  133 / 20) 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 3) 

  իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ 

ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 1;  143 / 2) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ, և 

յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի (144 / 13) 

  զի թէ անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, 

գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք 

և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 8) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 6) 

   ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես զապականութիւն:  (158 / 4) 

  զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ առ 

պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 18) 

  երթայք զհետ բարի հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի 

զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ 

ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` 

ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 21) 
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  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 20) 

  Արդ եթէ ընկալաւ մարմինն Աստուածն Բանի ի զորութենէ 

անտի նորա զկարելին լինել աներևելի, և երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն 

իրօք և ամենևին, գտանի առ աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն (168 / 2) 

  ճշմարտեսցի ի մարմնի նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 22) 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, 

թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ 

անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 5) 

  և սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց 

արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 17) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, (171 / 6;  171 / 6) 

  երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն (177 / 19) 

 այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 3) 

  Մահկանացու զնարմինն նորա մեռանելն հրամայեաց ասել:  (183 / 11) 

  մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 19) 

  Յոյժ զարմանամ նորայն:  (14 / 12) 

  Եւ այսոքիկ մերն առ նա՝ և նորայն առ մեզ գրեցելոցն բանք:  (15 / 1) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 13) 

   և մանաւանդ զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն 

անտի նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց (11 / 15) 
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  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 12) 

  յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն. այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և 

ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և միտք (32 / 5) 

  ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի Ստեղծողէն 

ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 2) 

  որոյ պտուղ առ ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, (89 / 8) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի (91 / 7) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 16) 

  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա (95 / 16) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 12) 

  հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (125 / 10) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց  (126 / 16) 

  ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 9) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն 

(131 / 9) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի 

մէջ նոցա, բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 16) 
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  որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս և 

կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 12) 

մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց 

ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի 

բերան  (154 / 23) 

  փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ 

միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 9) 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 8) 

  բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և 

ոչ ի նոցանէ պարունակեալ (19 / 6) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ (40 / 16) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ …(41 / 4) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն, ասելով ոմն ի նոցանէ. «ի միաւորութիւն եկին 

բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց միաւորութիւնն»:  (41 / 22) 

յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ պատմեալքն:  (64 / 1) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 10) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և 

ներգործեալքն ի նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն 

նոցա:  (91 / 15) 

  սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 10) 

  ծնեալ ի նոցանէ մեղք դառնայ ապականէ զիւր ծնողսն:  (134 / 3) 
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  ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն վերայ 

զապականութիւն (134 / 11) 

  յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի (135 / 15) 

  իսկ մին ի նոցանէ եղև սատանայ:  (147 / 8) 

  առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի իւրոյ զնպատակ յաղթութեան (153 / 14) 

  Ի խոնարհելն իւր ի մարդկային կիրս, զանփոփոխութիւն գուշակէր 

մարդկայնոյն, իսկ նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ (160 / 8) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի 

մի ի նոցանէ, Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս (162 / 2) 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի 

հրեշտակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, 

հրաժարեալք ի նոցանէ, (164 / 16) 

  դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց 

և նոցին խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 18) 

  գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն, միաբանեալ հաւատով 

առ միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն Քրիստոս:  (161 / 20) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և 

յոյժ նոցին հակառակք, ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն 

Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 4) 

որով մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն, և ընդ ձեռն նոցուն և զմարդեղութեան 

իւրոյ հաստատէր զճշմարտութիւն (66 / 4) 

       Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն (66 / 16) 

Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ եղեալ, և 

կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և յայտ, այլ և 

ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 3) 
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  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն  (92 / 20) 

  ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 9) 

  տեսցուք թէ ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք 

ասին և ոմանք ոչ:  (156 / 19) 

  ամենեքին նոքա աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի:  (157 / 1) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն 

երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն, յաղագս առ Աստուածն Բան 

միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 21) 

  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք, (161 / 2) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցան 

(161 / 22) 

  Եւ նոքա կոչեցին թագաւորաւն զերանելին Անդրեաս զմանուկն (189 / 16) 

յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա 

Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով 

վեհագունին, ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 11) 

  այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս 

միմեանց նոքիմք բարեձևանալ կրիւք:  (66 / 7) 

նոքին բարեփառս զմեզ յօրինեալ կատարեսցեն:  (30 / 7) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի 

և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 19) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա (158 / 6) 
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  այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք  (57 / 2) 

  նոքումք անուանեսցի տիւն (84 / 3) 

նոքումք կրիւքն ազատել զմեզ ի նոցանէ, և փոխանակ նոցա աստուածայնովն 

զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ միաւորութեանն քարոզիւր 

անբաժանութիւն:  (160 / 8) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ 

զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ 

ընդ նոքօք լինել:  (65 / 18) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 8) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, ասացաւ 

զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 4) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի. 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ 

հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 9) 

  զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի համբերելով վասն մերոյ 

փրկութեան:  (9 / 13) 

  և պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ 

մեզ գրեցելոց (11 / 14) 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին 

ասես զնա գոլ (18 / 12) 

  այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ (24 / 18) 
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  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ  (27 / 14) 

  և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա  (29 / 10) 

  անկատար զնա կամ ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն 

իշխեցից կամ խորհել կամ ասել:  (33 / 22) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս (34 / 14) 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ (35 / 22) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ միաւորութենէն 

ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ զանմահութիւնն իւր և՛ 

զանչարչարութիւն (57 / 17) 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 11) 

  զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ 

արարչական ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց, յինքն 

առնելով զկապանս մահու:  (66 / 12;  66 / 13) 

  որ ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ 

Տէրն  (68 / 13) 

  իսկ աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

  ոչ փոխէ զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի (71 / 19) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և իշխանութիւն ունիմ 

միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 3;  73 / 4;  73 / 5) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, (73 / 7) 

  և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս 

հաստատել զնա Ստեղծողին  (92 / 1) 
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  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս (94 / 2) 

   «տեսաք զնա և ձեռք մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 5) 

և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ (103 / 9) 

  պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն. (107 / 21) 

  զի յարոյց զնա ի մեռելոց. իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել 

յապառնիս հայեցուցանէր ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա 

յապականութիւն» որ յայտնապէս աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին 

միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում 

զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս 

ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի 

մարմին նորա յապականութիւն և կամ ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի 

յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (110 / 2;  110 / 12;  110 / 15) 

   զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն ի՞ւ իւիք 

մեծացոյց զնա յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (111 / 2) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ 

ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 8) 

  «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա, իշխանութիւն 

ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ միուսանգամ առնուլ զնա»:  (122 / 6;  122 / 8) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 3) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել (123 / 15) 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և 

անշօշափելի զնա անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ 
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մարդկային, որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան 

շրջելն, և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և 

անբովանդակելի և երկնային (123 / 23;  123 / 24;  124 / 3) 

  համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր 

Եփրեմ:  (124 / 9) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ (124 / 23) 

  և ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ 

ստացականիս (127 / 6) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն 

յաւարել զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 2) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 7) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն, 

ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 18) 

  «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ 

խաչափայտին»:  (132 / 6;  132 / 7) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, (136 / 14) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին (136 / 18) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել (137 / 1) 

  ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի (142 / 18) 

  արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց 

ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս են  (147 / 20) 

  գտանի զնա ասացեալ ապականացու (152 / 21) 
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  այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, բացեալ զաչս մտացն, Որդի 

Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

  և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ 

ի նմանէ:  (164 / 23) 

  ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի (166 / 10) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ (166 / 20) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս 

ունողացն զնա, յաղագս որոյ ասէ. «Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և 

սակայն մինչչև էր հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց 

արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 15;  169 / 16) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 15) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն (174 / 18) 

  Մեռաւ ճշմարտութեամբ զբնականն մեր մահ. այս է բացորոշել շնչոյն 

բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և յանզգայութեանն խոնարհեալ 

սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, 

կործանեաց զնա, զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և մահուամբն զմերն մեռոյց 

զմահ:  (175 / 13) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, (179 / 3) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 21) 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 22) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 10) 
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  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք (63 / 16) 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և 

ննջել  (63 / 20) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, 

ասացաւ զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 2;  71 / 6) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել (123 / 20) 

  զի ասացաւ զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել  (158 / 4) 

  ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս (94 / 6) 

  այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ 

մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս 

թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց (57 / 1) 

  զի յաստուածայնումն է ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց 

բառնալով զնոսա Բանն Աստուած յիւրմէն մարմնոյն (57 / 10) 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել 

իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի 

սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (90 / 1) 

  թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել (97 / 16) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 13) 

  զի յամօթ արասցէ զնոսա, որք ասենն (141 / 6) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 11) 
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  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր Տէրն 

(158 / 1;  158 / 3) 

  հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 5) 

  Եւ զերկոսին զնոսա, որպէս յառաջն ասացի, բարեպաշտաբար իմասցուք 

(169 / 19) 

  զի ի բառնալ եկն զնա ի մէնջ և ի կրիցն մերոց, կրելովն իւր զնոսա:  (174 / 16) 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և 

զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (179 / 2) 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս, միանգամայն թէ և կամեցայ զբովանդակն 

գտանել զնորա զամբարշտութիւն:  (104 / 17) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն  (128 / 11) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 17) 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 16) 

  

ՆԱԲՈՒԳՈԴՈՆՈՍՈՐ - 1 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս, որ հանդերձեալ էին երթալ ի 

գերութիւն ի Բաբիլոն ի Նաբուգոդոնոսորայ, (109 / 17) 

  

ՆԱԶՈՎՐԱՑԻ - 1 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի (31 / 4) 
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ՆԱԽ   - 4 

  

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն (4 / 10) 

              Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ 

(54 / 22) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 16)   

  յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ 

որ նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի հանդերձեալ 

յաւիտենին:  (171 / 2) 

  

ՆԱԽԱԳՈՅԱԿ            - 1 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն (84 / 24) 

  

ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՂ        - 1 

  զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել (91 / 8) 

  

ՆԱԽԱԿԱԶՄԵԱԼ       - 1 

  նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 3) 

  

ՆԱԽԱՀԱՅՐ   - 2 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր (90 / 23) 
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Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել կարացել 

ի փորձելն:  (138 / 17) 

  

ՆԱԽԱՄԱՅՐ  - 2 

  զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 5) 

Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն 

ճաշակելոյ նախամօրն (138 / 19) 

  

ՆԱԽԱՆՁԱՒՈՐ          - 1 

  դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 19) 

  

ՆԱԽԱՍԱՑԵԱԼ  - 2 

վասն զի զգեցողին ճոխութենէ նախասացեալքն ամենեքին 

անուանեսցին:  (84 / 22) 

որք են ըստ նախասացելոյ բանին, (83 / 18) 

  

ՆԱԽԱՍՏԵՂԾ           - 4 

խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ… (87 / 17) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 15) 

Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն (89 / 1) 
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  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն (92 / 22) 

  

ՆԱԽԱՍՏԵՂԾԵՑԵԱԼ          - 1 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի (91 / 18) 

  

ՆԱԽԱՏԵՄ     - 1 

  Նախատիր բանից առ Աթանաս Անտիոքացի:  (97 / 6) 

  

ՆԱԽԱՏԻՊ    - 1 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 8) 

  

ՆԱԽԿԻ          - 1 

  զի ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն 

զանապականութիւն զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն (117 / 5) 

  

ՆԱԽԿԻՆ        - 9 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 18) 

  միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին 

միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (56 / 1) 
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  բայց նախկին տեսցուք զայս (65 / 20) 

  որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (116 / 1) 

  նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին (117 / 10) 

  պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ  (117 / 17) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, որ 

զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ ի 

ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին 

յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն, 

իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 14;  134 / 22) 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 22) 

  

ՆԱԽՔԱՆ, ՆԱԽ ՔԱՆ            - 11 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան, այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 8) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի 

լինել նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ 

ումեք միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի իսկ 

ոչ, այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 18) 

Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած,  (3 / 8) 

            զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել  (4 / 5) 
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Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ 

(34 / 1) 

սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղև(69 / 7) 

  բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն (69 / 17) 

  որք ասենն, թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին (141 / 6) 

  որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է լինիլ (142 / 14) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 14) 

            Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն 

մարմին նախ քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից 

մարդկայնոց մարմնականաց և հոգեկանաց (167 / 2) 

  

ՆԵՆԳԱՒՈՐ    - 2 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին կողմանքս ի չարէ 

նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ 

գտանէաք:  (101 / 13) 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի 

նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին (164 / 13) 

  

ՆԵՆԳԵԱԼ       - 1 

  ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ գտանէաք:  (101 / 13) 

  

ՆԵՆԳՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նոր (25 / 13) 
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ՆԵՍՏՈՐ,ՆԵՍՏՈՐԻՈՍ        - 13 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ (20 / 17) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր, իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 6) 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի 

(112 / 10) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն, զի Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի 

ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ (114 / 12) 

  որպէս ասաց Նեստոր, (123 / 10) 

ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն (112 / 4) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն (20 / 12) 

Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և փառաց և 

ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն, որպէս 

ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (53 / 1) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 3) 

  Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ 

քան զՆեստոր յամբարշտելն (114 / 11) 

  

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 11) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 11) 



1791 
 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս 

քան զՆեստորն» մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս 

(20 / 13) 

  

ՆԵՍՏՈՐԱՅԻՆ          - 1 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 17) 

  

ՆԵՐԱԴՐԵՄ   - 1 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով (110 / 10) 

  

ՆԵՐԱԾԵԱԼ   - 1 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (100 / 1) 

  

ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ       - 2 

  որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, յերկուս բաժանին, ի 

կրական և ի ներգործական (65 / 23) 

  

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն  (66 / 15) 

  

ՆԵՐԳՈՐԾԵԱԼ          - 1 
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  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 15) 

  

ՆԵՐԳՈՐԾԵԼ - 6 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին (48 / 15) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի 

մարմնացելոյն, ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, 

որ առ անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (48 / 23;  49 / 2) 

ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ 

մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 14) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 11) 

  Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ 

մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 4) 

  

ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ            - 1 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 14) 

  

ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ   - 16 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք 

և ներգործութեամբք արկանել (113 / 17) 
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  զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի ներգործութեան, և կամ 

ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ (23 / 9) 

  ըստ ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 19) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց 

Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ 

կատարէր:  (129 / 11) 

  

այսպէս և լսելեացն և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ 

մտացն առ ի յիմաստիցն յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա 

յանցնիւրոցն ներգործութեանց (57 / 2) 

Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի ծնողաց, 

յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից» (30 / 17) 

  ի ներգործութենէ՝ զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 7) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս (50 / 8) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 20) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս  (47 / 17) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս (48 / 3) 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 7) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք (168 / 13) 

  Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ (49 / 22) 

  զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն (78 / 2) 
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  քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, իսկ 

չարչարանքն զներգործութիւն (120 / 1) 

  

ՆԵՐԿԱՅ         - 2 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան (87 / 8) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին  (87 / 7) 

  

ՆԵՐԿԵԱԼ       - 3 

  սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի 

(78 / 17) 

  զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին անմահաբար և 

կենդանացուցիչ, (85 / 1) 

  որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն (128 / 3) 

  

ՆԵՐՀԱԿ         - 1 

  կարծին բառքս ներհակք իրերաց (155 / 19) 

  

ՆԵՐՄԱՐԴՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն գրեալ ճառս (159 / 4) 

  

ՆԵՐՍԱՄՏԵԱԼ          - 1 
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  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 11) 

  

ՆԵՐՔՈՒՍՏ    - 1 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով 

(61 / 2) 

  

ՆԶՈՎ  - 1 

  դառնայ ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով (163 / 14) 

  

ՆԶՈՎԵԱԼ      - 1 

  Եթէ ոք ասիցէ մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 21) 

  

ՆԶՈՎԵԼ         - 1 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 8) 

  

ՆԶՈՎԵՄ        - 4 

  ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ նզովեսցի:  (46 / 18) 

  Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 17) 
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  «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ 

աստուածաբար, միանգամայն և մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, 

և մարդկորէն` զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 10) 

ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս անշնչական և անշարժական և յետոյ 

դառնայ նզովէ այսպէս (163 / 20) 

  

  

ՆԻՒԹ- 2 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ ասի, 

որ նիւթոյն բնական է, և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն  (77 / 22; 

78 / 1) 

  

ՆԻՒԹԵԱԼ       - 1 

  զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ (173 / 17) 

  

ՆԻՒՍԱՑԻ       - 3 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, աս  (99 / 7) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 9) 

Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս 

ասէ Գրիգոր Նիւսացին. «թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն 

կատարել»:  (170 / 4) 

  

ՆԿԱՏԵԱԼ      - 1 
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  զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն (32 / 8) 

  

ՆԿԱՏԵԼ         - 2 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս 

կարիցեն նկատել, և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն 

սիրեսցէ գտանել հաւատոյն բան:  (12 / 2) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 2) 

  

ՆԿԱՐԱԳԻՐ    - 2 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ (35 / 14) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն 

Բանում նկարագիր մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն 

բնութիւն, զի յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (85 / 4) 

  

ՆՄԱՆ  - 5 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն 

անեղ, անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման  (157 / 13) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս (163 / 17) 
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և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան 

առհաւատչեայ բանից և գործոց:  (142 / 5) 

            զոր օրինակ Ղազար և ըստ նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի 

նմին հաստատեալ կացին, մնացին յապականացու և ի մահկանացու 

կեանս:  (108 / 22) 

  

ՆՄԱՆԱԲԱՐ   - 1 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 17) 

  

ՆՄԱՆԱՊԷՍ   - 6 

  որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով 

տարակուսանային:  (7 / 6) 

  որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց  (32 / 4) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, 

յերկոսին նմանապէս անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ 

ճանապարհաւ:  (32 / 13) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ, բայց թէ ընդէ՞ր 

մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն 

պատճառ  (62 / 5) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, 

թէ նմանապէս յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 6) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 17) 
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ՆՄԱՆԵԱԼ      - 2 

  ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց (94 / 16) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ  (150 / 6) 

  

ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 8 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 18) 

  հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ ըստ նմանութեան առանց մեղաց (167 / 11) 

  ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 16) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ 

երևոյթս ձևացութիւնք (172 / 3) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով 

զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և 

ծանուցեալ լինէր  (31 / 6) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր (35 / 19) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 5) 

ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, 

որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 23) 

  

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան 

և զնմանութիւն մարդոյ, (35 / 16) 
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ՆՄԱՆՈՒՆԱԿ  - 1 

  այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և որ այլ 

ինչ նմանունակ, զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն 

յատուկն:  (40 / 5) 

  

ՆՆՋԵԼ           - 2 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ 

(63 / 21) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն (73 / 18) 

  

ՆՆՋԵՄ           - 2 

  ննջեաց և արթնութեամբ հրամանատրէ հողմոց  (139 / 3) 

ըստ բնութեան ննջէր (60 / 14) 

  

ՆՆՋԵՑԵԱԼ    - 1 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր  (144 / 1) 

  

ՆՇԱՆ  - 1 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան հակառակութեան 

(126 / 4) 
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ՆՇԱՆԱԿԵԱԼ - 5 

  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի 

(21 / 7) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցան (30 / 15) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 17) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 12) 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին 

(78 / 20) 

  

ՆՇԱՆԱԿԵԼ    - 2 

  զի բնութիւն ոչ ունելով զնշանակիչն իւր, այս ինքն՝ որ ցուցանել 

և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և անըմբռնելի:  (24 / 18) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց 

եղեն նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ  (47 / 10) 

  

ՆՇԱՆԱԿԵՄ   - 3 

  զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 10) 

Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, այսպէս 

լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 15) 



1802 
 

            Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն 

փաղանունակի նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, 

ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 9) 

  

ՆՇԱՆԱԿԵՑԵԱԼ        - 1 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ  (80 / 7) 

  

ՆՇԱՆԱԿԻՉ   - 2 

  համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն  (124 / 13) 

  զի բնութիւն ոչ ունելով զնշանակիչն իւր (24 / 17) 

  

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 5 

  յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, զվերջինն զնորայն 

իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 17) 

            Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 4) 

  յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, զվերջինն զնորայն 

իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 15) 

Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն  (79 / 5) 

Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ 

բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և կամ յեղմամբ 

զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ դերանունութեանցն, շաղկապովն 

ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 18) 
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ՆՇԱՒԱԿԵԼ     - 1 

  զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի ամենայն պարսաւական 

բան:  (105 / 12) 

  

ՆՇԽԱՐ          - 1 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 10) 

  

ՆՈՅՆ  - 161 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և 

ի նոյն բնութիւն»:  (10 / 2) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային (26 / 11) 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 1) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած 

ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն 

վասն մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, 

համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (33 / 16;  33 / 20) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն 

ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս. և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն 

հասարակական և դէմ առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև ըստ 



1804 
 

ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 3;  34 / 9) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի 

և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 15) 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր (35 / 14;  35 / 17) 

  եղև ի կնոջէ և մարդ կենդանական անձամբ և մտօք կատարելութեամբ, և ոչ 

ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 8) 

  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 15) 

  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց (38 / 8) 

  և նոյն ինքն բոլորն իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 11) 

  տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային, մանաւանդ 

թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն (51 / 24) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 3) 

  զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան և 

յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 10) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ, բայց թէ 

ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն 

պատճառ (62 / 5;  62 / 5) 

  գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին (62 / 17) 
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  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 3) 

  զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և անմահ 

մնալովն մեռեալ, անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք (64 / 11) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (69 / 20) 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 18) 

  ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ 

գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ (79 / 15) 

   խոստովանիք և ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս 

բնութիւնս զանազանեալ գտաւ (87 / 16) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի 

և նոյն յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ (94 / 11) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն. «Տեսէք զիս, զի 

ես նոյն եմ  (102 / 8) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 13;  102 / 15) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և 

ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն (115 / 19) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 2) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ, 

և նոյն այլ ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 9) 

  և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և 

յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ (129 / 6;  129 / 7) 
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  ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ 

ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 2) 

զի նա նոյն է, որ ասաց. ..(137 / 15) 

  հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ»  (140 / 19) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի, որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի 

կամ այլայլելի զՔրիստոս. իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ 

փոփոխիմ»  (142 / 17;  142 / 22) 

  առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին, թէ որ 

նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի հանդերձեալ 

յաւիտենին:  (170 / 24;  171 / 3) 

  նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 16) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 6) 

  նոյն ինքն Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր 

իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն 

(182 / 3) 

  

որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն (12 / 8) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 16) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», թէպէտ և յապաղեցեր, սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, 

շատ հեռի ընկենլով յառաքելական բանէն, մանաւանդ թէ յոյժ 
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հակառակ նմին. զի զոր նա եղեալ և առեալ ասաց, դու զայն երևմամբ միայն 

ցուցեալ ասացեր:  (17 / 16 ) 

  բառնանի ընդ նմին և ոմնն(19 / 9)  վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս, այլ 

ընդ նմին Հայր և Հոգին(  20 / 2) 

  կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ լինիս և 

զանուանն առասութիւն:  (26 / 15) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս: ( 26 / 19) 

  և ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (36 / 2) 

  սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ըստ նմին և 

մի դէմ  (38 / 20) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն, ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ և ոչ 

անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 5) 

  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք. և որպէս զանունն, ըստ նմին և 

զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 22) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 2) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 8;  42 / 10) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին 

(43 / 2;  43 / 4) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ (45 / 16) 
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  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի (46 / 23) 

  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն ժպրհեսցի 

տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս (48 / 1) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, 

ըստ նմին և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն 

(50 / 10) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու  (51 / 5) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 7) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս (53 / 17) 

  ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ 

ոչ:  (54 / 24) 

  ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի 

Կուսէն:  (55 / 15) 

  ըստ նմին օրինակի …կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի (72 / 17) 

  զոր օրինակ Ղազար և ըստ նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և 

ի նմին հաստատեալ կացին (108 / 23) 

  անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի (112 / 24) 

  ըստ նմին անուանեսցէ և զծնօղն (114 / 4) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան (115 / 2) 
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  ընդ նմին և զայլ կիրս մարդկայինս  (120 / 16) 

  սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն 

բժշկեաց  (129 / 20) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 11) 

  զի ընդ նմին ինև երանեսցիս. «Դու ես Քրիստոս որդի Աստուծոյ»:  (136 / 13) 

  Բևեռեցաւ, բևեռելով ընդ նմին զդատապարտութեան մերոյ կնիք:  (140 / 1) 

  նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինլերինն յետ յարութեանն, նովին 

փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և զմեռեալս:  (140 / 13) 

Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 2) 

  ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն երկիր 

պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 11) 

  ըստ նմին և անուանք նմա հետևին մարդկային բնութեանս:  (157 / 6) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա, զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և 

երկնային, մարդկային և աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 10) 

  ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 4) 

  ըստ նմին և այլ անտեսականքն, ընդէ՞ր ապա ասի մարմին զգենուլ ի 

Կուսէն:  (168 / 6) 

  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 6) Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ 

զհրաշափառականն իւր արարեալ զմիաւորութիւն.  ոչ փոփոխել անմարմինն ի 

մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին յանմարմնութիւն փոխելով 

  այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս ուսուցին սուրբ հարքն (176 / 24) 
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  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան 

(182 / 18) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս (10 / 10) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից (22 / 20) 

  նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, դժոխոց և ապականութեան 

(25 / 10) 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 14) 

  մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով 

աստուածային բնութեամբն:  (51 / 17) 

յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ 

Երրորդութիւն նովին միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 11) 

  ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին միաւորութեամբ բանիւ (83 / 7) 

  նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և նովին կատարեալ բնութեամբս (94 / 16) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 11) 

  գոյր ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի (132 / 14) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր (140 / 6) 

  նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ 

յարութեանն, նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 12;  140 / 14) 
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  և նովին անշնչացեալ մարմնովն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի   (175 / 10) 

  և այս ըստ նորին մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ 

էութեան բնութեան Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (30 / 2) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 12) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն (43 / 1) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (53 / 1) 

  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 19) 

և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան 

փրկչականն հրաշագործիւր մարմին (57 / 19) 

  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ (76 / 8) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (85 / 7) 

  սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ 

խոստովանել  (104 / 8) 

  սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 10) 

  ստեաց զյաղագս նորին յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն (112 / 20) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն 

պատճառէ  (117 / 16) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն (140 / 16) 
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  Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր Սարգիս Եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ:  (149 / 2) 

  Յաղագս նորին իսկ ընկալաւ բամբասանս Յուլիանէ յեկեղեցւոյ Աստուծոյ 

(166 / 15) 

   սակս նորին և երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք 

անուանցն (177 / 18) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից (178 / 18) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 13) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք 

(40 / 18) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 8) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 18) 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ. (4 / 1) 

  Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոուոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր և զմի և զնոյն իր միաբանութեան և բաժանման կազմէր 

հնարս (5 / 11) 

   զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 7) 

  զնոյն իսկ ասեմ և ես (16 / 9) 

  այլ զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 15) 
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ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ (33 / 11) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 10) 

  որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ երկրորդել (38 / 17) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, (42 / 1) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 16) 

  և զնոյն, և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 6) 

  ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել 

(49 / 18) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 7) 

  բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և 

ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 20) 

  այլ զնոյն զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 17) 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 7) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել 

թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 20) 

  և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս (103 / 20) 

  Եւ դարձեալ զայպիսաբար բաժանելն անկարգապէս միաւորէր ասելով. «Ես 

ի խաչին զնոյն ինքն զԱստուածն Բան ասեմ գեղարդեամբն խոցեալ և բևեռեալ 

բևեռօքն» (104 / 3) 

  սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 17) 



1814 
 

  զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և 

կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 17) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ ասէ (115 / 10) 

  և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ 

ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (116 / 2;  116 / 3) 

  և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր 

զԲան Աստուծոյ իմանամք (122 / 19) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն» ասասցես (136 / 4) 

  յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նման (137 / 6) 

  զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն (140 / 11) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 4) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ 

և զնորուն ծննդոց:  (96 / 10) 

  ասէ զնոյնս Ոսկեբերանն Յոհան (120 / 4) 

  այսինքն զնոսին զբնականսն անուանս հակառակաբար առնուլ ի վերայ 

Բանին և մարմնոյն իւրոյ (124 / 16) 

  և մի՛ զնոսին զկամաւոր զկիրս ապականութիւն ի նմա իմանայր, այլ 

մարդասիրութեան կարեկցութիւն:  (130 / 13) 
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  իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր 

փառք (160 / 14) 

  

ՆՈՅՆԱԳՈՅ    - 1 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, (95 / 9) 

  

ՆՈՅՆԱՁԵՒԱՊԷՍ      - 1 

  նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 11) 

  

ՆՈՅՆԳՈՒՆԱԿ           - 1 

   այլ և վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք 

բարեձևանալ կրիւք:  (66 / 6) 

  

ՆՈՅՆՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս ունել 

Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան, աղէ՛, ասասցես մեզ, թէ զմի 

դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ միաւորութեան»:  (10 / 7) 

  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 14) 

  

ՆՈՅՆՊԷՍ      - 22 

  նոյնպէս և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ 

թէպէտ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ 
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կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ 

ածելով, մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի 

նմանէ ասացելոցն (6 / 9) 

  արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային 

ի Քրիստոս, կամ թէ ի բաց բարձցես զդիմին ասելն ընդ նմին ի բաց բարձեալ 

լինիս և զանուանն առասութիւն:  (26 / 13) 

  ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին, նոյնպէս և զԲանն, և այս 

է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և որ այլ ինչ նմանունակ, 

զայսոսիկ  (40 / 3) 

  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, եթէ 

ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 11) 

  Նոյնպէս և ըստ բնութեամբ միաւորութիւնն՝ եթէ արտաքոյ դիցէ դիմի և 

անձնաւորութեան, ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 19) 

  նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ անքակաբար մարդկային 

էր միացեալ միտք:  (49 / 2) 

  մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով 

աստուածային բնութեամբն:  (51 / 16) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 15) 

  այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 8) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք (63 / 15) 

  մնաց և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն (72 / 1) 

  յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ Երրորդութիւն նովին 

միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 9) 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 2) 
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  որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և անապական 

ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 23) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն (107 / 5) 

  նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ 

յերկնից բերեալ:  (111 / 19) 

  ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 11) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և 

յայնժամ, նոյնպէս և այժմ և միշտ (120 / 12) 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս անցանել 

Քրիստոսի:  (131 / 8) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս և 

յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց (141 / 2) 

նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ 

շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և 

ոչ մի:  (181 / 5) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ (101 / 11) 

  

ՆՈՐ    - 1 

  զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող (105 / 22) 

  

ՆՈՐԱԳԻՒՏ    - 1 

  և ոչ դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (176 / 2) 

  

ՆՈՐԱԳՈՅՆ    - 1 
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  ընդ այժմուցս հաւասարեսցի՝ նորագոյն բուսեալ 

անպարշտութիւնս:  (46 / 21) 

  

ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարդաց  (5 / 15) 

  

ՆՈՐՈԳԵԼ       - 2 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահմանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 20) 

Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի բնութենէս 

զնուազութինս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 12) 

  

ՆՈՐՈԳԵՄ      - 1 

  ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն, որպէս Պօղոս իմաստասիրէ և 

ապա նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 7) 

  

ՆՈՒԱԳԵԱԼ     - 1 

  զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ 

միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ 

սոյնպիսիք:  (9 / 4) 

  

ՆՈՒԱԳԵԼ       - 1 
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  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս, որպէս և 

երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և զնուագելն (49 / 9) 

  

ՆՈՒԱԶ            - 1 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել 

վասն մեր զասացեալն, թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ 

տեսիլ նորա նուազ անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 5) 

  

ՆՈՒԱԶԱՆԱԼ  - 1 

  ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն 

ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 10) 

  

ՆՈՒԱԶԵԱԼ     - 1 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 5) 

  

ՆՈՒԱԶԵԼ       - 1 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն (23 / 18) 

  

ՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ         - 3 
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  Աճեաց հասակաւ, զհակառակն աճելութեանս արտաքս մղեաց և ի 

բնութենէս զնուազութիւնս, կատարելահասակս զմեզ նորոգելով յանվախճան 

կեանսն:  (138 / 11) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն (63 / 17) 

  իսկ զնուազութիւնն և զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար 

(68 / 7) 

  

ՆՈՒԱՍՏ         -2 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, 

Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 11) 

  և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և 

բարձրագունին զնուաստն (119 / 4) 

  

ՆՈՒԱՍՏԱԳՈՅՆ        - 6 

  յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 15) 

            Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև 

յոյժ նուաստագունիւք, որովք   ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 8) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և ոչ ասել երկուս 

բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ ըստ էութեան, այլ 

որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և ի 

հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 17) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 9) 



1821 
 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի  (123 / 4) 

Ասասցես զնուաստագոյնսն, և զբարձրացուցանողօքն մի՛ զանց 

առնէր:  (130 / 9) 

  

ՆՊԱՏԱԿ        - 2 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ (70 / 4) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ 

լուսաւորելն կարէ զմտացն աչս, առնուլ ի նոցանէ այր ընկերի 

իւրոյ զնպատակ յաղթութեան (153 / 15) 

  

ՆՍՏԵԱԼ         - 4 

   յարգանդէ ելեալն մօր՝ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեան ի բարձունս. և այս 

այսպէս:  (61 / 9) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս (95 / 23) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 8) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին, անուանելով զհաւանեալսն իւրեանց 

Յուլիանիստ և Յակոբիկս:  (154 / 4) 

  

ՆՍՏԵՄ           - 1 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ (124 / 7) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ՆԱ  - 6 

Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 11)  

Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 14) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 7) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 12) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 
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որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 16)  

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 4) 

  

ՆԻԿԻԱՅ         - 1 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 3) 

  

ՆԻՒՍԱՑԻ - 1 

Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 23) 

  

ՆՀԱՆՋ           - 1 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական 

շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան 

աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 19) 

  

ՆՈՅՆ  -          3 

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 



1824 
 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 3) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 17) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 19) 

  

ՆՈՐ  - 1          

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 1) 

  

ՆՈՐԱՁԵՒԵՄ - 1 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ 

անուամբ նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ 

ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ 
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ամենայն իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ 

զնորա եւ զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 20) 

  

Շ       65  (85) 

  

ՇԱՀԵԼ            - 1 

  և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս 

մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ 

ի ճշմարտել (74 / 1) 

  

ՇԱՂԱԽԵԱԼ   - 1 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն 

գտաւ շաղախեալ  (94 / 13) 

  

  

ՇԱՂԿԱՊ    - 2Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս արկանելով 

զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա միմեանց, և 

կամ յեղմամբ զմիաւորութիւնն ընդունելի նշանակութենէ 

դերանունութեանցն, շաղկապովն ազատեաց յայնպիսի կարծեաց:  (126 / 18) 

  Ընդ ձեռն դերանունութեանն լծակցեաց, իսկ ներքս 

արկանելով զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ նոցա 

միմեանց (126 / 15) 

  

ՇԱՄԲՇԱՑԵԱԼ          - 1 
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  նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան  (55 / 20) 

  

ՇԱՄՐՏԱՑՒ    - 1 

  ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն երկիր 

պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 13) 

  

ՇԱՌԱՒԻՂ      - 1 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 8) 

  

ՇԱՏ    - 3 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց (14 / 9) 

լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով յառաքելական բանէն (17 / 14) 

            յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք (54 / 8) 

  

ՇԱՐԱԲԱՌՆԱԼ          - 1 

  իսկ հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն (19 / 8) 

  

ՇԱՐԱԲԵՐԵԱԼ           - 1 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին. թէպէտ և ի 

սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն մակացականացն, 

այլ պատուհաս ընդ յանցանացն (68 / 23) 
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ՇԱՐԱԴՐԱԿԱՆ          - 1 

  և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ, իսկ 

հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ մարդկայինն ստացական 

և շարադրական (177 / 12) 

  

ՇԱՐԱԴՐԵԱԼ - 2 

  Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն (19 / 13) 

  զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային 

լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 14) 

  

ՇԱՐԱԴՐԵԼ    - 1 

  զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր ասելով… 

(110 / 3) 

  

ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ      - 7 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 18) 

  Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն  (19 / 15) 

  Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 2) 

  գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի 

հարանցն մի ասաց Քրիստոսի բնութիւն»:  (38 / 13) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. բնութեանցն (18 / 23) 
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  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (99 / 20) 

  եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 19) 

  

ՇԱՐԱԿԱՊԵԱԼ          - 1 

  և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս 

այսոքիկ շարակապեալ եղեն (95 / 13) 

  

ՇԱՐԱՄԱՆԵԱԼ          - 2 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, 

ոչ շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից (174 / 14) 

  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք  (178 / 16) 

  

ՇԱՐԱՄԱՆԵԼ - 1 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասե (110 / 10) 

  

ՇԱՐԺԵԱԼ      - 1 

  առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի 

զերկաքանչիւրսն շարժեալ (56 / 20) 

  

ՇԱՐԺԵՄ        - 2 
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  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 3) 

  այսինքն, եթէ լուծանե շարժեցաւ յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով 

զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 1) 

  

ՇԱՐԺԵՑԵԱԼ - 1 

  այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 17) 

  

ՇԱՐԺՈՒՄՆ    - 3 

  որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց ասելով, 

սկիզբն շարժման և դադարման (117 / 22) 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն 

բնականի շարժմանն տիրէ ապականութիւն (173 / 2) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս  (57 / 7) 

  

ՇԱՒԻՂ           - 1 

  այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք առաջնորդեն 

ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի (165 / 5) 

  

ՇԻՆՈՒԱԾ      - 1 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն (159 / 2) 

  

ՇԻՋՈՒՑԱՆԵՄ   -    1 
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   զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 21) 

  

ՇՆՈՐՀ           - 3 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից  (110 / 17) 

իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն, իսկ ձեր 

ըստ շնորհի որդեգրութեանն (127 / 5) 

            տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան (12 / 5) 

  

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ  ԼԻՆԵԼ            - 1 

  շնորհակալ պարտ է լինել նմա (101 / 7) 

  

ՇՆՈՐՀԵԼ       - 2 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան 

բանիցն, շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն 

հասանել բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս 

ամէն:  (86 / 14) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 13) 

  

ՇՆՈՐՀԵՄ      - 3 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն  (79 / 6) 
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և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (102 / 1) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և 

փառս շնորհէր (112 / 8) 

  

ՇՈՒՆՉ           - 4 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն,  (73 / 16) 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման(175 / 7) 

  և նովին անշնչացեալ մարմնուն զապականութիւնն մեր խափանեաց ի 

գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի մարմնոյն իջեալ ի դժոխս (175 / 12) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն, 

և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ 

որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  (182 / 14) 

  

ՇՈՒՐՋ           - 1 

օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 2) 

  

ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ       - 1 

  որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 6) 
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ՇՐՋԵԼ           - 

  որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ 

մարդկան շրջելն (124 / 2) 

  

ՇՐՋԵՄ          - 2 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն 

տեղիս  (145 / 11) 

            յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի (171 / 18) 

  

ՇՓԵԼ - 1 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 5) 

  

ՇՓՈԹԵԼ       - 1 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել  (119 / 14) 

  

ՇՓՈԹԵՄ       - 2 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք…մի շփոթեսցես և խաթարեսցես 

զլուսաւոր քո սիրտ (99 / 17) 

  

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք 

(159 / 13) 
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ՇՓՈԹՈՒԹԻՒՆ         - 9 

  որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում 

մարմնում (104 / 6) 

            Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, և 

կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան (43 / 20) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և 

առանց շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 20) 

  Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և 

առանց շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն  (159 / 10) 

  Եւ Պրոկղ ասէ. «Ի միասին եկին բնութիւնք և առանց շփոթութեան մնաց 

միաւորութիւնն»:  (159 / 23) 

  ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն (181 / 7) 

Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի յարգանդի 

Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն շփոթութիւն, և ոչ 

զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ խորհել:  (62 / 23) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ 

եթէ շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 18) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոթութիւն, (7 / 5) 

  

ՇՓՈԹՈՒՄՆ  - 1 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 
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որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 16) 

  

ՇՕՇԱՓԱԿԱՆ           - 1 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, 

առ շօշափականսն՝ մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի 

մէնջ:  (44 / 17) 

  

ՇՕՇԱՓԵԱԼ  - 3 

  և ի ձեռաց մարդկան գտաւ շօշափեալ (60 / 9) 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ, և որ 

այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 14) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն. այսպէս և լսելեացն 

և զշօշափելեացն, ևս և ճաշակելեացն և գլխովին իսկ մտացն առ ի յիմաստիցն 

յարձակմունս, ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն 

ներգործութեանց, այլ նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք 

իմացականօք զաստուածային զօրութեանն ի գործ արկանէր 

զարուեստ:  (56 / 22) 

  

  

ՇՕՇԱՓԵԼԻ  - 8 

  շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն (122 / 21) 

  ընդ սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի 

և շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 / 17) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի 

և շօշափելի ասացաւ ի Յոհանն (125 / 6) 
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  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ 

անչարչարելի և անմահկանացու ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ոչ զնա ապաքէն 

ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի (166 / 11) 

Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր բնաւորականաց 

Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ շօշափելին ըստ բնութեան 

լինէր երբէք  (60 / 21) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 2) 

  շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն 

ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 24) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 19) 

  

ՇՕՇԱՓԵՄ    - 4 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և ոչ 

ստուերաւ:  (168 / 20) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 18) 

Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին և՛ տեսաք 

և՛ շօշափեցաք:  (18 / 10) 

       Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 6) 

  

ՇՕՇԶՓՈՒՄՆ    - 1 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշափումն (169 / 14) 
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                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                                

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ՇԱԲԱԹ          - 2 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի 

մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 4) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 25) 

  

ՇԱՂԿԱՊ       - 1 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 17) 

  

ՇԿԲ    - 1 
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  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ 

նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի 

բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն 

իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ 

զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 20) 

  

ՇՈՒՐՋ  - 1     

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 24) 

  

ՇՐՋԱՆ           - 1 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ 

արեգական շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` 

յայտնութեան աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ 

պահեաց:  (191 / 19) 

  

Ո       66  (1452) 

  

Ո՞,       - 1 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին 

փոխանակ զո՞ ասես գոլ (18 / 4) 

  

ՈԳԻ    - 12 
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և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա ետես 

զապականութիւն:  (25 / 14) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 6) 

  ասացաւ զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 6) 

  «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն»:  (133 / 19) 

  «ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն»:  (143 / 1) 

  ասացաւ զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ 

ետես զապականութիւն:  (158 / 4) 

  նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն (32 / 6) 

   Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ ազդելով 

մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական հաւաստեաւ:  (59 / 3) 

որպէս Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 17) 

  «Յիսուս աղաղակեալ ի ձայն բարձր արձակեաց ի զոգին, և եթէ՝ Յիսուս 

խոնարհեցուցեալ զգլուխն աւանդեաց զոգին»:  (24 / 10;  24 / 11) 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման, և նովին անշնչացեալ մարմնուն 

զապականութիւնն մեր խափանեաց ի գերեզմանի և մերկացեալ շնչովն ի 

մարմնոյն իջեալ ի դժոխս, կործանեաց զնա, զգերեալսն գերելով ի նմա զոգիսն և 

մահուամբն զմերն մեռոյց զմահ:  (175 / 14) 

  

ՈՂՋ    - 2 

  Ողջ լեր:  (100 / 5) 
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  Եւ ողջ լեր ի Տէր:  (148 / 5) 

  

ՈՄՆ   - 76 

  թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ 

պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ (152 / 8) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն (35 / 18) 

  որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել (42 / 4) 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ 

զպանիր կամ զեղ. և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի 

վերայ խոնաւից է տեսանել, որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար 

յերկաքանչիւրսն, և է որ երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ 

վեհագոյնն վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ զօրութեանն:  (78 / 5;  78 / 10) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և 

յայլոց ոմանց իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ 

խորհրդոյն յեղանակ (80 / 8) 

  որպէս թուեցաւ ոմանց ասել (141 / 15) 

  ոչ ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 12) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն աստուածայինք:  (53 / 17) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, զի են ոմանք, որ 

յանգոյից ի գոյ ածան, յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան զհանուր 

էակացո:  (77 / 17) 
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  Ոմանք յասացելոցս և՛ յանմարմնականացն յարմարեսցին գոլ, իսկ 

մարմնական կենդանիքս ընդ բոլորիւքս ենթակայեալ է:  (90 / 19) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին 

և ոմանք ոչ:  (156 / 20;  156 / 20) 

  ոմանք և ասին փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն 

զկիրս  (157 / 20) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա  (157 / 25) 

  ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ 

միաւորութեան:  (158 / 14;  158 / 16) 

  ոմանք ըստ բնութեան գտանին ասացեալք և այլք ըստ 

միաւորութեան:  (160 / 22) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին 

եւ ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան 

զԱնատողեայ զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին 

հոգեկիր եղբարքն, եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց 

ազգաց, զի խառն ի խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5;  189 / 6) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ երևեալ:  (16 / 3) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 1) 

  Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ 

լինի  (21 / 8) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, 

այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 5;  26 / 6) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

(27 / 6) 
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  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. (27 / 9) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ  (27 / 14) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն, ասելով ոմն ի նոցանէ. «ի միաւորութիւն եկին 

բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց միաւորութիւնն»:  (41 / 22) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 19) 

  այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, և անչարչարելին և 

անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն գոլ, ոմն ըստ 

բնութեան, և ոմն ըստ միաւորութեան (54 / 18;  54 / 19) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ 

է ոմն առ ոմն, յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 11;  76 / 11) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 21) 

  զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և ոմն յետոյ համաձայն լինելով 

իրերաց, (111 / 18;  111 / 18) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (116 / 24) 

  զի թէ ի բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ 

հանուրն շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն (19 / 9) 

  ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին, նոյնպէս և զԲանն, և այս 

է ոմնն (40 / 4) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (116 / 24) 

այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս 

և յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 17)         
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  և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և 

որակութեամբն (78 / 2) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն. և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, 

քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ 

յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ 

զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 5;  13 / 9) 

  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (15 / 13) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 1) 

  անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն մարդ», և 

համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ 

ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն ասասցի գոլ (25 / 20;  25 / 22) 

  և յառաջ մատչելով ՝ զնոյն բաժանէր յայլանմանս և ի զանազանս, որպէս 

յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և անապական ասելով, և 

զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 22) 

  իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 9;  112 / 9) 

  զոմն անուամբ միայն պատուէ, և զոմն արդեամբք (115 / 5;  115 / 6) 

  իսկ ապա ծնեալ ի նոցանէ մեղքն դառնայ և արկանէ յերկաքանչիւրոցն 

վերայ զապականութիւն, և զայն կրկնակի, զոմն յառաջ 

և զոմն յետոյ:  (134 / 13;  134 / 13) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն 

Քրիստոսի՝ զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 13;  158 / 13) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ (21 / 13) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 19) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս.  (16 / 20) 
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  բայց մեք և ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք 

իմանալ զոմնն  (21 / 15) 

Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ զինէին:  (7 / 7) 

և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 23) 

  և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 17;  67 / 18) 

և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 23) 

  և ոչ միայն այս, այլ զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս մարդապէս 

կատարելով:  (67 / 17;  67 / 18) 

իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս եղեալ 

չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 1) 

  զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ 

ճանաչես:  (26 / 1) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ 

ձևանան, ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (182 / 20;  182 / 21) 

  Եւ դարձեալ թէ դէմն զումեմնէ և եթ ասի, հնար է և բոլորին և առանց դիմի 

գոլ:  (26 / 3) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 18) 

  

Ո՞ ՈՔ   -  2    զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի (36 / 16) 



1844 
 

  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն» (136 / 11) 

  

ՈՉ       - 619 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած, և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 8) 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` 

իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց 

սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած 

կամի, զի արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (4 / 15;  4 / 16;  4 / 17;  5 / 2) 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես», յիշեցուցանելով 

յանուանէ զԱթանաս, զԿիւրեղ, զԵփրեմ, զՅուլիոս Հռովմայ և զայլս:  (6 / 2) 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր. ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս 

և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն 

վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին 

կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 7;  6 / 9;  6 / 13) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանային:  (7 / 1;  7 / 6) 

  զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, 

կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ (8 / 12;  8 / 13) 
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              զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ 

Որդոյ միայն նուագեալ  (9 / 4)            

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և 

ոչ յոչ ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 10) 

Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 9;  9 / 10) 

  Ընդ որ ոչ կարացեալ ելանել:  (10 / 2) 

  պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ 

ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 12) 

  յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ 

է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և ճշմարտութիւնն 

պայծառանայ»:  (10 / 19) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք (11 / 6) 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն 

նկատել, և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել 

հաւատոյն բան:  (12 / 1;  12 / 2) 

  քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 4;  13 / 8) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ (13 / 10) 

              Զի թէ ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն, ամենայն 

ուրէք համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն. այլ զի ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ 

փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման սուրբ ժողովոցն:  (14 / 4) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո, զի 

թէ ոչ ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, 

և ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 7;  15 / 9;  15 / 10;  15 / 11) 
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  Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (15 / 13;  16 / 1) 

  Եւ արդ, եթէ ոմն ոչ էր, ապա և ոչ էր իսկ, և հարկ լինի կամ զանեղ բանն ըստ 

քեզ յեղուլ ի մարմին և առ աչօք և ոչ ճշմարտութեանբ 

երևեալ:  (16 / 3;  16 / 3;  16 / 5) 

  Եւ ասացեր. «ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ». զնոյն իսկ ասեմ և ես, զի և այնպէս իսկ է, զի անձևն անդէմ է, 

իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և 

անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. (16 / 11;  16 / 11;  16 / 13;  16 / 13) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 14;  16 / 15) 

  Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 18) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս. զի դէմ 

սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն պարունակէ 

զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ 

ասիլ:  (16 / 20;  16 / 24;  16 / 24) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա 

և ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 1;  17 / 3;  17 / 3) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, 

և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 4;  17 / 7;  17 / 8) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», (17 / 11) 

  ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ քեզ:  (17 / 21) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ (18 / 5) 

              Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. 

բնութեանցն. ոչ հաւանիմ՝ զի անհնար է, ոչ միայն թէ ստացականի և 

անստացականի, այլ և յարարածականացս օտար է այս. զի բնութիւն 

պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի նոցանէ պարունակեալ. զի թէ ի 
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բաց բարձցես զյատուկն, հանուրն ոչ լինի բաց բարձեալ, իսկ հանուրն 

շարաբառնալով, բառնանի ընդ նմին և ոմնն, և զի ոչ են բարձողք իրերաց, ըստ 

սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս. յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն 

Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի. Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ 

եղև, ամենեքումբք է հանդերձ անհատիւքն ի շարադրութեանն, և դու որ 

զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ զամենայն 

մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ Քրիստոս, այլ 

երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս. վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս, այլ 

ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ 

ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս 

և ոչ մեռանել, որ և երկոքին 

անտեղիք:  (19 / 1;  19 / 5;  19 / 7;  19 / 9;  19 / 11;  19 / 16;  19 / 18;  19 / 21;20 / 6) 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 7) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս  (20 / 14) 

  Եւ դարձեալ զի Նեստոր ոչ կորուսանէ զգոյութիւնսն և զԲանին և զմարմնոյն 

իւրոյ, թէպէտ և զմիաւորութեանն բան անբարէփառապէս թերաբանէր. իսկ դու 

ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս եղեալ 

չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (20 / 17;  21 / 1) 

              Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ, և զինչ ասեսն, ոչ գիտես, բայց մեք և 

ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն, այլ զնոյն ինքն Տէր 

Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս անշփոթաբար և 

անքակապէս միացեալ, և այսպէս հաւատամք ի միաւորութեանն գտանիլ մեզ 

հանրական անդամոց կաթողիկէ եկեղեցոյ:  (21 / 13;  21 / 15) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 /      

  Ա՛րդ, զայս եթէ բոլորում դիցես մարդկային բնութեանս, կամ ոչ զոք ասես 

յղացեալ և ծնեալ, զի բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի 

ներգործութեան, և կամ ասես առ հասարակ զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ 

և ծնեալ, զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի բնութենէս, զի և ամենայն ոք 
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և ոչ դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ բնութեանս, զի և առ այլս և առ 

ամենեսին:  (23 / 7;  23 / 11;  23 / 13) 

  «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն 

և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր 

աճելն, և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (23 / 19;  23 / 23) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, որ ևս 

անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, զի բնութիւն ոչ ունելով 

զնշանակիչն իւր  (24 / 16) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն է, զի ոչ անմարմին Բանին 

ըստ ինքեան կարելի է մեռանել, և ոչ հասարակականի մարդկային 

բնութեանս:  (24 / 20;  24 / 21) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց, մարմին հոգով բանականաւ, ապա 

ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն Աստուծոյ, 

այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի միացոյց 

իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, մահու, 

դժոխոց և ապականութեան. զի մեղս ոչ արար, և ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան 

նորա, և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն նորա ետես 

զապականութիւն:  (25 / 6;  25 / 12;  25 / 13;  25 / 14;  25 / 14) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն, յորմէ 

դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ 

իմանամ քան թէ զոմն մարդ», և համայն առաւել զոր իմանալդ 

ասացեր, ոչ իմացար, զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի 

վերայ հանուրցն ասասցի գոլ, զի թէ առ ումեմն իսկ իմանաս զդեմն, առ 

միւսումն ևս այլ ինչ և ոչ ճանաչես:  (25 / 19;  25 / 21;  26 / 2) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, 

այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 6;  26 / 8) 
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  Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 9  ) 

  Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ. եթէ 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և միտս, 

այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս, ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին 

իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին 

իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն 

ձեր:  (27 / 15;  27 / 16;  27 / 18) 

  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 2;  28 / 5) 

  զԲանն ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 13) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին 

Կոյս ոչ մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա 

ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ 

պատճառ:  (28 / 17;  28 / 20;  29 / 1;  29 / 4) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն… և զոր ոչն ոք ի 

մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է, և զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ 

ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ նորին մտաց, ըստ միաւորութեան 

անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան Բանին յարմարեսցի 

տեսանելս:  (29 / 13;  29 / 15;  29 / 17;  30 / 3) 

  որոց հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 21) 

              կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ 

յոգունց ճաշակելեաց, զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս 

զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն (  32 / 4;  32 / 6) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ 

աստուածութեան, ոչ կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել 
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զառանձնաւորական յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ 

Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի 

Հորէ, և ոչ ելումն, և զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ, զի ոչ Հայր 

բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին ի 

նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ 

մնալով ի միասին հասարակականի բնութեանն և 

զօրութեանն:  (32 / 16;  32 / 21;  33 / 1;  33 / 2;  33 / 3;  33 / 4) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ 

յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս 

կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի 

կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 10;  33 / 19) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ (33 / 21) 

  և սակայն ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, 

մարդացեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 4) 

              Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և 

առանձնաւորութիւն, ոչ ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի 

մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 19) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ 

եթէ յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս 

և ոչ առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (34 / 23;  35 / 2) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (35 / 8) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր միոյ Աստուծոյ 

Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ 

էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր 

ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն ամենայն:  (35 / 17;  35 / 21) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 8) 
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այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ 

կենդանական զօրութեանն. քա`ւ լիցի:  (36 / 11) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստուանեալ լինին, և 

որոց ոչ են՝ հրաժարեալ (36 / 15) 

  Զի թէ զմինն ճշմարտեսցես, զմիւսն ևս ոչ կարասցես ճշմարտել. զի 

զերկոսին միանգամայն ի վերայ միոյ իրի գիտել, անհնար է. զի թէ ասես 

զկենդանի զԲանն Աստուած ըստ իւրումն էութեան, առնելով և Նորա ի Կուսէն 

կենդանական մարմին ինքեան, և ոչ անշունչ և անզգայ, պարտ է քեզ և երկուս 

խոստովանել կենդանիս. ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի 

քեզ կամ ի Բանէն կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ 

զօրութիւն.:  (36 / 19;  36 / 24;  37 / 2) 

  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ 

թէ ոչ՝ ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել, որ ճշմարտութիւն սիրեցի 

յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 10) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, 

մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 3) 

  գիտես դու և կարի քաջ, զի և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ 

զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ երկրորդել (38 / 17) 

  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն, ըստ նմին այսմիկ կատարելաբար՝ 

և ոչ անկատար և զմարմինն իւր իրաւացոյց առ ի մէնջ զգենուլ:  (39 / 6) 

  և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, 

եթէ ոչ յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 14) 

  Զի բնութեան հաւաքումն ի հասարակին ըստ զօրութեան և եթ է, անուամբ 

միայն նշանակեալ, իսկ յառանձնականումն ոչ ըստ զօրութեան, այլ ըստ 

ներգործութեան և արդեամբք երևեալ:  (39 / 18) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով (41 / 6;  41 / 9) 
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  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն 

զօտարութիւն բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս 

որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն 

բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 14;  41 / 15) 

  Եւ զի միաւորեալն մի է և ոչ ևս երկու, մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին 

հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և բնութիւն:  (42 / 13) 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին, 

զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 18;  42 / 20) 

  զնոյն, և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին (43 / 6) 

  այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 1) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան (44 / 9;  44 / 10) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 9) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, և 

չարչարականի Նորա մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և անչարչարելի գոլ, 

եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (45 / 16;  46 / 1) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 16) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս 

(46 / 25) 
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  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 9) 

  ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի ասացեալ (47 / 18) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 11;  48 / 18) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 18;  48 / 22) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ 

ի նմանէ ասասցին:  (49 / 13;  49 / 15) 

  իսկ զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են 

(50 / 3) 

  մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր 

մեր, ոչ ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի 

յաղթելոյ և ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին 

զնուաստագոյնն:  (50 / 12;  50 / 14) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով (50 / 20) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 
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Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 1;  51 / 9;  51 / 11;  51 / 12) 

  որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ 

ասացաք:  (52 / 2;  52 / 3;  52 / 3) 

  Իսկ եթէ բնութիւն անդէմ և անգոյ ասասցես գոլ, կամ զԲանն կամ զառ ի 

մարդկանէ զմարմին նորա, գտանիս ասացեալ և ոչ ինչ, ոչ գոյ՝ 

և ոչ բնութիւն:  (52 / 12;  52 / 12;  52 / 12) 

  մի և բնութիւն ի նմա ըստ անեղ և անշփոթ խառնմանն, և զայս ոչ ըստ 

համագոյութեան, այլ որպէս ասացի (52 / 17) 

  ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և 

նորին համախոհքն:  (52 / 23) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 3;  53 / 3) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար (54 / 7) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 26) 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին (54 / 26;  55 / 1) 

              Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, (55 / 13) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. օ՞ն անդր, մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք 

այսպիսի անտեղի մտածութիւն, զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև 

գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն 

ընկալեալ:  (55 / 17;  56 / 1) 
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  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ լիցի 

(56 / 8) 

  ոչ դատարկս և անգործս թողլով զնոսա յանցնիւրոցն ներգործութեանց, այլ 

նոքումք զգայական մարմնոյն մասամբք և մտօք իմացականօք զաստուածային 

զօրութեանն ի գործ արկանէր զարուեստ:  (56 / 24) 

  Եւ յաղագս այսորիկ և ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն, 

մոռանայր մարմինն զբնականն իւր շարժմունս, զի յաստուածայնումն է 

ծածկեալ և ընկղմեալ զօրութեանն, ոչ ի բաց բառնալով զնոսա Բանն Աստուած 

յիւրմէն մարմնոյն, զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով 

վեհագունին, ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել 

զբնաւորականսն:  (57 / 9;  57 / 11;  57 / 12) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ կամեցաւ, 

զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ 

միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ 

զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն, և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ 

բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր 

մարմին, և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 17;  57 / 21) 

              Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին 

հարքն, այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, 

և այն՝ յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում 

և եթ սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ, և հանապազօր ի հարկի 

կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն մինչև ի գերեզմանն և 

ցյարութիւնն, յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և 

ապականակիր և յանկատարելութենէ եկեալ ի 

կատարելութիւն:  (58 / 14;  58 / 15) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ 

և ոչ գործ ճշմարտութեան ցուցանել  (59 / 6) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ 

կատարելով  (59 / 10) 
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  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց, ոչ ըստ բնութեան այլ ըստ անճառ 

միաւորութեանն (59 / 19) 

  զօրմէ ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ 

և ոչ վաստակեսցի (60 / 10;  60 / 11) 

              Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և 

զՀոգի ոչ անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք (61 / 21) 

  ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն 

պատճառ, և թէ ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին 

զյատկութեանն զանուն և զկիր (62 / 5;  62 / 7) 

  Խոստովանիմք դարձեալ՝ առաքեալ զԲանն Աստուած յԱստուծոյ Հօրէ և 

իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ ճմարտապէս 

և անհեղաբար և թէ զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ, 

գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել 

և ոչ միով ինչ իրօք:  (62 / 16;  62 / 18;  62 / 19) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի և ստացականի 

յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ զմիաւորութիւնն 

շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք ասել կամ 

խորհել:  (62 / 23;  62 / 23) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն, 

զկուսութիւնն ոչ լուծանել զծնողին, և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին 

ճշմարիտն նորա ուրանալ կարիցեմք զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն 

ճշմարտութեան կուսութոանն լուծումն իշխիցեմ ասել 

ծնողին:  (63 / 2;  63 / 3;  63 / 5) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12;  63 / 14) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք, իսկ 

զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր օրինակ, 
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և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, 

զի ոչ գրեցան:  (63 / 17;  63 / 18;  63 / 19) 

  Էջ առ նոսա՝ ոչ մերկ աստուածութեամբն (64 / 23) 

              ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, որպէս և զդժոխս և զապականութիւն 

մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն 

եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 13;  65 / 17) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն, որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք, այլ 

պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ 

մահն…մինչ ոչ արարչական ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ (66 / 9;  66 / 12)               

  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 21) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս, ոչ ևս ըստ մարդկան, այլ 

աստուածային այս հրաշափառութեան գործ, զեղելութիւն և զաճումն հասակի 

յանձն առնելով անօրինաբար, իսկ զնուազութիւնն և 

զապականութիւն ոչ ընկալաւ աստուածավայելչաբար (68 / 3;  68 / 7) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 16;  68 / 18) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին  (68 / 20) 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, 

ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 16;  69 / 17) 

              Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր 

և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (71 / 1) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, ասացաւ 
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զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 3;  71 / 4;  71 / 6;  71 / 7) 

  զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս (71 / 15) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ 

Քրիստոսի:  (71 / 19;  71 / 20;  71 / 21) 

  այլ միացուցանելով առ ինքն անճառապէս զմարմնոյն իւրոյ գոյացութիւնք 

և ոչ անձնաւորութիւնք երկու:  (72 / 4) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն  (72 / 10) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, և ոչ փոխէ 

առանց յերկուանալոյ:  (72 / 14;  72 / 14) 

              Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ 

Աստուածն Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան 

կամէր, ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և 

աշխատութեանն և չարչարանացն, և յորժամ ոչ լինէր, կամ արգելոյր զայնոսիկ 

յիւրմէ մարմնոյն, բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս 

խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի 

յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել կամ 

ընդդիմամարտաբար. և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ 

զդէմ և՛ զիրն և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր 

հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն, զի 

և ոչ թափուր երբէք ի նմանէ, ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ 

գոյացութիւն առանձնապէս կամ կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի 

ունել միտս առաջնորդականս և կամ բաժանաբար բերել անձնիշխանական 

կամս, քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և 

միացոյց Աստուածն Բան:  (73 / 20;  74 / 8;  74 / 9) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 5) 

  Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի բնութեանն չորք 

առանձնաւորութիւնք:  (76 / 14;  76 / 14) 
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  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, 

զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 8) 

  Այլ ասեն, ոչ ասեմք զհամագոյն ըստ նոյնութեան իսկութեան, այլ ըստ 

եղելութեան:  (77 / 13) 

  որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն  (78 / 9) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 

սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 14;  78 / 19) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 23) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն իւր 

(78 / 24) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն, զի ոչ յաստուածայնոյն հայթայթէ բնութենէն Բանն իւր մարմին, այլ 

ի մարդկանէ, և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ 

ծնեալ անժամանակաբար:  (79 / 5;  79 / 7;  79 / 9) 

  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ, 

այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն 

փոխեաց  (79 / 12;  79 / 13;  79 / 15) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, 

զի ոչ հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ (79 / 19;  79 / 20) 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ 

(80 / 4) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ, զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց, և 
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համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի հրոյն, 

այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է, որպէս և 

յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 14;  80 / 15) 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 22) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ», ասելով, 

«և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 4;  81 / 7) 

  զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 10;  81 / 13) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ 

և ոչ Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ 

աներևելոյն»:  (81 / 16;  81 / 17) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ ասի 

տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս բնութեան և 

անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ (82 / 13;  82 / 14;  82 / 15) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 23) 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար, այլ որք 

միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք անուանեսցի տիւն. այսպէս 

իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, զի թէպէտ և 

իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, այսինքն 

բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և իմաստութիւն և 

զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ ասին սոքա 

առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (83 / 24;  84 / 10) 

  և համայն ոչ են ըստ այնմիկ (84 / 20) 

  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 
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անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն, զի 

յԱստուածայնումն ծածկեալ և ընկղմեալ եղև բնութեան:  (84 / 25;  85 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս. ոչ անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ 

առ ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել 

զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ 

զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և 

մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել 

կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի 

և մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 9;  85 / 10;  85 / 13;  85 / 15;  85 / 17;  85 / 20) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ ինչ սորին 

ազգակից անուանք:  (86 / 1;  86 / 3;  86 / 3;  86 / 4;  86 / 4;  86 / 5) 

  իսկ ապառնին թէպէտ և ի գիտութեան դուզնաքեայ ինչ, այլ ի զգայութեան 

ամենևին ոչ, իսկ անցեալն՝ մօտաւորն ի զգայութեան, այլ ոչ և ի գիտութեան, իսկ 

հեռաւորն մասնաւոր ինչ ի գիտութեան:  (87 / 11;  87 / 12) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին 

յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ 

բնաւորականացս այսոցիկ. այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և 

խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, 

զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 11;  88 / 16;  88 / 19) 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիանաւն, կարելի էր 

նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն, այս է՝ մեղացն 

մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել իշխանութիւն սաստել և 

հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ 

և ոչ լինել աղախին հեշտասիրութեանն:  (89 / 15;  89 / 18;  89 / 19;  90 / 2) 
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  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է, ոչ է այս, և մի՛ լիցի ասել 

զայս այսպէս, որք ոչ իցեն. հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է 

մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին, 

այլ ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի 

բանսարկութենէ:  (91 / 17;  91 / 20;  91 / 21;  91 / 21;  91 / 23) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ 

էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 4;  92 / 8) 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն, որ 

յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք, օրինակ իմն, որք որպէս յանդիման 

ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն իվերայ ածել:  (92 / 15;  92 / 18) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ 

մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 1) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն, մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 10;  93 / 12) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս, սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ 

ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 20;  93 / 21) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն (94 / 10) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ 

շարակապեալ եղեն (95 / 11) 

  և ոչ զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 21) 

  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ (97 / 7) 
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  մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին, առանց 

որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ (98 / 4) 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, (98 / 18) 

  ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 10) 

  բարեպաշտութեան բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին ինչ:  (100 / 19) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն և ի 

միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և 

հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 21;  100 / 22;  101 / 1) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ  (101 / 4) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին կողմանքս ի չարէ 

նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք նենգեալ 

գտանէաք:  (101 / 12;  101 / 13) 

  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն (101 / 19) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 13) 

զի ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 18) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 1) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 14;  103 / 15) 

   որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և անապական 

ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 23) 
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  «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 1) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին, այլ 

զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 15;  105 / 16) 

              Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, 

զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 

յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն, զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր 

գնացեալ (107 / 15)   ոչ զայն ասեմ  (107 / 22) 

  «ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն (108 / 7) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 13) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 18) 

  արդեօ՞ք իցէ ի գրոյն գայթակղելն նորա և ոչ յինքեան կամակորութենէ և 

յամառութենէ, և զի սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և 

ամանակի պահել զառաջարկութեան բանին հոլով  (109 / 7;  109 / 9) 

իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք, և յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ 

տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով 

տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս ասելով՝ ըստ անցելումն, և զի յարոյց 

զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դարձցի մարմին նորա յապականութիւն և կամ 

ըստ ապառնոյն այսպէս, և զի յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, 

և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն:  (110 / 4;  110 / 13;  110 / 16) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ 

առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի (111 / 13) 

  ոչ կարէ հեռանալ ի Նեստորի մոլորութենէն, զի և նա զնոյնդ ասէր:  (112 / 3) 
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  զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ 

զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն: ( 113 / 8) 

              մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ 

և որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն (114 / 7) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ (115 / 7) 

  Եւ զնոյն ասէ և ոչ աս (115 / 10) 

  լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ ճշմարտութեամբ 

և ոչ արծուի:  (116 / 11) 

  և ապա կեղծաւորի ասելով, «ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ 

ընդունել մարմնոյն Քրիստոսի»:  (116 / 22) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, 

վերաձայնէ ոչ կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի. և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս 

լինել (117 / 1;  117 / 2) 

  զանապականութիւն ասել պարտիս. թէ կամիս և թէ ոչ կամիս (117 / 10) 

              Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ 

և առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ 

ընդ կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն 

բնակէ»:  (118 / 18;  118 / 18;  118 / 19) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն (119 / 3) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց, փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց, իսկ 

ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 7) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել, և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի 

վերայ պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի, զի ոչ են մի և ոչ միոյ 

իրողութեան:  (119 / 13;  119 / 18;  119 / 18) 
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  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, 

և ոչ ապականացուին ապականութիւն  (119 / 19;  119 / 19;  119 / 20) 

  Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան, «մահկանացու ասի մարմին, 

այլ ոչ մահ մարմին, և ապականացու ասի մարմին, ոչ ապականութիւն մարմին, 

քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, իսկ ապականութիւն և մահի ի մեղաց ի 

ներքս մտին»:  (120 / 5;  120 / 7)                   

              Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և 

ստացական մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար, որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ 

Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն 

վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ 

զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ 

շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 12;  122 / 12;  122 / 19;  122 / 22) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, 

և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, այլ 

վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, 

այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 5;  123 / 7;  123 / 8;  123 / 10) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և 

տեսանելի:  (123 / 12) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային 

և ո՛չ մարդկային, որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ 

մարդկան շրջելն, և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և 

անբովանդակելի և երկնային, զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ 

փառօք բազմի:  (123 / 21;  123 / 23;  123 / 24;  123 / 24) 
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  համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր 

Եփրեմ:  (124 / 9) 

  հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (125 / 10) 

  սակայն հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ, և ոչ փոփոխելի ինչ իրօք (127 / 3) 

                          Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն 

առանձնապէս յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ  (128 / 16) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս 

ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն 

(128 / 21;  128 / 22;  128 / 22;  128 / 22;  128 / 22) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 

յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 2;  129 / 6) 

  ոչ առանց աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 10) 

  աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, զի ինքն էր 

Աստուած, միանգամայն և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել 

առանց քաղցի ի պէտս փառացն Աստուծոյ:  (129 / 20;  129 / 22) 

  «Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ, ոչ ինչ 

բնութեամբ ապականացու արար Աստուած, մեղք պատճառք ապականութեան 

ամենեցուն»:  (130 / 17) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ, ոչ մեղանչել 

ասաց և ոչ մարմնոյն ապականել և ոչ հոգւոյն ի դժոխս ըմբռնիլ, և ընդ ձեռն 

սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 21;  130 / 21;  130 / 22) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս, ոչ թողեցելով յինքենէ մարդկային հոգւովն յաւարել 

զնա և ոչ ընդ նովաւ զիւրն արկանել մարդկային հոգի:  (131 / 1;  131 / 3) 

  Եւ եդաւ ի գերեզմանի ընդ ձեռն անքակաբար միաւորեցելոյ իւրոյ մարմնոյն, 

ի խափանել զապականութիւն և ոչ ընդունել զնա:  (131 / 6) 
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              Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ մահ բնակել ընդ կեանս, 

և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն 

բնակէ»:  (132 / 20;  132 / 21;  132 / 22) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  Եւ յաղագս այնորիկ ասացաւ, թէ «մեղս ոչ արար, և ոչ թողաւ ոգի նորա ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 18;  133 / 19;  133 / 19) 

  մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն 

և ոչ մեղուցելոց:  (134 / 24) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 10;  135 / 11) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 4) 

ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան 

զայն ի մաղթանս Հօր մատուցանէր (137 / 12) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և յերկրորդ յիւրում 

գալստեանն ցուցանելոց է, զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ 

և ոչ երբէք փոփոխիմ» որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն 

յերկնից՝ որդի մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 19;  140 / 21) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 11) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ 

կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք 

զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին 

և ասել (141 / 13;  141 / 18;  ) 
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  ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, որպէս և Գրիգոր 

սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս. 

իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն»:  (142 / 18;  142 / 22;  142 / 22;  143 / 1) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է 

որ ոչ չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն 

յերկնից Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի 

ելանիցէ ուր էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և 

զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 4143 / 5) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 11) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր, «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, 

և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն  (144 / 8;  144 / 9) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ 

և ոչ արարածոյ բնութեան»:  (144 / 20) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական, և ոչ ասեմք թէ մահն մարմնոյն միայն էր, որպէս 

և ոչ ասեմք, թէ կեանքն Բանին միայն էին:  (144 / 23;  145 / 1;  145 / 2;  145 / 4) 

  Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս, զինչ 

հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և զրկեալ 

յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 10;  145 / 10) 

  իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 9) 

արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, 

զորմէ բանքս են (147 / 18) 

  Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ 

հաստատեաց պէտս:  (150 / 3) 
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  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս 

յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 5) 

  ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի 

պատուականէն:  (150 / 19;  151 / 10) 

   իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին 

(152 / 6) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, զի այսոքիկ և զկնի 

յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի, զի թէ անչարչարելի և 

անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, գտանի եղեալ սուտ 

մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք 

և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 1;  153 / 9) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 12) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 8) 

              Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք 

հրաշալւոյն Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի 

Շամրտացւոցն երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 10) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, 

և ոչ զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 3) 

  ոմա՞նք ասին և ոմանք ոչ:  (156 / 20) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ 

և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, և որ սոցին նման, զի ընդ ձեռն այսպիսեացս 

անուանց ոչ լինի մարմինն արարածական, այլ անեղ, և որ անեղն է, 

համագոյակից լինի աստուածութեանն, և համագոյն չորրորդութիւն առնէ 
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զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 9;  157 / 10;  157 / 11;  157 / 14;  157 / 18) 

  Իսկ ոմանք թէ և ասեն, ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն 

իւր Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա, զի ասացաւ 

զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես 

զապականութիւն:  (157 / 25;  158 / 1;  158 / 4;  158 / 5;  158 / 5) 

              Զի ի լինելն մարդ Բանն Աստուած անեզաբար մարմնացաւ և առանց 

շփոթութեան և առանց անջատման երևեցոյց զմիաւորութիւնն, որպէս և Յոհան 

Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, քանզի 

միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ, և կամ լուծումն այս 

բնութեան յայն կամ այնր յայս, այլ միացեալ մի լեալ»:  (159 / 15) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին, այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, 

բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 7) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցան 

(161 / 22) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն, և 

զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս, և 

միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն յայտնել 

զսկզբունս և զծայրս (162 / 11;  162 / 12) 

  լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց հրեշտակական և ոչ մարդկային 

բնութիւն:  (163 / 6) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն 

և առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն, և ապա դառնայ 

ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով. Եթէ ոք յերկնից բերեալ 

ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի մարդկայինն հողեղէն 

բնութենէս, նզովեսցի:  (163 / 12;  163 / 16) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ 
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նոցին հակառակք, ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա 

ցԻսրայէլ:  (164 / 2;  164 / 2) 

  ապա եթէ են մշակք նենգաւորք, որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ 

լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի 

նոցանէ, երթայք զհետ բարի հովուին (164 / 14) 

  այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի. 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ հանդերձ 

նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 2;  165 / 6) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի 

վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 15;  165 / 18) 

  այս զինչ այլ լինիցի, և ոչ հրեշտակական և երկնային:  (166 / 14) 

              Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 5) 

  մարդն առաջին անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել 

Քրիստոսի կիրքն և ոչ ճշմարտութեամբ:  (167 / 16) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն, առնու զոր ոչն ունի, և զոր 

ունին, ոչ կորուսանէ, Իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել 

կարէ:  (167 / 19;  167 / 21) 

  երևելին առ ինքեան ոչ մնաց ամենայն իրօք և ամենևին, գտանի առ աչօք 

և ոչ ճշմարտութեամբ եղեալ երևումն, ըստ նմին և այլ անտեսականքն, ընդէ՞ր 

ապա ասի մարմին զգենուլ ի Կուսէն:  (168 / 4;  168 / 5) 

  ճշմարտութեամբ և ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի 

մարդոյ:  (168 / 15) 

  Առ զերևելին զի ճշմարտութեամբ և ոչ նմանութեամբ զերևումն 

արասցէ:  (168 / 18) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ 

և ոչ ստուերաւ:  (168 / 20) 
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  Իսկ ի նմին ժամու ոչ ընդունել կերակուրս անբաժ միաւորութեանն 

բացափայլէր զօրւթիւն:  (170 / 6) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ վաստակեսցի 

(170 / 9) 

              Թողացուցանել, ոչ զանջատել ասէ Բանին ի մարմնոյն և կամ 

զմարմնոյն ի Բանէն, այլ զկամելն զիւր առ կրել զմարդկային կիրսն, 

թողացուցանել ասի:  (172 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից, որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ, որպէս և 

Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ 

առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, 

որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 15;  173 / 20;  173 / 21) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 7) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ 

ծնանի, ոչ շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից (174 / 14) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն  (174 / 21) 

  ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 4) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 18) 

  և ոչ դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (176 / 1) 

              Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի 

բանն Բան է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (   176 / 10) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 



1874 
 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան 

զիմաստս արարածոց:  (176 / 19;  176 / 22;  176 / 22;  176 / 23) 

              հոգի մարդկային` թէ և զբնականացն ոչ, զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց 

մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս (178 / 13;  178 / 13) 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 6) 

  ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք, 

այս և արարեալն և ծառայն ոչ մասնաբար ասի և ոչ զաստուածութիւնն առնէ 

եղանելի և ծառայական:  (179 / 11;  179 / 12;  179 / 14;  179 / 14) 

  Եւ դարձեալ անեղն ոչ զմարմին առնէ անեղ և ոչ մասնաբար ի վերայ 

աստուածութեանն միայնոյ ասի:  (179 / 16;  179 / 17) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և 

զանմահկանացուն ոչ որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ 

բոլորին և ըստ միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա 

վարկանել:  (179 /          

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք 

միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի 

իսկ ոչ, այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 16;  181 / 17;  181 / 20;  181 / 21) 

  Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն, 

և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն 

ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին 

նմա:  (182 / 12;  182 / 12;  182 / 12;  182 / 13;  182 / 14) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս 

կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի 

բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 4;  183 / 5) 
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 բայց զապականութիւնն ոչ ընկալաւ, զի մարմին նորա ոչ ետես 

զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 18;  183 / 19) 

  

  ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 24) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս (105 / 15) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն (135 / 13) 

  առնու զոր ոչն ունի, և զոր ունին, ոչ կորուսանէ, (167 / 20) 

  ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 6) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց 

ինքեան զոչ յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ 

(43 / 24) 

  զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 5) 

  և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 8) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 9) 

  այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 21) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12) 

  

ՈՉ ԱՊԱՔԷՆ  -7    

       Ասացէր. «թէ ի մարդկային զանգուածոյս դէմ նշանակեալ, ոմն մարդ լինի». 

զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի 



1876 
 

մարդոյ, ոչ ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ 

եթէ հասարակականք ոմանք:  (21 / 10;  21 / 11) 

զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 12) 

 Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (30 / 21) 

 Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական բանական ի սրբոյ 

Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 11) 

Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ (83 / 7) 

 ոչ զնա ապաքէն ասացեալ լինի և անտեսանելի և շօշափելի (166 / 10) 

Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 19;  166 / 21) 

  

ՈՉ ԵԹԷ   -24  

զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, 

և ոչ եթէ հասարակականք ոմանք:  (21 / 11) 

զի ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն 

ասասցի գոլ  (25 / 22) 

Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 11) 

Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, 

այլ ոչ եթէ յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, 
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որպէս և ոչ առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ 

էութեանն Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (34 / 23;  ) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (40 / 23) 

Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին զկատարելութիւնն:  (42 / 18) 

Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 18) 

Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. օ՞ն անդր, մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք 

այսպիսի անտեղի մտածութիւն  (55 / 17) 

Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան (58 / 5) 

  այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և 

անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ 

Ադամայ:  (67 / 6;  67 / 8) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 4) 

և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն նորա 

զվտանգն (120 / 24) 

Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 8) 

Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 
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գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունակացն մարմին 

(127 / 16) 

զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն 

դնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն (150/19 )  

Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ 

ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 16) 

Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ զմարմինն Քրիստոսի՝ 

զոմն մարդկային և զոմն աստուածային (158 / 11) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն 

մարմին, ոչ եթէ շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ 

անքակաբար և անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 18)    

հարկաւոր է և զայս բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս 

յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 10) 

ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ 

զտեսանելին:  (172 / 17) 

  կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու 

զերեսանակն  (172 / 22) 

բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի 

նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել 

Եւտիքոս:  (173 / 21) 

Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ տպաւորեալ 

ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ, այլ ոչ եթէ յարարածական բնութենէս յինքն ինչ 

խառնեաց ( 174/2) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին  (181 / 12) 

  

ՈՉ ԵՒՍ - 9 
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    ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, որպէս և զդժոխս և զապականութիւն 

մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ զդժոխս և զապականութիւն միայն 

եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ ընդ նոքօք լինել:  (65 / 17) 

ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, դառնալ, յորում էրն, զայն 

ասէր:  (107 / 8) 

 Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային 

և ո՛չ մարդկային, որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ 

մարդկան շրջելն, և անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և 

անբովանդակելի և երկնային, զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ 

փառօք բազմի:  (123 / 21) 

   Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի(  123/21) 

Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր 

ունէին:  (176 / 3;  176 / 4;  176 / 7) 

Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն, զի բանն Բան 

է, և ոչ ևս մարմին, և մարմինն մարմին, և ոչ Բան:  (176 / 10) 

 Իսկ մինչ առանձնաբար ի մարմնոյն և եթ հակադարձէ զբանն, հարկաւոր է ի 

միասին ելանել ի սուտն, զի և ճշմարտութեամբ մեռաւ և եղև անշունչ մարմինն, 

և ոչ ևս ասի ոչ թռեալ և ոչ անշնչացեալ մարմինն, իսկ եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն 

ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին նմա:  (182 / 12) 

  

ՈՉ ԹԷ  -3 

և ոչ թէ ընդ ձեռն այսորիկ և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ 

զԲանն կամ զպատուական զԻւր մարմինն քարոզէին (38 / 17;  38 / 21) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ 

և ոչ գործ ճշմարտութեան ցուցանել  (59 / 4) 
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Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 9) 

ՈՉ ԻՆՉ          - 5 

  

Եւ դարձեալ զի դուք և զմի ոչ ինչ յիմոց անտի կատարեցէք խնդրոց»:  (8 / 21) 

«Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել, 

և վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն 

բան:  (12 / 1;  12 / 2) յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 14) 

և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 16)   

Աթանաս ասէ. «ոչ ինչ կարէ ապականել զոգի և զմարմին, բայց 

մեղք:  (132 / 17) 

  

ՈՉԽԱՐ          - 1 

  ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն ընտրեալսն 

իւր ոչխարս (164 / 19) 

  

ՈՉ ՄԻ   - 4 

ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր, այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 15;  70 / 16) 

Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 11) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ  (128 / 16;  128 / 18) 
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լինիցի և ոչ մի  (181 / 9) 

  

 ՈՉ ՄԻԱՅՆ…ԱՅԼ   -  3 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ (112 / 15 

Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն 

բերէ:  (113 / 18) 

Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն և 

ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն և զմեռանիլն ըստ մարմնոյ 

և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ հոգւոյն:  (178 / 2) 

  

ՈՉ ՄԻԱՅՆ …ԱՅԼ  ԵՒ   -7 

  ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ արարաք 

առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս զսիրոյն 

մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, 

այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի, զի արդարասցի և 

բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (4 / 16) 

ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և յարարածականացս օտար է 

այս(19 / 2) 

ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն 

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 7) այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և 

ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ 

և յաստուածաբանականսն: (  32 / 10) 

մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս , այլ զի  և յայլսն մի ըստ միոջէ ի 

տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս… կատարելով (67 / 16)  
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  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն և ի 

միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և 

հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 20) 

    Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են համաձայնք 

սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ նոցին հակառակք, 

ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 2) 

  

ՈՉ ՄԻ ՈՔ   -1 

յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն, և կամ 

ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ 

(10 / 20) 

  

 ՈՉ/Ն/ ՈՔ   - 20   

            Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 3) 

Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 19) 

 և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք:  (20 / 5) 

          զի զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք (29 / 16)  

«թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի 

բնութիւն»:  (38 / 13) 

  ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել 

(49 / 18) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և 

զՀոգի ոչ անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19;  ) 
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Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս 

(60 / 22) 

զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս(  66/11) 

Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ 

յինէն  (73 / 2) 

 որպէս և ինքն ասէ. «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և յերկրորդ յիւրում 

գալստեանն ցուցանելոց է, զի հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ 

և ոչ երբէք փոփոխիմ» որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն 

յերկնից՝ որդի մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21;) 

Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ 

կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք 

զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին 

և ասել (141 / 18) 

Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է 

որ ոչ չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն 

յերկնից Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի 

ելանիցէ ուր էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և 

զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 5  ) 

Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր (165 / 16) 

  ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

  

զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել 

կարող է (29 / 17) 
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 Իսկ մի բնութիւն յետ շարադրութեանցն` ոչ զոք ի հարցն գիտեմք 

խոստովանել:  (14 / 3) 

  Եւ ասես. «յետ շարադրութեանն մի բնութիւն ոչ զոք գիտեմ ի հարանցն 

խոստովանել». (18 / 19) 

  կամ ոչ զոք ասես յղացեալ և ծնեալ (23 / 7) 

  

ՈՉ ՈՒՐՈՒՔ   -1 

- Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած, և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 8) 

  

ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ - 3 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ (121 / 4) 

  որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ.  (159 / 12) 

    Եւ եթէ ասէ զնոյնս «Ոսկեբերանն Յոհան (120 / 4) 

  

ՈՍՈԽ - 1 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 16) 

  

ՈՎ/ հարց. դ./   - 19 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն (20 / 12) 

  յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից (29 / 9) 
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  ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և 

որ ի կարգին է:  (102 / 4)    

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս (181 / 16) 

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ իմեքէ ի 

սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 17) 

առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 5) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ ի 

Քրիստոս, առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 5) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ 

արիւն յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», (161 / 1) 

ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն բան, 

կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն իցեն ասացեալք:  (159 / 7) 

  զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի (11 / 16) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ (18 / 23;  19 / 1) 

  ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, մեզ:  (24 / 5) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ  (24 / 12) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս (24 / 19) 

  քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն (181 / 19) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ 

Հօրէ, զո՞վ ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել յայսպիսի 

տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 2) 
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ՈՎ /կոչ./- 10 

Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի (71 / 18) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն  (94 / 10) 

  առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար, որպէս և դու, ո՛վ այրդ Աստուծոյ, 

միանգամայն և հայր բազմաց (97 / 10) 

            Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտդ (99 / 13)        

Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ (103 / 8) 

   Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ (103 / 13) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն  (118 / 3) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն (119 / 1) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 13) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ  (150 / 6) 

  

ՈՎ ՈՔ  - 2 

ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 11) 

            ո՞չ ապաքէն ասացեալ լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ 

լինի, եթէ ոչ քարի բնութիւն:  (166 / 21) 
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ՈՏՆ    - 3 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի 

(165 / 5) 

            Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 16) 

   Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս (164 / 7) 

  

ՈՐ       - 309/դերանուն և շաղկապ / 

  Առ այնոսիկ որ ասեն բնութեամբ անձև անսկիզբն ընկալեալ զմարդկութիւն 

Աստուած Բան ի Կուսէն:  (3 / 3) 

  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք 

ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել, չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ 

տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն, այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ 

նմա զգործ, որ անհաւատ պարգևացն գտանէր պտուղ:  (4 / 3;  4 / 9) 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, 

քանզի որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ (4 / 12) 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի որ ուտէրն 

ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7) 

  այլ և որ ծայրագոյն է կրճիմն ընդ մէջ մեր և արևմտականացն, յանձն առնոյր 

ընդ մեզ միաձայնել մի բնութիւն ըստ գերահրաշ միաւորութեանն Աստուածն 

Բանի մարմնացելոյ խոստովանել (5 / 17) 

  նոյնպէս և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս 

վերակացուս որ թէպէտ և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և 

ոչ կատարելապէս ատել զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ 

միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ 
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առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ 

մերոյ ի ձեռին կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 11) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 13) 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց  (8 / 18) 

  զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ 

միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ զխաչեցարն, և որ ինչ 

սոյնպիսիք:  (9 / 6) 

  Առ որ ասացաք (9 / 7) 

  Ընդ որ ոչ կարացեալ ելանել:  (10 / 2) 

  Առ որ ասացաքն. «Չէ հնար բնութեան առանց դիմի իմանալ կամ ասել ըստ 

ամենայն հարկաւորութեան, յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ 

երկուց բնութեանցն, և կամ ըստ միոյ դիմին մի ասել և բնութիւն, և կամ ապա և 

թէ ոչ մի ոք ի դոցանէ, հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով 

և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 14;  10 / 21) 

  և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել 

հաւատոյն բան:  (12 / 3) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 11) 

  իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան (16 / 11) 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս. զի դէմ 

սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն պարունակէ 

զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ 

ասիլ:  (16 / 22) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ 

յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև գոյութենէ:  (18 / 5) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ(18 / 23);  
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Ա՛րդ, եթէ հանուր առ հանուր շարադրեալ եղև, ամենեքումբք է հանդերձ 

անհատիւքն ի շարադրութեանն, և դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի 

Քրիստոս, գտանիս ասացեալ զամենայն մարդիկ գոլ ի  Քրիստոս և այնուհետև 

ոչ ևս իցէ Քրիստոս և եթ Քրիստոս, այլ երկոցուն հանրականացն յատուկքն 

Քրիստոս. վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

եղեալ մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ 

մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել 

խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք: 

(  19 / 15;  20 / 6) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ, ոչ 

ապաքէն որ ի հասարակացն իմեքէ առանձնացեալ իմանի, և ոչ եթէ 

հասարակականք ոմանք:  (21 / 10) 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել, 

այլ որ քեզ անհաւանութեանդ է, մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս 

հաւատոց ճշմարտութիւն:  (22 / 11) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ, Բանին 

անմարմնականի, թէ հասարակականի բնութեանս մարդկայնոյ, որ ևս 

անմարմին գոգցես թէ ըստ ասցելումն Բանի, զի բնութիւն ոչ ունելով 

զնշանակիչն իւր, այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 15;  24 / 17) 

  Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել (25 / 3) 

  Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, 

այլ՝ այլ ինչ:  (26 / 8) 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային  (26 / 11) 

  պահեցար յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ 

ամբարշտութեամբ, որ ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ 

մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ Աստուծոյ:  (27 / 2) 

  «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե յաւիտեան (27 / 21) 
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  Եւ դարձեալ ոչ ասել՝ «զանձն իմ դնեմ», զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, 

այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 5) 

  Եթէ զերևելին զԲանն ասես գոլ դէմն, զաներևելին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, զո՞վ 

ասես արդեօք և գոլ:  (28 / 15) 

  և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է:  (29 / 10) 

  զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ (30 / 1) 

  Բայց ասացից առ այսոքիւք և այլ իմն հրաշալիս, զի այնոքիկ, որ քեզ 

յանհաւատութիւնն առաջնորդեն, նոքին բարեփառս զմեզ յօրինեալ 

կատարեսցեն:  (30 / 6) 

  Ի չորս բաժանի որ ի վերայ էակացս առեալ լինին անուանք (30 / 9) 

  Ա՛րդ, զայլովքն ժամուս զանց առնելով, յաղագս իւրաքանչիւրին դուզնաքեայ 

ասասցուք, որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 13) 

  ի ներգորշութենէ՝ զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի կրիցն՝ ի 

մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս և որ զկնի 

այսոցիկ:  (31 / 10) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկան (31 / 11) 

  և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և դէմ 

առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև ըստ ժամանակի և մարդ հանդերձ 

բնութեանբ և դիմաւ և առանձնաւորութեամբ:  (34 / 7) 

  այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստովանեալ լինին (36 / 14) 

  արժան է ասել, որ ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս 

(37 / 11) 

  Ըստ ինքեան Բանն որ ի Հօրէ և մարմինն Իւր՝ որ առ ի մէնջ ամենայն իւիք և 

ամենևին այսոքիւք գոլով ի կատարելութիւն (37 / 22;  38 / 1) 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի քոց 

աստուածոցն  (38 / 10) 
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  Եւ զի հաւաստեաւ և յինքեան բերէր Բանն որ ի Հօրէ զդէմն յատկական 

հանդերձ հասարակական բնութեամբն (39 / 3) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, եթէ բնութիւհն յիշէին ի վերայ նորա, 

յիշէին, որ զհասարակականն բոլորապէս յինքեան բերէր բնութիւն. մանաւանդ՝ 

զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ 

յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 9;  39 / 11) 

  և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և որ այլ ինչ 

նմանունակ, զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն 

յատուկն:  (40 / 4;  40 / 5) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 11;  40 / 13) 

  ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն առնուին զանուն, Աստուած, 

Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք (40 / 21) 

  մին միաւորեցելումն որ զանգիտէին հարքն մի անուանել դէմ՝ մի և 

բնութիւն:  (42 / 13) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 15) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին 

ասէին որ էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս 

եղելոցս, կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն 

ասէին, և զնոյն, և ոչ այլ ինչ, անշփոթաբար անքակաբար միացեալ դաւանէին. 

զի ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակական. զի թէ դէմ է, այն է, որ զբովանդակն յինքեան 

երևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ բոլորապէս 

յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 2;  43 / 11;  43 / 13) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն, կամ ըստ յեղման և շփոթութեան, 

և կամ դարձեալ ըստ յատկական գոյացութեան, այլ ըստ անճառ և 
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անպարիմանալի միաւորութեան Բանին առ իւրն մարմին, զոր յանարատ 

յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ յառաջագոյն գոյացեալն և 

յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ, զի այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն 

Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ նախակազմեալն եղև 

յարգանդի:  (43 / 18;  44 / 3) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ ըստ պատուոյ 

արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ և մարդկայնոյ, 

և որ մանաւանդ, որ անճառն և գերահրաշն է միաւորութիւն, և սորին ազագաւ 

ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (44 / 12;  44 / 12) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 16) 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան, ի 

յերկնից ասի իջեալ, և զի ընդարձակագոյնս ասացից, զի որ ըստ բնութեանն 

Բանն էր անմահական, ըստ միաւորութեանն անօրէնութեան յանձն էառ և 

զմեռանելն, և զբնութեամբ զմահկանացու մարմինն իւր արար ընդ ձեռն առ ինքն 

միաւորութեանն անմահ և անապական:  (44 / 19;  44 / 22) 

  Եւ որ անբովանդակելին էր ըստ բնութեան Բանն Աստուած (45 / 3) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի (46 / 7) 

  Յուլիանիա է արդարև, որ այնպէսն ամբարշտեսցէ:  (46 / 14) 

  և կամ Եւտիքենիտ և Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և 

զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (47 / 6) 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել, թէ 

զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի կատարելութիւն որոշաբար և 

առանձին դիտեցին:  (48 / 7) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է, այսինքն Աստուածն Բանի մարմնացելոյն, 

ներգործելն և կրելն, նոյնպէս և կամելն Բանին Աստուծոյ ասի, որ առ 

անքակաբար մարդկային էր միացեալ միտք:  (48 / 23;  49 / 3) 
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  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ 

ի նմանէ ասասցին:  (49 / 11) 

  ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ 

պահել, որ զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի 

դիմումն երևեսցի:  (49 / 20;  49 / 21) 

  սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 3) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և ի մարմնումն 

Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային 

(51 / 19;  51 / 22) 

  Զի թէ զդէմն ասասցես գոլ ի բանումն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, և ի մարմնումն 

նորա, որ ի մէնջ` ասացեալ լինիս ընդ նմին կամ թէ զնոյն և բնութիւն 

աստուածային, բնութիւն և մարդկային:  (52 / 5;  52 / 6) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ 

լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 9;  53 / 10) 

  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 18;  53 / 19) 

  եթէ չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին 

այսոքիկ, եթէ մարդկայինք:  (54 / 9) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 16) 

  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 6) 
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  իսկ Բանն Աստուած, որ և ընդ զգալւոյն էր անքակաբար միացեալ և ընդ 

իմանալւոյն, առաջնորդական գոլով բոլորիցն մարմնոյն մասանցն առ ի 

զերկաքանչիւրսն շարժեալ (56 / 16) 

  զի որ անտեսանելին էր ըստ բնութեան և անշօշափելին, եղև ի 

միաւորութենէ անտի ականատես մարդկան, և ի ձեռաց մարդկան գտաւ 

շօշափեալ, և զօրմէ ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ և ոչ 

վաստակեսցի», ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և 

զվաստակելն, և որ անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ (60 / 6;  60 / 13) 

  որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս  (60 / 22) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 22) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 10) 

  ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ արարչական 

ձեռն, որ կապեաց զնա ի մեզ, եկեալ ինքեամբ արձակեաց (66 / 13) 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց անցանէ 

օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և 

այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 16) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի 

զմահն, որ ապականութեան առաջի դնէր մ  (68 / 12) 

   զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն մակացականացն, այլ 

պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից 

բնութեանս:  (69 / 2) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն  (71 / 11) 

  զի որ թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն, լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ 

ջերմ և լուսատեսիլ  (72 / 15) 
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  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ ոմն, 

յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 11) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս 

անուանք, որ յարարչականումն սահմանին առեալ լինին 

բնութեան:  (77 / 3;  77 / 4) 

  Առ որ ասեմք (77 / 6) 

  Առ որ ասեմ, թէ եղելութիւնն ի հոմանանունցն անտի է, զի են 

ոմանք, որ յանգոյից ի գոյ ածան, յոլով եղեալք ասին, որպէս ինչ ասացան 

զհանուր էակացո:  (77 / 16;  77 / 17) 

  Եւ է որ ծնեալն ի ծնողէն ասի եղեալ, որ զհասարակականն և զյատկականն 

միանգամ յինքեան բերէ. և է որ ի նիւթէ իմեքէ անօթ ինչ յօրինեալ եղեալ 

ասի, որ նիւթոյն բնական է, և զանուն և զձև այլ ընկալաւ և զներգործութիւն, և 

է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և որակութեամբն, 

որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր 

կամ զեղ. և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի վերայ 

խոնաւից է տեսանել, որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն, և 

է որ երկակաց ոմանց էակաց ի միասին գոլով, յաղթեսցէ վեհագոյնն 

վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (77 / 20;  77 / 20;  77 / 22;  77 / 23;  78 / 2;  78 / 6;  78 / 10) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն 

իւր, որ ի մարդկանէ, այլ որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն, այսպէս 

զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց զէութիւն:  (79 / 1) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ  (80 / 9) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 19) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ»  (81 / 3) 
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  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան (81 / 12) 

  այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն (84 / 10) 

   և համայն ոչ են ըստ այնմիկ, որ զգեցեալ եղև, ևս առաւել ըստ առողին, 

վասն զի զգեցողին ճոխութենէ նախասացեալքն ամենեքին 

անուանեսցին:  (84 / 21) 

  զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ 

նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ անքակաբար (85 / 11) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 

յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ ինչ սորին 

ազգակից անուանք:  (86 / 5) 

  այսպիսեացն ի վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ 

Մեծն Աթանասիոս Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն 

է:  (86 / 10) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ ասեն 

յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 2) 

  ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ 

մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 7) 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 10) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (91 / 1) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 16) 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ 

արանցն, որ յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք (92 / 16) 
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  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ 

մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 1) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն, մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 13) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա եղև 

ընտրելի և փափագելի:  (94 / 4) 

  այսուհետև զմերն և որ զճշմարտութեան է իմաստասիրեցից բանս:  (94 / 8) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ (94 / 13) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 11) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 2) 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս. մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի 

ստեղծուածին, առանց որոյ և ոչ բնութիւն կարէր բաղկանալ, և 

միւսն, որ յախտասիրութենէ իւրմէ զկնի գոյանալոյն գտանելոց էր մարդն, զոր և 

գտեալ խառնեաց և բնաւորեցոյց ի բնութեանս (98 / 5) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են սոքա ի մեզ, իսկ զանասնականն 

և որ ընդ ձեռն երկակաց խառնից և խտղտմանց գտաք, մեք գնեմք հիմն մերոցս 

լինելութեան, որ և սա բնական անուանի:  (98 / 14;  98 / 15;  98 / 17) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 1;  99 / 2) 
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  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս, զայն որ արտաքոյ մեղացն իցէ» (99 / 6) 

  և որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան 

բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին ինչ:  (100 / 17) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց ստութեան 

զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն, որչափ ինձ արժան իցէ, շնորհակալ պարտ 

է լինել նմ (101 / 4) 

  և որ ի կարգին է:  (102 / 6) 

  պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի (102 / 9) 

  ոչ էր հնար զանփառն և զանկատարն և որ ընդ ապականութեամբն էր 

անդևալ. Աստուած կոչել և հզօր և Հայր հանդերձելոյն:  (102 / 18) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 1) 

  և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին 

Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 9;  103 / 10) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 13) 

  որ գտանի այս ի բերան այնոցիկ, որ շփոթութեամբն ժպրհեցան ասել 

զմիաւորութիւն Բանին ընդ իւրում մարմնում (104 / 5;  104 / 5) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին, այլ 

զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ 

զանապականութիւն:  (105 / 15;  105 / 18) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն 

Քրիստոսի, որ զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և 

քաւիչ մեղաց և կենաց տուող (105 / 21) 
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  ոչ զայն ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ 

միանգամ յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն 

ընդունել ասեմ Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (107 / 22;  107 / 23;  108 / 1) 

  զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր յառաջ:  (108 / 15) 

  Եւ զոր մարգարէն զբանն ի հանդերձեալ ժամանակն հայեցուցանէ առ որ ինչ 

լինելոցն է, սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 17) 

  զոր օրինակ Ղազար և ըստ նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին 

հաստատեալ կացին, մնացին յապականացու և ի մահկանացու 

կեանս:  (108 / 22) 

  այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին, որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ 

ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և այլն:  (109 / 12) 

  Բանն ասացեալ լինէր առ Երուսաղէմացիս, որ հանդերձեալ էին երթալ ի 

գերութիւն ի Բաբիլոն ի Նաբուգոդոնոսորայ (109 / 15) 

  իսկ զմիւսն մարգարէական ձևով շարադրել յապառնիս հայեցուցանէր 

ասելով, «ոչ ևս դառնալոց է մարմին նորա յապականութիւն» որ յայտնապէս 

աստուստ բացափայլեալ բանիս հոլանիցին միտք (110 / 6) 

  որ ընդունելոց է ընկալցի, և որ արհամարհելոց է, 

արհամարհեսցի:  (110 / 19;  110 / 20) 

որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ, որ ի ծննդենէ 

մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան   (111 / 4) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի 

ծննդեան, որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և 

փառս շնորհէր, իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ 

զրկէ:  (112 / 6) 

  գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն».  (113 / 4) 

  մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և որ ոչ 

է զգեցեալ զանապականութիւն (114 / 7) 
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  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ  (115 / 7) 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և 

ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն, 

որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (115 / 20;  115 / 20) 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ 

ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 9) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 17) 

  ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ (117 / 3) 

  այսինքն, եթէ լուծանե շարժեցաւ յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով 

զգոյացութիւն կատարման, դադարեաց:  (118 / 1) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ ունելով ի 

սկզբան լինելութեանն, որ զայսոսիկ յապականելն իւրում նմա երթեալ 

մատուցանէր, «զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 7;  118 / 8) 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն էր պատահումն, 

թողացոյց»:  (121 / 13) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար, որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ 

Աստուած ասասցես զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

իմանամք, և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն 

վասն մեր զԲան Աստուծոյ իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ 
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զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս 

ասեմք, որ շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 8;  122 / 14;  122 / 18;  122 / 24) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել (123 / 13) 

  որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ յեղանակի 

միաւորութեանն:  (125 / 9) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան», որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք գայթակղին և 

յիմարին հեթանոսք, այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ 

աստուածաբան անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն 

անուանցն»:  (126 / 3;  126 / 7) 

  որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի 

հրոյն:  (128 / 3;  128 / 7) 

  զի ինքն էր Աստուած, միանգամայն և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ 

ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս փառացն Աստուծոյ:  (129 / 22) 

  և որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն 

էր, վաստակէր յուղէգնացութեան, այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ 

ծովուն130 / 5) 

  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս, որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան 

զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և վասն մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն 

քարշել արկանէր, այսպէս ասէր, թէ «որ կայրն մեզ հակառակ, էբարձ զնա ի 

միջոյ և բևեռեաց զնա ընդ խաչափայտին»:  (131 / 22;  131 / 23;  132 / 4;  132 / 6) 

  գուցէ ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս 

(133 / 11) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 15) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ 

ցանկութեամբն, որ զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր 
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աղախին չար տիկնոջ ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ 

զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ անկանի 

յուսահատութեամբն տրտմութիւն, իսկ մարմին ընդունի զապականութիւն, 

նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն չարեաց, իսկ յետոյ 

զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 15;  134 / 19;  134 / 23) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին, որպէս և Սևերիանոս ասէ 

Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են կարեաց, որ ի մեղսն 

տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն իցեն»:  (135 / 6;  135 / 7) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 9) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 12) 

  Զմէ՞ զանազան գործոցն որ ի նմանէ գործեցան, զանազանես և 

զգործողն:  (135 / 19) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն» ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և 

Աստուած իմ», և գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր 

տարեալ եցոյց մարդկան. զի ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ. որք 

զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 9) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել, և ասա. 

«ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 15) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 2) 

  նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի Հայր և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ 

ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս բնակեալ է, գործէ զգործն» (137 / 15;  137 / 17) 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել 

կարացել ի փորձելն:  (138 / 16) 



1903 
 

  Ապտակեցաւ ի ծառայից, կռփել հրամայեալ 

հաւատացելոց, որ ծառայեցուցանեն զբանսարկուն» թուք ընկալաւ ի բերանոյ 

պղծոց, որ փչեաց ի դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 14;  139 / 16) 

  Քաղցեաւ և լեղիճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 18) 

  որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն յերկնից՝ որդի 

մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 21;  140 / 22) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1;  141 / 2) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և ոչ պիտոյանալ 

կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր փառօք 

զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել մարմին 

և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ», և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», 

և որ սոցին նմանք, ամենեքեան առհաւատչեայ բանից և 

գործոց:  (141 / 14;  142 / 3;  142 / 5) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում, որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել, իսկ վէրքն 

գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և հարցանել անգիտաբար 

և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին կիսահաւատք, յառաջնումն 

ժամանակին, որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է լինիլ. իսկ եթէ հասարակաբար 

առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի և նոյն տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, որպէս և Գրիգոր 

սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս. 

իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ ի 

դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (142 / 9;  142 / 12;  142 / 14) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 

Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր 

էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 3;  143 / 4;  143 / 5;  143 / 6) 



1904 
 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր, «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ 

տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն», զի զգեցեալ և միացեալ էր 

զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 11) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ (144 / 13) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 20) 

  Եւ տէր Զենոբ ասէ. «կենարարն մահկանացու եղև և զանմահական բնութիւն 

զիւր ոչ կորոյս, և յայն որ յաւիտենիցն է՝ ծնաւ ի կուսէն և ոչ հատաւ ի նմանէ 

իսկութիւնն յաւիտենական (144 / 23) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն (145 / 17) 

  մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, որ վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 12) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել խնդրող 

ուղղութեան և բարեպաշտութեան. թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ 

կտրել և ի բաց ընկենուլ զնա, զորմէ բանքս են, և կամ որ ընդ նմա իցեն, այլ 

սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (147 / 17;  147 / 21) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ 

այնոցիկ, որ զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն 

միայն զինքեանս յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 7;  150 / 8) 

  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն 

գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն (150 / 20) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն (151 / 18) 

  ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և 

Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց 

թագաւորին (152 / 8) 



1905 
 

  Զի Յուլիանէ ասէր» «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան (152 / 19) 

  ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ, որ լուսաւորելն 

կարէ զմտացն աչս (153 / 13) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս (154 / 8;  154 / 10) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ 

ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ, որ մեծաւ երագութեամբ 

ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց ելից զամենայն տեղիս 

սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով նոցա բանս ի բերան, կոչել ի վերայ 

իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել զհաւատն 

Սևերեայ:  (154 / 16;  154 / 20) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն անեղ, անսկիզբն, 

անժամանակ, և որ սոցին նման, զի ընդ ձեռն այսպիսեացս անուանց ոչ լինի 

մարմինն արարածական, այլ անեղ, և որ անեղն է, համագոյակից լինի 

աստուածութեանն, և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 7;  157 / 13;  157 / 15) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի 

և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 19) 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն, և պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն 

ներմարդութեանն գրեալ ճառս, ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ 

առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն բան, կամ ո՞յք այնոքիկ որ ըստ միաւորութեանն 

իցեն ասացեալք:  (159 / 3;  159 / 6;  159 / 7) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին 

ճառս, որ յաղագս Փրկչին (160 / 1) 
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  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, 

մարմինն որ ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և 

շօշափեալ, և որ այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 12;  161 / 14) 

  ընդ որ գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն (161 / 19) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի նոցանէ, 

Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ 

զայնոսիկ, որ ըստ միաւորութեանն են բանք, հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս 

պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 2;  162 / 4) 

  յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ առ 

պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 19) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի և անմահկանացու, որ լինի ընդ ձեռն այսպիսեաց անուանց 

հրեշտակական և ոչ մարդկային բնութիւն:  (163 / 5) 

որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ 

զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 9) 

  երթայք զհետ բարի հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի 

զյառաջագոյն ընտրեալսն իւր ոչխարս (164 / 17) 

  ասացաք սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս  (166 / 4) 

  Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ անչարչարելի և անմահկանացու ասէ 

զմարմինն Քրիստոսի (166 / 8) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 18) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի  (166 / 22) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի ի մարմնի 

նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 23) 

  որպէս և Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` 

զպատահումն ընկալաւ»:  (170 / 12) 
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  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ, որ առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` 

Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր նոյն և յաւիտեան, յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ 

զէութիւն Բանին, թէ որ նախ մարմնաւորութեան էր. նոյն ինքն այժմ և ի 

հանդերձեալ յաւիտենին:  (170 / 22;  171 / 2) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց (171 / 7) 

  յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 16) 

  որ անքակտաբար միանգամայն ընդ մարմնոյն էր միացեալ, 

զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր զյարձակումն:  (173 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ արժանի համարեցաւ Բանն որ ի Հօրէ լինել մարդ ի 

ձեռն ախտաւոր խառնից, որ զապականութիւն ի մեզ նիւթեալ արկանէ, որպէս և 

Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց 

մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի սերմանէ 

առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ յարգանդէ Կուսին, 

որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 15;  173 / 17) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի (174 / 13) 

  Իսկ զապականութիւն և զմեղս, որ զկնի յանցանացն յարեալ եղև ի 

բնութիւնս, ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 3) 

  Բայց զի՞նչ առ այնոսիկ, որ ասեն զԲանն մարմին և զմարմինն Բան (175 / 21) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 5) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան 

Աստուած որ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն 

յաւիտեանս, նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ 

Կուսէն:  (176 / 12;  176 / 14) 
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  Բան անմարմին, որ յԱստուծոյ Հօրէ, եղև ճշմարտութեամբ մարդ յարգանդի 

Կուսին:  (176 / 18) 

  ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն (176 / 24) 

  Զինչ և առ այնոսիկ, որք ասեն, թէ միանալով մարմինն ի Բանն, անեղ եղև և 

ինքն, այնուհետև և որ ինչ Բանին, նոյն և մարմնոյն:  (177 / 5) 

  կատարեալ բանն ընթանայ առ անարատ և անբիծ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ 

(178 / 11) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ (178 / 21) 

  Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ (180 / 10) 

  իմանայցէ որ ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 8) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն (181 / 18) 

  որպէս կարծեմ, եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի 

ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 6) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ զմարմինն Քրիստոսի 

մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և ապականացու:  (183 / 9) 

  

  

ՈՐ/դեր.հոլովված/  - 234 

  յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն 

(10 / 16) 

  Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել 

(12 / 1) 
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  առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ ասիլ:  (16 / 23) 

  յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս(19 / 11)     վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն 

յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ մարմին և անուանել 

Յիսուս(19 / 20) 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 18) 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 3) 

խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ 

երկրորդել (38 / 17) 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն (39 / 20) 

  Եւ զի այսպէս այսոքիկ, ապա և ներգործելն և կրելն, որ ի մարմնումն 

բնաւորեալ է, որոյ մարմինն է (48 / 24) 

  ընդ ձեռն որոյ և աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (53 / 20) 

  յաղագս որոյ և Աստուածն Բան ասի համբերեալ կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (59 / 17) 

  ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ, որքան ասել հրամայէ Բանն, 

յաղագս որոյ բանս (61 / 15) 

  յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ 

պատմեալքն:  (63 / 24) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ (68 / 11) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 18) 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն, և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ 
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աստուածային սքանչելիք. զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, 

սակս որոյ և Աստուածածին սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած 

ճշմարիտ:  (74 / 16;  74 / 21) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, 

յաղագս որոյ մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և 

ազատեալք:  (74 / 24) 

  Բանն Աստուած եդեալ ի գերեզմանի ի ձեռն մարմնոյն, և ի դժոխս իջեալ ի 

ձեռն իւրոյ մարդկային հոգւոյն, յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և 

դժոխոց խայթոցն փշրեալ:  (75 / 5) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն, յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ 

Երրորդութիւն նովին միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 9) 

  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 6) 

  Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան, յաղագս որոյ զանց առնելով զայլովք նշանակութեամբք, 

զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն, զի մնալով 

անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ ամենայն իրօք 

զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 14) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, (89 / 6) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (90 / 23) 

  Եւ յաղագս որոյ, զի նոյնագոյ և ազգակից զիւրն առաջնոյն բացայայտեսցէ 

երկրորդն Ադամ, և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ 

շարակապեալ եղեն, այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն 

մեզ սոքա ի Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 9) 

  ընդ ձեռն որոյ՝ մեղաց և ապականութեան՝ մարդկային բնութիւնս թեքեցաւ 

լինել ծառայ, այս զոր և ասելս կամիմ:  (98 / 4;  98 / 8) 
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  ոչ գիտեմ՝ զմե՞զ խաբել խորհեցաւ, թէ զիւր ինքեան անձն, դանդաղիմ ասել 

թէ զնոյն ինքն յաղագս որոյ բանս:  (101 / 21) 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ (103 / 18) 

 ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի 

հանդերձեալսն:  (138 / 14) 

  Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ, և 

յաղթահարեցաւ մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի (144 / 12) 

  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց (151 / 3) 

  ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 22) 

  յաղագս որոյ աս (169 / 15) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, որոյ վիրօք 

մեք զլինելութիւն ստանայցեմք (174 / 22) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 15) 

  յաղագս որոյ և բամբասեն զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և 

զԱնաստաս  (180 / 4) 

եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ 

ինչ:  (16 / 14) 

          յորմէ դու զլսելիսդ կափուցանել կամելով՝ անամօթաբար ասես (25 / 17) 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի 

Աստուծոյ». յորմէ հայցեալ ասէր (29 / 8) 

  օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ 

նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 10) 

յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր և 

յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 19) 
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  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի (61 / 22) 

  Զի համագոյն և հոմաբունն, այլ առ այլ ասացեալ լինի, որ է ոմն առ 

ոմն, յորմէ նշանակեալ լինի և յատկութիւն առանձնաւորութեանցն և 

հասարակութիւն բնութեան:  (76 / 12) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 22) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք (131 / 17) 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն, յորմէ պատուիրանազանցութիւնն (138 / 20) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք (142 / 13) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 7) 

  յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք (181 / 3) 

  որով և ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 21) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին. յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի 

գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի 

նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և ծանուցեալ լինէր (31 / 6) 

  և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և որ այլ ինչ 

նմանունակ, զայսոսիկ, որով իւիք առանձնանայ ի հասարակէն 

յատուկն:  (40 / 6) 

  որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք, որով մարդասիրաբար 

կարեկցեալ մեզ Տէրն, (66 / 3) 
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  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող և 

պահապան, որով զգայութեամբ զգալին (89 / 9) 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 16) 

որով իւիք առ մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 2) 

  որով իւիք տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական 

կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց, (97 / 14) 

  որով կարելի և հնարաւոր էր չարչարել և մեռանել»:  (104 / 12) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն  (108 / 12) 

  և կամ որո՞վ իւիք առաւելեալ գտաւ մարմնացեալ Բանն Աստուծոյ (111 / 3) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են… (133 / 8) 

  Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին մարմնովն և փառօք 

Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 7) 

  Զգեցաւ արդարև մարմինն ի միաւորութենէ անտի զանըմբռնելին և 

զանընդդիմահար զօրութիւն, որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ 

գերեզմանն, որով յարեաւ, և դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս 

մտանէր:  (169 / 10;  169 / 11) 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 9) 

  որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք, և մանաւանդ զի և պարզեալ զնա կամեցաք ի 

պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ մեզ գրեցելոց, թէ զի՞նչ խորհիցի և 

ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր այս:  (11 / 11) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն, զի 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի, որոց ոչ եղելոյ, 

և ոչ մարդկային բնութիւն կարէ կամ գոլ կամ կոչիլ:  (17 / 7) 
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  արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի 

յիւրաքանչիւրսն, որոց հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ 

տեսանի:  (30 / 20) 

  նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն (32 / 6) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 12) 

  և որոց ոչ են՝ հրաժարեալ  (36 / 15) 

  որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում անգամ 

ասացաք:  (52 / 2) 

  որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 21) 

  ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս այսոցիկ (88 / 16) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 20) 

  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն  (178 / 15) 

  և յորոց մերքն ընկալան զբանականութեանն վարժողութիւն (39 / 22) 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի 

Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 10) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ (81 / 2) 

  մնալով անծախաբար յորոց, որք են ըստ նախասացելոյ բանին, յաղթեսցէ 

ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 17) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան 

բանիցն  (86 / 12) 
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  յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 3) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 16) 

  իսկ Թէոդիտէ ոչ գիտեմ, թէ յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ 

ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 9;  146 / 10) 

            «Եւ Յիսուս աճէր և զարգանայր հասակաւ» գրեալ է. և յորժամ եղևն այս, 

անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և 

ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց 

վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն, և 

բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և զկենդանեացն, և զչև 

եղելոցն:  (23 / 18;  23 / 23) 

  յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն (50 / 11) 

  ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և 

զբանականն:  (88 / 19) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն (105 / 7) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն բնաւորեալ 

փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 14;  48 / 16) 

  զի և ոչ զմարմինն՝ յորում նոքայն, այլ յաղթելով վեհագունին, ոչ տայր թոյլ 

մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 11) 

  «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու մեռանիցիք»(90 / 5) 

  և զի ոչ ևս դառնալոց էր մարմին նորա յապականութիւն, 

դառնալ, յորում էրն, զայն ասէր:  (107 / 9) 

  յորում զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս 

այսպէս ասելով (110 / 9) 
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  յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել 

(115 / 14) 

  յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ մարդկան ի վերայ երկրի (171 / 17) 

  

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն (35 / 8) 

  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ այլոյ ուրուք 

մարմին:  (48 / 21) 

  ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն (52 / 18) 

որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 16) 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 15) 

ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (99 / 19) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 9) 

  ըստ որում և զմարմինն զգեցաւ զբնութեանս մերոյ:  (175 / 1) 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային ի պաշտաման 

/…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ զհակառակութիւնն:  (189 / 14) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 24) 

  Առ որս ասեմք (81 / 9) 
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  Առ որս ասեմք (81 / 19) 

  Առ որս ասեմք (82 / 19) 

  Առ որս ասեմք (83 / 12) 

  առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 9) 

  որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով 

տարակուսանային:  (7 / 5) 

  վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ 

ախտիւք, խորհուրդք  (31 / 20) 

  Որք ասացին (38 / 14) 

  որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք հոգւով (40 / 8) 

  որք զկնի սոցա պատահեն (63 / 13) 

  որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ 

(65 / 21);   որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք (  66 / 2) 

որք ոչ մարդկային բնութեանցն բերք  (66 / 9) 

  որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն (78 / 8) 

  որք են ըստ նախասացելոյ բանին  (83 / 18) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 23) 

  այլ որք միանգամ հետևին անուանք արեգականն (84 / 2) 

  և մի՛ լիցի ասել զայս այսպէս, որք ոչ իցեն  (91 / 21) 

  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 18) 

  և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք (96 / 7) 



1918 
 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս առ Աստուած 

խոստովանութեան (101 / 16) 

  Ի դէպ է ըստ նմա ասել, թէ և առնուլ Բանին զմարմինն առանց Հոր և Հոգւոյն 

կամաց, և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն, որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 8) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն (135 / 13) 

  որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 9) 

  որք ասենն (141 / 6) 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ,  (145 / 24) 

  որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 12) 

որք յիրերաց անարգեալք և խոտեալք, կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի 

արձան թշնամութեան:  (151 / 15) 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին, որք միանգամ 

ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի, եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր 

աթոռ, իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին 

(152 / 3;  152 / 6) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 16) 

  որք միանգամ արարածականիս պատշաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ 

լինի սահման, (156 / 22) 

  որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի (158 / 7) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «Ամենեքեան նոքա, որք միանգամայն 

երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն, յաղագս առ Աստուածն Բան 

միաւորութեանն ասեն»:  (158 / 21) 



1919 
 

  որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի (165 / 5) 

  Եւ որք հաւասարեն զկերակուրս ճաշակեալ ի մարմնաւորութեանս ընդ 

ճաշակելոյն ընդ այնմիկ (170 / 20) 

  որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց (171 / 8) 

  Եւ որք տարակուսին (172 / 7) 

  որք ասեն (177 / 3) 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն, յաղագս որոյ և բամբասեն 

զերկոսին թագաւորսն ` զԶենոն և զԱնաստաս, որք շրջաբերական թղթով 

իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր աշխարհս 

քրիստոսասիրաց:  (180 / 1;  180 / 5) 

  որք ասեն (181 / 10) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի (181 / 23) 

  որք ասենն (183 / 8) 

  զի և գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 6) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ սահմանին 

Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ, և ո՞չ 

գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան 

աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ»:  (8 / 10) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ և զպատասխանիսն 

ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 2) 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն  (11 / 10) 

  զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո (15 / 8) 



1920 
 

  զի զոր նա եղեալ և առեալ ասաց, դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ 

ասացեր:  (17 / 16) 

  և այս է զոր ի մերմէս առանձնակի իւր միացոյց (25 / 4) 

  և համայն առաւել զոր իմանալդ ասացեր, ոչ իմացար (25 / 21) 

  Եւ այս է քո զոր մեծապեսն ասացեր իմանալ:  (26 / 9) 

զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն (28 / 3) 

  և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող   (29 / 17) 

  զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 7) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 19;  34 / 20) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ (35 / 1)  

այլ միաւորութիւն անշփոթաբար ասացին գոլ զԲանն Աստուած առ իւրն 

մարմին, զոր ի Կուսէն:  (42 / 7) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն (43 / 23) 

զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ աններգործական և 

անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 22) 

  զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային (54 / 13) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով 

յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 23) 

  ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ մարմնոյ, զոր ի 

Կուսէն:  (55 / 17) 



1921 
 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 4) 

  և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 22) 

  իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել 

զնուազութիւնն, զոր օրինակ, և ոչ առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ 

գրեցան:  (63 / 18) 

զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս (66 / 11) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս…կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 20) 

  Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց 

մերոց կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 18) 

  զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ զնա 

յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի (71 / 18) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 9) 

  Այլ և ոչ ըստ երկրորդի նշանակութեանն, զոր ծննդոյն շնորհեն ծնողքն՝ ասի 

եղելութիւն (79 / 6) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ և՛ զգայականի զօրութեանն արտաքոյ եղեալ և՛ 

բանականին ի ձեռն այսորիկ, զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին 

յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ 

բնաւորականացս այսոցիկ  (88 / 15) 

  զոր նախախնամողին յամենից նմա հրամայեալ ուտել  (91 / 8) 

  զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ 

պատերազմողին:  (94 / 17) 

  մի՝ զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին 

(98 / 2;  98 / 6;  98 / 10) 



1922 
 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և 

զիւրն, զոր երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ 

միանգամայն և ի միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ 

առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 21;  101 / 1) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս 

ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 4) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ 

խոստովանել ասելով. (104 / 7) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի (106 / 13) 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր ի 

պրակսն իսկ է գրել. (107 / 7) 

  զոր լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ (108 / 15) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ 

նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (108 / 21) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն (124 / 8) 

  իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա 

ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 10) 

  զի զամենայն, զոր միանգամ կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց 

աստուածային ներգործութեան զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

  «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է» 

(137 / 9).    զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  ( 137 / 20) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս  տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 8) 
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  Աղոթեաց զամենեցուն աղօթս, զոր անշունչ կռոցն դէմ եմք (139 / 10) 

  զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով  (146 / 2) .   զոր ի վերոյդ 

սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում( 146 / 7) 

  զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 20) 

  այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք ընդունել  (151 / 2) 

զոր Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (152 / 1) 

  զոր կործանի ի միմեանց (153 / 17) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն (154 / 15) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 2) 

  զոր և յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին 

(162 / 17) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ (166 / 2) 

  առնու զոր ոչն ունի, և զոր ունին, ոչ կորուսանէ, Իսկ փոխումն զիւր 

ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 20;  167 / 20;  167 / 22) 

  զոր յանդիմանեալ դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս (174 / 4) 

  ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 6;  176 / 7) 

  Արդ արժան է ասել, զոր և ասել մեզ հրամայէ ճշմարտութիւնն (176 / 8) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 3) 

  զորմէ գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ (113 / 3) 

  զորմէ ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և 

եղև մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 5) 

   թէ արդեօք ո՞չ են կամք քեզ հատանող բանիւ կտրել և ի բաց ընկենուլ 

զնա, զորմէ բանքս են (147 / 20) 
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  զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 5) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ վաստակեսցի 

(170 / 8) 

և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել 

Քրիստոս և մեռանել խաչիւ (20 / 3) 

  

  և համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 18) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին (92 / 20) 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն վարկեալ 

զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն, այլ և 

զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին կարգեալ 

խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 18) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 7) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն (65 / 24) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 18) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ 

(101 / 22) 

   այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, 

որքան կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 18) 
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  և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն 

և որակութեամբն  (78 / 4) 

տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի զհրոյն 

պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 13) 

Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ 

բոլոր որակութիւն երկաթոյն:  (72 / 12;  72 / 12) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն 

բերէ:  (113 / 16) 

  և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար 

տրամաբանեալ, որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի 

զօրութենէ անտի հրոյն:  (128 / 5) 

        Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն (78 / 14) 

  

ՈՐԴԵԳՐՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  իմ է Հայր ըստ բնութեան և ըստ անսկզբնական ծննդեանն, իսկ ձեր ըստ 

շնորհի որդեգրութեանն (127 / 5) 
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  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 8) 
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  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ այրն զինքն անուանել և որդի մարդոյ 

(21 / 10) 

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 5) 

  Զի յորժամ խոստուանիմք մի բնութիւն և զօրութիւն գոլ աստուածութեան, ոչ 

կասկածեմք ի միում բնութեանն զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական 

յատկութիւնսն. ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ 

ծննդեանն և Հոգւոյն ելողութեան, և Որդի ծնունդ գոլ ի Հորէ, և ոչ ելումն, և 

զՀոգին արտաքս առաքումն, և ոչ ծնունդ գոլ, զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի 

Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի 

փոփոխեալ, այլ առանձնաւորութեանցն անշարժ մնալով ի միասին 

հասարակականի բնութեանն և զօրութեանն:  (32 / 21;  33 / 3) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն ոչ 

երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս. և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն 

հասարակական և դէմ առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև ըստ 

ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 2;  34 / 4;  34 / 5) սուրբ հարքն որպէս 

մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 18) 

              Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, 

որ ի նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 22;  62 / 1)     

  այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ (106 / 19) 

  այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ (107 / 4) 

              Յայտ է թէ լինելով Որդի յիմանալիսն անյեղլի մարդկային մարմնովն, 

համարձակութիւն է մեզ և զանուանսն նշանակիչս բնութեանս կոչել ի վերայ 

նորա համայն բարեպաշտարար և որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 11) 

              որպէս և ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք էլ յերկինս, թէ ոչ՝ որ էջն 

յերկնից՝ որդի մարդոյ, որ են յերկինս»:  (140 / 22) 
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  Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի մարդոյ, որ 

էն յերկինս (143 / 6) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», (161 / 1) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին, այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, 

բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի, զի ճշմարտութեամբ և 

ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի մարդոյ:  (168 / 16) 

  համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն (164 / 11) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն 

ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ (34 / 4) 

  ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և 

զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք 

մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 9) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 22) 

  համարիք զդոսա որդիս լուսոյ և որդիք արքայութեանն (164 / 11) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել 

ձեռնարկեցին որդիքն Բէլիարայ զաստուածային (92 / 12) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ 

զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 4) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի զհասարակական 

անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել (9 / 13) 

  բայց եթէ կայցէ ինչ առ Որդւոյ, որ մարթելի էր նմա մեռանել, և այս է զոր ի 

մերմէս առանձնակի իւր միացոյց (25 / 3) 
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  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան (32 / 19;  32 / 20) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ:  (62 / 4) 

  «զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ (137 / 10) 

  աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ 

անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 6) 

  ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ (33 / 2;  33 / 4) 

զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս 

և յորդիս բազումս:  (128 / 1) Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր 

կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին (40 / 17) 

  Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19) 

  Առ այսոքիկ խոստովանիմք զՈրդի ծնեալ մարմնով ի Կուսէն (63 / 1) 

  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ 

Յիսուս չև էր փառաւորեալ» (106 / 6) 

  «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի:  (137 / 19) 

«տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր զառաջինն» և եթէ 

«տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 7;  143 / 9) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (127 / 22) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի մարդկան զփառս 

աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, զի արասցէ 

Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 5) 
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         այս ապա ոչ ասի ծնունդ Որդւոյն Աստուծոյ, այլ ծնունդ այնորիկ, որ 

նախակազմեալն եղև յարգանդի:  (44 / 2) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (75 / 1) 

            յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 11) 

Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր 

Տէրն/, յՈրդի Աստուծոյ:  (29 / 8) 

Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն ոչ 

երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս. և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն 

հասարակական և դէմ առանձնական և յատկական, նոյն ինքն եղև ըստ 

ժամանակի և մարդ հանդերձ բնութեանբ և դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 2;  34 / 4;  34 / 5) 

իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, 

մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 5) 

Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 16) 

Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն է 

ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 18) 

              «Դու ես Քրիստոս որդի Աստուծոյ»:  (136 / 14) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին, այլ յիմանալի անճառ միաւորութեանն, 

բացեալ զաչս մտացն, Որդի Աստուծոյ զնա դաւանեաց:  (161 / 10) 

Ապա թէ մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ 

մեզ, (25 / 1) 
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  Դարձեալ և ոչ ըստ երրորդին ասի եղելութիւն, զի ոչ Որդին Աստուծոյ այլ 

ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն ինքն Որդի Աստուծոյ, 

այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց, այլ զնոյն 

զմարդկայինն արար արժանի լինել ինքէն մարմին:  (79 / 13) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ, և 

տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն 

է Որդին Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ 

անփառիս և ընդ անկատարիս:  (103 / 8;  103 / 10) 

    Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն 

Քրիստոս Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և 

անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

  

ՈՐՈԳԱՅԹ     - 1 

  Բա որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 19) 
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  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի  մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի 

(165 / 2) 

իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 3) 
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  զամենայն որ ինչ միանգամ գոյացութեանցն առ ի 

կատարելութիւն որոշաբար և առանձին դիտեցին:  (48 / 9) 
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  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն, 

այլ ի վերայ միոյ մարմնացելոյ Բանին որ ի Հօրէ ասէին զերկոսին և 

հանապազաբար (122 / 12) 

  և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն և զթխութիւն 

երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ, որ ամենևին արտաշիկացեալ և հրացեալ 

եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի հրոյն:  (128 / 6) 

  

ՈՐՈՇԱԿԻ      - 2 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս 

առաջնորդականս   (74 / 11) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն 

ոչ որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն 

  

ՈՐՈՇԵԱԼ      - 3 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս (16 / 20) 

  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 5) 

  եթէ ոչ իցէ որոշեալ շունչն ի մարմնոյն, մեռանելն ոչ յարմարին 

նմա:  (182 / 14) 

  

ՈՐՈՇԵԼ         - 2 

ոչ կասկածեմք ի միում բնութեանն 

զերկաքանչիւրսն որոշել զառանձնաւորական յատկութիւնսն (32 / 17) 
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Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ բաժանելն զօտարութիւն 

բերելով, և ոչ միաւորելն ընկղմումն կամ շփոթումն այլ որպէս որոշելովն դիմացն 

երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն հասարակութիւն բնութեանն և 

կոչմանցն:  (41 / 17) 

  

ՈՐՈՇԵՄ        - 1 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս խոստովանի զՔրիստոսի, իսկ սա 

մի բնութեանն երկուս դէմս որոշէ, (112 / 12) 

  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ    - 1 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և 

միաւորիլ որոշմամբ:  (41 / 13) 

  

ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ  - 3 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար ընդ 

սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (61 / 24) 

  որովհետև լինի այս (106 / 14) 

  որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի  (124 / 1) 

  

  ՈՐՉԱՓ        - 2 

  որ արդարն է և որչափ ինչ կացին առ նմա, հանապազ բարեպաշտութեան 

բանս լսեցուցանէր ինձ, և ոչ զյետին ինչ:  (100 / 17) 

  որչափ ինձ արժան իցէ, շնորհակալ պարտ է լինել նմ (101 / 6) 
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ՈՐՊԷՍ           - 107 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (9 / 16) 

  որպէս բնութիւն մարդկային` ընդ նմին և դէմ մարդկային առնուլ Բանին ի 

Կուսէն, և որպէս զդէմ Բանին և մարմնոյն իւրոյ ընդ ձեռն միաւորութեանն մի 

խոստովանելով դէմ (12 / 8;  12 / 10) 

  որպէս յառաջն ասացաք (17 / 18) 

  յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի (19 / 12) 

  ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային ի 

Քրիստոս (26 / 13) 

  որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց (32 / 3) 

              որպէս արժան է ասել (37 / 11) 

  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ, զի և 

խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ 

երկրորդել, զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս 

(38 / 15;  38 / 18) 

  ծանեան որպէս զանուն հասարակին (40 / 2) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք. 

և որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 21) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, 

այլ որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 1) 

  որպէս որոշելովն դիմացն երևին յատկութիւնք՝ միաւորելովն 

հասարակութիւն բնութեանն և կոչմանցն:  (41 / 17) 
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  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել  (42 / 3) 

  Եւ նմին ինքեան Աստուածն Բանի և իւրումն մարմնոյ որպէս բնութիւնն 

ընտանենայ հասարակական, ըստ նմին և յատկական դէմն, և նոյն ինքն բոլորն 

իմանի միացեալ և անշփոթ մնացեալ:  (42 / 9) 

              որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին  (49 / 17) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս (50 / 7;  50 / 14) 

  Եւ թէպէտ և են արդարև կատարեալ ըստ ինքեանս և Աստուածն Բանն և 

կենդանարարն իւր մարմին, համայն ոչ որպէս համագոյս և համապատիւս 

զկատարեալ առ կատարեալ մերձեցուցանելով, այլ որպէս զարարչականն ընդ 

արարածականումս միացեալ գոյացութիւն:  (50 / 20;  50 / 22) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ, մնայ արդարև 

նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով աստուածային 

բնութեամբն:  (51 / 14) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և ի մարմնումն Նորա, 

որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային, 

մանաւանդ թէ նոյն ինքն անձնաւորեալն դէմ բնութիւն, և կամ թէ ի բնութենէ, և 

կամ ի բնութեանց, որոց ոչ է հնար ոչ գոլ և ոչ ասիլ բնութիւն, որպէս բազում 

անգամ ասացաք:  (51 / 18;  52 / 3) 

  այլ որպէս ասացի (52 / 18) 

  որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 24) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան (53 / 7) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն (53 / 15) 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն,  (55 / 13) 
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  նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 8) 

  որպէս և ասացին հարքն, այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն 

կատարեալ ի մարմին, և այն՝ յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս 

(58 / 11;  58 / 14) 

              Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 15) 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն, ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն 

իւրոյ  (60 / 2) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք (61 / 23) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն (64 / 2) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց 

թէ որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և 

զմահ, և կամ թէ զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և 

անմահ մնալովն մեռեալ, անճառելիք մեզ այսոքիկ և անասելիք, 

համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն, ևս առաւել 

յանճառելիսն լուռ լինելով բարեպաշտել համարեսցուք:  (64 / 8;  64 / 14) 

              որպէս ամենեցուն քաջայայտ է (69 /      

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, (73 / 5) 

  և որպէս չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան 

յիշել զիւրսն (74 / 6) 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն, յաղագս որոյ՝ նոյնպէս որպէս էրն, կացեալ, մնացեալ 

Երրորդութիւն նովին միով բնութեամբ Աստուածութեան:  (75 / 10) 
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  Առ որ ասեմք, այսոքիկ անուանք զմարդկայնոյն յաղագս առ Բանն Աստուած 

ասացեալ լինին միաւորութեան, ոչ զէակցութիւն, այլ որպէս ասացի, 

զմիաւորեալ մարմնոյն առ Բանն Աստուած նշանակեն:  (77 / 9) 

  որպէս ինչ ասացան զհանուր էակացո:  (77 / 19) 

  որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ 

զպանիր կամ զեղ. և է որ ընդ ձեռին իրերաց զանցնիւրսն լուծանէր, որպէս ի 

վերայ խոնաւից է տեսանել  (78 / 4;  78 / 8) 

  որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն (79 / 2) 

  զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 11) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 8) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 20;  83 / 23) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն և 

զխոհականն:  (88 / 8) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 14) 

  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 18) 

              զի ամենայնիւ որպէս, գրեցաւ, նմանեալ մեզ թանց մեղաց, և նովին 

կատարեալ բնութեամբս (94 / 15) 

  որպէս ի դէպ է ասել (96 / 1) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն և ի 
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միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և 

հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 22) 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 15) 

  որպէս յառաջն ասացի (103 / 21) 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն ի 

վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին, այլ 

զանկատար և զանփառ և որ չև ևս էր զգեցեալ զանապականութիւն:  (105 / 14) 

              Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն 

բռնադատէ աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ 

բանն  (108 / 4) 

  Եւ դարձեալ թէ որպէս ասեն զկնի յարութեանն լինել Բանին Աստուծոյ և 

մարմնոյն իւրոյ միաւորութիւն (111 / 21) 

  որպէս յառաջն ասացի (114 / 12) 

  որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (115 / 20) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի. և հնար իսկ ոչ է այսմ այսպէս լինել, զի 

ամենայնքս ի մարմնականացս որ հանդերձեալ իցեն զանապականութիւն 

զգենուլ, նախկի ապականի գոյացեալ իրն, որպէս Պօղոս իմաստասիրէ և ապա 

նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (116 / 24;  117 / 6) 

  որպէս պահանջէ իրացն թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա 

յապականութենէ յապականութիւն:  (117 / 12     

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 2) 

  Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան աս (121 / 3) 

  որպէս ասաց Նեստոր  (123 / 9) 
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              որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 15) 

  որպէս սուրբն Բարսեղ ասէ  (125 / 13) 

   որպէս ասացն Սիմէովն, ի սմանէ հրեայք գայթակղին և յիմարին հեթանոսք, 

այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան 

անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 5;  126 / 8) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ (126 / 10   

  այլ զորս մի անգամ Բանն Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, 

որքան կամի և ուր և երբ և որպէս:  (128 / 20) 

  և որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր (130 / 4) 

  որպէս ասաց տէր Եփրեմ (130 / 16) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն 

(131 / 9) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք (131 / 14) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 8) 

  այլ որպէս Աթանաս ասէ (132 /     

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտ (140 / 9) 

  որպէս թուեցաւ ոմանց ասել (141 / 14) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակէ, այսպէս 

լռութիւն զմիաբանութիւն նշանակէ:  (147 / 13) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 10) 
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  որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և բնութիւն իրացն (156 / 8) 

  որպէս չարչարելի ասի մարմինն (157 / 22) 

  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր 

Տէրն, որպէս զմեղանչելն և զապականութիւն ընդունել զնոսա(158 / 2) 

  որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ փոխել 

ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել (162 / 14) 

              որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն, որով 

յարեաւ, և դրունքն աղխեալ, որով ի ներքս մտանէր:  (169 / 9) 

  որպէս յառաջն ասացի (169 / 19) 

  որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին (170 / 3) 

              Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ 

Կիւրեղ, թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած 

ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի 

ժամուն:  (170 / 15;  170 / 16) 

որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի գոլ Քրիստոս 

բարեպաշտից:  (171 / 10) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 24) 

  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս, 

վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս, ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ 

ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 15) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն (172 / 20      

  որպէս ուսուցին սուրբ հարքն  (176 / 25) 

              Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի, յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք, և կամ 

երկրային որպէս զմարմինն, նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և 
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կամ որպէս ստեղծանեն ըստ շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի 

լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ մի:  (181 / 5;  181 / 6) 

  

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա, զոր 

ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս կարծեմ, եթէ ոչ 

արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի 

կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 1;  183 / 4) 

  Արդ եթէ միևնոյն է մահն և ապականութիւնն, որպէս մեռաւն (183 / 13) 

  

  

ՈՐՊԷՍ ԵՒ -  34 

         որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 22) 

Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր, այլ ոչ եթէ 

յաղագս այսորիկ, զոր ի մէնջն ընկալաւ, անբան ասել կարիցեմք, որպէս և ոչ 

առանց իմաստութեան և զորութեան, յաղագս գոլոյ նմա ըստ էութեանն 

Աստուծոյ զօրութիւն և Աստուծոյ իմաստութիւն:  (35 / 2) 

  որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ Հոգին յայտնեալ մեզ 

առաջնորդեաց (38 / 7) 

որպէս և երաժշտականն գործի ի յերաժշտապետէ անտի զհնչելն և 

զնուագելն. և այս է վեհագունին յաղթելն:  (49 / 8) 

որպէս և ասացին հարքն, այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն 

կատարեալ ի մարմին, և այն՝ յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս 

(58 / 11) 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի 

մէնջ  (65 / 14) 
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Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի 

զմարդկայինն, որպէս և զաստուածայինն (71 / 14) 

մնաց և ինքն նոյնպէս՝ որպէս և էրն (72 / 1)                             

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ, զի որպէս տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն 

ընդունի զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց, և 

համայն ոչ հրոյն յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի հրոյն, 

այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ 

է, որպէս և յումեմնէ իմաստասիրել եղև ի հարանցն:  (80 / 8;  80 / 11;  80 / 17) 

  որպէս և դու, ո՛վ այրդ Աստուծոյ, միանգամայն և հայր բազմաց ի 

միաբանութիւն եկելոց առաքինասիրաց անձանց (97 / 10) 

  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս  (98 / 21) 

որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի (105 / 20) 

  որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին (109 / 12) 

Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ, և 

ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն լինելութեան 

գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց 

ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե շարժեցաւ 

յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, 

դադարեաց:  (117 / 20) 

            որպէս և ինքն իսկ ասէր (120 / 17) 

որպէս և ինքն ասէ. (122 / 4) 

            որպէս և Կիւրեղ ասէ(122 / 15) 

որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 10) 

  որպէս և Պօղոս ասէ (132 / 2) 
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որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս (135 / 4) 

            որպէս և Պօղոս ասէ:  (139 / 21) 

որպէս և ինքն ասաց  (140 / 20) 

            որպէս և յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց (141 / 4) 

որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ (142 / 19) 

            որպէս և ոչ ասեմք (145 / 3) 

Որպէս և Բարսեղ ասէ(158 / 17) 

            որպէս և Յոհան Ոսկեբերան ասէ. (159 / 12) 

որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և 

աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի 

հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն 

ընտրեալսն իւր ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի 

մակաղեալք, լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր 

ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 13;  164 / 19) 

որպէս և Բարսեղ ասէ(170 / 11) 

որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. (179 / 9) 

 աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և 

կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է առաքելոցն և սուրբ 

հարցն:  (182 / 7) 

            Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք (182 / 15) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա, զոր 

ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս կարծեմ, եթէ ոչ 

արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի 

կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 1) 

  



1943 
 

  

ՈՐՊԷՍ ԶԻ   -4 

որպէս զի զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց 

թշնամւոյն   եղիցի (69 / 10) 

որպէս զի և մարդեղութիւն նորա կարծեաւք և երևութիւ գտանիցի ըստ 

Մանեայ մոլորութեանն:  (93 / 6) 

իսկ ներքս արկանելով զշաղկապն՝ բաժանեաց որպէս զի մի թուեսցի համագոյ գոլ 

նոցա միմեանց (126 / 15) 

որպէս և են իսկ, կերպարանեալք ի հրեշակ լուսոյ և ոչ հրեշտակք, գողք և 

աւազակք և գայլք յափշտակողք, հրաժարեալք ի նոցանէ, երթայք զհետ բարի 

հովուին, որ ժողովեաց ի մի գաւիթ կաթուղիկէ եկեղեցի զյառաջագոյն 

ընտրեալսն իւր ոչխարս, որպէս զի լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի 

մակաղեալք, լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր 

ձայնս, ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 13;  164 / 19) 

  

ՈՐՊԷՍ ԹԷ  -2 

որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 7) 

Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 23) 

  

ՈՐՊԻՍԻ        - 5 

              Տե՛ս, որպիսեա՞ց խորհրդոց առանձնակի յանդգնեցար լինել 

գտող:  (17 / 22) 

Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 16) 
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  որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 22) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն (114 / 3) 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 7) 

  

ՈՐՊԻՍՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցանէ. ի գաւառէն, ի 

ծնողաց, յորպիսութենէ երևմանն, ի ներգործութենէ և ի կրից (30 / 17) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով 

զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և 

ծանուցեալ լինէր  (31 / 5) 

  

ՈՐՍԱԼ            - 1 

  Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 16) 

  

ՈՐՔԱՆ           - 9 

ապա և ճառելն անկարելի, բայց այնքան, որքան համարձակեսցի ոք երևելօքս 

ձգտել յաներևոյթսն (59 / 22) 

  ասասցուք դուզնաքեայ ի վերայ այսորիկ, որքան ասել հրամայէ 

Բանն  (61 / 14) 

  յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր անցնիւրոյն սգալ 

կարեացն  (73 / 16) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 8) 
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  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ, առ որս գիտութեան իցէ մնացեալ նշխար (97 / 8) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 

Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 20) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 11) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն  է(163 / 7) 

  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի Հոգւոյն 

սրբոյ:  (165 / 20) 

  

  

ՈՒԽՏ - 2 

  զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող (105 / 22) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել (9 / 1) 

  

ՈՒՂԵՂ           - 1 

  խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն 

խոստովանութեան:  (101 / 2) 

  

ՈՒՂԷԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ  - 1 
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  որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն 

էր, վաստակէր յուղէգնացութեան, այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և 

ի գահավէժն առնել, թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 6) 

  

ՈՒՂԻՂ           - 4 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 6) 

  ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և 

զքեզ ուղիղ երևեցուցանել (27 / 8) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 7) 

  և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, (27 / 7) 

  

ՈՒՂՂԱԿԻ      - 1 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան 

Բանն ուղղակի դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 9) 

  

ՈՒՂՂԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս 

պահանջէ ուղղապաշտութիւնն զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի 

Քրիստոս զխորհուրդ, մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն 

նովին միով աստուածային բնութեամբն:  (51 / 14) 

  

ՈՒՂՂԱՊԷՍ    - 1 
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նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի 

Քրիստոս նկատեալ կարացեալ զօրութիւն. այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և 

ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և 

յաստուածաբանականսն:  (32 / 7) 

  

ՈՒՂՂԱՓԱՌ   - 3 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն (25 / 17) 

 դու ժառանգ գտար ճշմարտութեամբ հարանց ուղղափառաց և նոցին 

խաղաղասիրութեանն եղեր նախանձաւոր (146 / 17) 

  և քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 6) 

  

ՈՒՂՂԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ            - 4 

  և ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի լինել բանի սպասաւոր (37 / 13) 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և 

քոյին ուղղափառութեան գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն 

կերպարանեալ (146 / 23) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 6) 

   սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն (153 / 20) 

  

  

ՈՒՂՂԵԱԼ       - 1 
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  ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 24) 

  

ՈՒՂՂԵԼ         - 2 

  այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ բնականացն ունել 

իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա ի 

սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (89 / 22) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն (172 / 21) 

  

ՈՒՂՂԵՄ         - 2 

  Զի ինքն Բանն Աստուած զմարդկային իւր մտաց ուղղէր զկամս և ինքեան 

ազդմամբ զմարմնոյն իւրոյ չարժէր ներգործութիւնս և կիրս (49 / 6) 

  յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 7) 

  

ՈՒՂՂՈՂ         - 1 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան  (115 / 1) 

  

ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել 

խնդրող ուղղութեան և բարեպաշտութեան (147 / 17) 

  յերկրորդումս գործն առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (70 / 2) 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 3) 
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ՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 3) 

ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (100 / 1) 

  

ՈՒՆԴ  - 1 

  որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից բնութեանս:  (69 / 2) 

  

ՈՒՆԵԼ - 30 

  Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս 

բնութիւնս ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան (10 / 4) 

իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան, ուստի յայտ է, եթէ անձևն և 

անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 11) 

  Իսկ ընդէ՞ր արդեoք ոչ եղելոյն մարդ՝ մարդկային ասես ունել բնութիւն 

(17 / 5) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել ի 

Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա ըստ 

աստուածային կարգաց ի մարդկանէ (31 / 14) 

  սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ըստ նմին և 

մի դէմ, և մի բնութիւն ունել նմա խոստովանին (38 / 20) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային (51 / 20) 
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  որպէս ասացին ունել միոյ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, 

բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ 

արհամարհիցէ:  (53 / 8) 

  զկնի ծննդեանն կոյս պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս (68 / 3) 

  ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 11) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (85 / 8) 

  ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ 

փոխել յետ յանցանացն  (88 / 2) 

այս է՝ մեղացն մահուն ապականութեան, և այլ 

բնականացն ունել իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և ուղղել զնոսա 

ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (89 / 21) 

  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի (91 / 6) 

  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 18) 

  ասացաւ զնմանէ՝ մեղս ոչ ունել, և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ 

ետես զապականութիւն:  (158 / 4) 

  Նման իմն առնելով այնմիկ, ասիցէ ունել զմարդկային բնութիւնս 

անշնչական և անշարժական և յետոյ դառնայ նզովէ այսպէս. Եթէ ոք ասիցէ 

մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 18;  163 / 21) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 21) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս (180 / 23) 

  ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի  (5 / 3) 
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  որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի 

ելիցն ակն ունելով տարակուսանային:  (7 / 7) 

  զի բնութիւն ոչ ունելով զնշանակիչն իւր, այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել 

զնա կարիցէ. աներևոյթ է և անըմբռնելի:  (24 / 16) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել (28 / 17) 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, 

ծնօղ ունելով զսուրբ Կոյսն  (31 / 4) 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով և 

յարելութիւն:  (47 / 15) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, 

բնութիւն ունելով աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային (51 / 20) 

  ըստ նմին և բնական մարմին ասի՞, ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ 

ոչ:  (54 / 25) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք (60 / 20) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ, իսկ աստ զառ 

ի մահն ունելով բաղձանս (70 / 4) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ ունելով ի 

սկզբան լինելութեանն (118 / 6) 

  

ՈՒՆԻՄ - 48 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի (106 / 13) 
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  «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի:  (137 / 20) 

  եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ 

խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 8) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, 

զոր ունէին:  (176 / 7;  176 / 7) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր 

ոչ ունէին  (194 / 10;  194 / 13) 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ 

թէ ունէր զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս 

ոչ մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (28 / 19;  28 / 20) 

  և այն որ ունէր ի Հօրէ անժամանակաբար բնութիւն հասարակական և դէմ 

առանձնական և յատկական (34 / 7) 

  Եւ որպէս ունէր իշխանութիւն իւրն մարդկային հոգւոյ առ ի դնել զնա և 

առնուլ միւս անգամ, այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց 

իշխանութիւն ունէր խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն 

կիրս:  (73 / 6;  73 / 9) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ (73 / 11) 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 10) 

  Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր (90 / 23) 

  Այսպէս և նոքա՝ զորոց բանս խարդախելոյ, յանդիմանեալք յԱստուծոյ, 

ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն (92 / 22) 
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  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և զանմահականն, 

սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն աշակերտացն 

վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 15) 

  Նեստոր, որպէս յառաջն ասացի, երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել 

զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ (114 / 13) 

  նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին (141 / 7) 

  անչարչարելի և անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն (153 / 6) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 5) 

  Եւ եթէ ունէր զբնութիւն առաջին մարդոյն և հաւասարեաց մեզ ամենայնիւ 

ըստ նմանութեան առանց մեղաց, յայտ է թէ առաջին մարդն ընդունակ էր կրից, 

և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն առաջին 

անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 9;  167 / 13) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ 

և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 19) 

  Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատե 

(12 / 1) 

  անձևն անդէմ է, իսկ որ ոչ ունի դէմ, ոչ ունել նմա և կերպարան (16 / 11) 

  և այս յուսով և յապառնիս ունի զեղոցեալն (67 / 3) 

  որպէս Բանն ի Հօրէ զիւրն ունի գոյութիւն (79 / 2) 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 2) 

  Զի բնութեամբ Բանն զանտեսանելին ունի և զանշօշափելին (125 / 12) 

  յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, «ամենայն ինչ 

տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է»(137 / 9) 

  առնու զոր ոչն ունի, և զոր ունին, ոչ կորուսանէ (167 / 20) 
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  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ, զի և 

խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս, որոյ զնոյն պէտս 

ինչ ոչ ունիմ երկրորդել (38 / 17) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն, այլ 

ես կամօք իմովք դնեմ զնա, իշխանութիւն ունիմ դնել զնա և 

իշխանութիւն ունիմ միւս անգամ առնուլ զնա»:  (73 / 4;  73 / 4) 

  ինքն ասէ. «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն, այլ ես կամովք իմօք դնեմ զնա, 

իշխանութիւն ունիմ դնել և իշխանութիւն ունիմ միուսանգամ առնուլ 

զնա»:  (122 / 6;  122 / 7) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս (165 / 11) 

  գտանիւր նոյն ինքն լիապէս և յարգանդի Կուսին, և զայս ոչ ունիմք ասել և ոչ 

միով ինչ իրօք:  (62 / 19) 

   սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին և միտք ամենայն իրօք և 

բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 6) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ, բայց թէ ընդէ՞ր 

մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն պատճառ, և թէ 

ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և զկիր 

(62 / 8) 

  երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի (111 / 12) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն, առնու զոր ոչն ունի, և 

զոր ունին, ոչ կորուսանէ, Իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ 

պահել կարէ:  (167 / 20;  167 / 22) 

  Զի թէ իցէ մարմին, և ոչ ևս այնուհետև է Բան, և եթէ իցէ Բան, ոչ ևս կարէ գոլ 

այնուհետև մարմին, զի ի բանից աստի, որ զփոփոխութեանն տայցեն 

զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 7) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն (181 / 18) 

  որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 13) 
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  ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս ունին, զոր ունէին:  (176 / 6) 

  

ՈՒՆՈՂ            - 5 

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ (114 / 16) 

  

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 2) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի 

ձեռս ունողացն զնա   (169 / 15) 

  

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 4) 

  

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր  (60 / 23) 

  

ՈՒՇ     - 1 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ 

ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 18) 
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ՈՒՍԱՆԵԼ       - 1 

  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ 

միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 14) 

  

ՈՒՍԱՆԻՄ       - 4 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս (16 / 20) 

  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ 

Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 10) 

       Ոմն մարդ ո՞չ ապաքէն յատկացեալ ասի ի հասարակէն այսոքիւք՝ հոգով, 

մարմնով, մտօք. զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 13) 

  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 8) 

  

ՈՒՍԵԱԼ          - 3 

  լինիջիք միոյ հովուին մի հոտ ի միում գաւթի մակաղեալք, լսելով զքաղցր 

նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, ծանուցեալք զնա, և 

ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 22) 

Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր 

Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ 

էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր, 

կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն (33 / 10) 

  այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի դաւանել 

զՔրիստոս:  (39 / 1) 
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  Ոչ այնքան ծարաւեալն կարօտասցի աղբերն, որքան ուսումնասէրն խնդրէ 

գտանել զայնոսիկ (97 / 8) 

  

ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՄ            - 9 

  ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ 

մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 8) 

  որպէս ուսոյց մեզ այսպէս հաւատալ կնքեալ գերեզմանն (169 / 9) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին 

օրինակեալ ուսցուք:  (132 / 11) 

սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 22) 

  

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն, արտաքոյ 

ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ 

միաւորութեանն ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 4) 

ըստ որում ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն, խառնիլ և ընկղմիլ մարդկայնոյն 

յաստուածայնումն:  (52 / 18) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ 

խոստովանել ասելով. «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ 

անմահական և անչարչարելի Բանն իւրացոյց իւր ի մարդկանէ մարմին, որով 

կարելի և հնարաւոր էր չարչարել և մեռանել»:  (104 / 9) 

  որպէս ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, 

անշփոթութեամբ ի վեր քան զիմաստս արարածոց:  (176 / 25) 

   սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին խոստովանել (183 / 17) 
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  ուստի յայտ է, եթէ անձևն և անդէմն և անկերպարանն ոչ է և ոչ ի գոյէ իմէքէ. 

յորմէ ապա և ոչ ինչ:  (16 / 12) 

   ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 6) 

ի վեր հանելով զբանս ի բաց բարձեցելոյ կրիցն, բարձեալ լինի կրականն 

մարմին, և ի նմանէ զգալոյն զգայութիւնն, ի նմանէ բանականն, ուստի և 

մարդն:  (89 / 14) 

  Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու 

մեռանիցիք», ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, 

քարշեցաւ մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 7) 

  

ՈՒՍՏԻ՞ /հարց. դեր./  -2     

   Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին 

առ Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս 

հերձուածն արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր 

արկանեն, զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ 

գտանես, եւ ի գործս առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, 

արդ ուստի՞ ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 8) 
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  Իսկ զկերակրողական ունել զօրութիւն նոցա, ամենազան պտղովք 

դրախտին ճանաչի, զոր նախախնամողին յամենից նմա 

հրամայեալ ուտել (91 / 9) 
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  ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ 

ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե 

յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և արիւն ձեր:  (27 / 21) 

  

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց. զի 

որ ուտէրն ընդ մեզ, յաճախեաց առնել ընդ մեզ խաբէութիւն:  (5 / 7) 

  

  վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու 

մեռանիցիք  (90 / 6) 

  

զօրացեալ մահ զաշխարհ եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն 

երեսաց:  (144 / 6) 
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  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 7) 

  

ՈՒՐ     - 4 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել (48 / 6) 

  Համօրէն կիրս մարդկայինս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս՝ յիւրումն 

բացերևեցոյց մարմնում. որքան կամեցաւ և երբ և ուր:  (95 / 9) 

  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ, այլ զորս մի անգամ Բանն 
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Աստուած թողացուցանէր կրել նմա զիւրսն, որքան կամի և ուր և երբ և 

որպէս:  (128 / 20) 

  իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք էլ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից Որդի 

մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր 

զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 8) 
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  ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 2) 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ 

տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (35 / 22) 

  և համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն 

նորա ուրանալ կարիցեմք զծնունդ 
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  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 10) 

  թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ մարդկան 

(17 / 11) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և 

առանձնաւորութիւն, ոչ ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն, կամ առն ի 

մարդկանէ զբնութիւն, զդէմ և զառանձնաւորութիւն:  (34 / 19) 

Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 24) 
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իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս եղեալ 

չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 2) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 19) 
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  յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, 

քաղցոյն և ծարաւին (73 / 16) 

  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի վերայ 

Քրիստոսի, ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և զմիաւորութիւնն 

հարկաւոր է ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և կամ 

յարութեանն:  (113 / 11) 

  և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 16) 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն մեր 

զասացեալն  (169 / 2) 
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  ապա ուրեմն ոչ բնութիւն անգոյ և անդէմ զմարդկայինս ընկալեալ Բանն 

Աստուծոյ, այլ յաւէտ թէ ի հասարակական մարդկային բնութենէս առանձնակի 

միացոյց իւր մարմին անձամբ բանականաւ և նովին մարմնով յաղթեաց մեղաց, 

մահու, դժոխոց և ապականութեան (25 / 6) 

  ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ 

մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 13) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս (50 / 7) 
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  Դարձեալ տարակուսին, թէ «ապա ուրեմն ո՞չ ապաքէն նովին 

միաւորութեամբ բանիւ, որպէս զմին ուսաք խոստովանել բնութիւն Բանին 

մարմնացելոյ, խոստովանեսցուք լինել և համագոյ Բանին զմարմին իւր»:  (83 / 7) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն և 

զխոհականն:  (88 / 8) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 13) 

  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն, մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 11) 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա եղև 

ընտրելի և փափագելի:  (94 / 1) 

  որպէս և ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին, «Առ գետս Բաբելացւոց» և 

այլն:  (109 / 13) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն (174 / 11) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 19) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 15) 

  ապա ուրեմն ըստ ձեզ և ապականեցաւ բայց այլ է մահն և այլ 

ապականութիւնն (183 / 14) 
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      ամենայն ուրեք համբուրէի զառ ձեզն ձայնակցութիւն (14 / 5) 
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            մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ 

ոչ    յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 14) 

  Բայց էր երբէք ուրեք, որ և կրկին, կամ թէ և երկու զնոյն դաւանելով 

բնութիւնս:  (42 / 15) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր (63 / 11) 

  յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է 

ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 20) 

  Այլ ամենայն ուրեք և յամենայն ժամ և յամենայն իրս և ի խորհելն և ի խօսելն 

և ի գործելն, որով ապականեալ են, ասէ, միտք և խորհուրդ իւրեանց, եթէ «գուցէ 

ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ ի Քրիստոս (133 / 6) 
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  Ասի մահկանացու մարմինն ըստ նախագոյակ իւրոյ բնութեանն, և ոչ ասի 

մահկանացու, զի անմահագունին ներկեալ եղև արմատով և է ամենևին 

անմահաբար և կենդանացուցիչ, գոյ արդարև յԱստուածն Բանում նկարագիր 

մարմնոյն իւրոյ բնութեան և ոչ ասի ի նմանէ ուրոյն բնութիւն (85 / 5) 

  որպէս և Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 

իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և 

ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 23) 

  

ՈՔ       - 70 

  զի այն որ իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր 

և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել, 

չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն, 

այլ և զտնտեսութ (4 / 4) 



1964 
 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, (7 / 4) 

  կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք լինել 

Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին անտեղիք:  (20 / 5) 

   ասեմք իսկ զդոյն և ճշմարտեմք ոչ զայլ ոք իմանալ զոմնն (21 / 15) 

  զամենայն ազգ մարդկան յղացեալ և ծնեալ, զի ոչ յատուկ Մարիամ և եթ ի 

բնութենէս, զի և ամենայն ոք և ոչ դարձեալ ի նա միայն բովանդակեալ 

բնութեանս (23 / 13) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին», զԲանն 

ասեմ զերևեալ դէմ, և ոչ զայլ ոք:  (28 / 13) 

  զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել 

կարող է, (29 / 16;  29 / 17) 

  Եւ արդ զի այսոքիկ ամենեքեան, որ ինչ ենն՝ խոստովանեալ լինին, և որոց ոչ 

են՝ հրաժարեալ, զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ (36 / 16) 

  Եւ արդ զի յայտնեցաք զայս, որպէս և նոյն ինքն յայտնիչն խորոցն Աստուծոյ 

Հոգին յայտնեալ մեզ առաջնորդեաց, պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ 

բանն եղև ի քոց աստուածոցն. զի գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ 

զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի հարանցն մի ասաց Քրիստոսի 

բնութիւն»:  (38 / 13) 

  զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին (40 / 16) 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով, օմինակ ի մն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ 

ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն 

եղև:  (41 / 4) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի, և 

եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ, Արիոսի ամենայնիւ և ամենայնի 

այնպիսւոյն ձայնակցեսցէ:  (46 / 8) 
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  Նոյնպէս և մարմնոյ Նորա զասելն ըստ միաւորութեանն անչարչարելի, 

եթէ ոք դիցէ զայն նմա ըստ բնութեան գոլ:  (46 / 12) 

  Դարձեալ և զմիաւորութիւնն, եթէ ոք ըստ արժանաւորութեանն, այլ ոչ ըստ 

բնութեանն ասասցէ գոլ, ընդ Նեստորայինսն ի հարկէ դատապարտեալ 

նզովեսցի:  (46 / 16) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի         բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (46 / 25) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս, եթէ 

ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի 

ասացեալ:  (47 / 18) 

 ոչ ոք մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել, 

որ զբնութիւնն յինքեան երևեցուցանէ, և ի վերայ բնութեան՝ որ ի դիմումն 

երևեսցի:  (49 / 18) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար  (54 / 5) 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ 

ըստ Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 20) 

  ապա և ճառելն անկարելի, բայց այնքան, որքան 

համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և զգալի լուսովս զիմանալին 

քատակել լոյս:  (59 / 23) 

  ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս (60 / 22) 

  զոր ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս, մինչ ոչ 

արարչական ձեռն (66 / 11) 
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  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր 

դոյզն ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 6) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն. «զանձն իմ, ասէ, ոչ ոք կարէ բառնալ յինէն 

(73 / 2) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 3) 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 23) 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն, որ առ Էպիկտիտոն թուխթն է:  (86 / 6) 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, (105 / 10) 

ինքն ասէ. «զանձն իմ ոչ ոք առնու յինէն (122 / 5) 

  և եթէ մարդ ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր 

զԲան Աստուծոյ իմանամք (122 / 19) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի (129 / 2;  129 / 6) 

  Լուար զառ ի նմանէ հարցեալն. «զո՞ ոք ասեն զինէն»,  (136 / 11) 

  ինքն ասաց, թէ «ոչ ոք ել յերկինս (140 / 21) 

  Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ այլայլելի 

զՔրիստոս (142 / 20) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ է, «ոչ ոք  ե լ յերկինս, եթէ ոչ որ էջն յերկնից 

Որդի մարդոյ, որ էն յերկինս». և եթէ «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր 

էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք 

հրեշտակաց»:  (143 / 3;  143 / 5) 

  յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք սերմն (147 / 3) 
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  իւրաքանչիւր ոք յանձնահաճութեան համբարձեալք կառս, զոր կործանի ի 

միմեանց, սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն  (153 / 16) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 4) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին 

չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 11) 

  ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և ոչ 

իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 9) 

  Եւ որքան զայս առաւել ևս անխորհրդակագոյն է, յանդգնեցաւ ասել, անեղ, 

անսկիզբն, անժամանակ, որ յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն 

և առնէ զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն, և ապա դառնայ 

ինքն զինքն իբրև զայլ ոք արկանէ ընդ նզովիւք, ասելով (163 / 13) 

 Եթէ ոք յերկնից բերեալ ասիցէ զմարմինն կամ յայլմէ բնութենէ, այլ ոչ ի 

մարդկայինն հողեղէն բնութենէս, նզովեսցի: (  163 / 14) 

  Եթէ ոք ասիցէ մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 20) 

  ոչ կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս 

մեր  (165 / 16) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 21) 

  ոչ ոք կարաց արկանել ի նա ձեռս:  (169 / 18) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 6) 

  զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի, և է՞ր այս:  (11 / 16) 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն 

նկատել, և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի (12 / 3) 
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  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ, աղէ, ասա՛ ինձ (24 / 12) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն (24 / 19) 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն 

գտանել ումեք ուրեք  (39 / 14) 

  Իսկ թերևս հարցանել ումէք կամք իցեն, թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն, 

որպէս և զդժոխս և զապականութիւն մահուն հաղորդ լինելով եբարձ ի մէնջ, իսկ 

զդժոխս և զապականութիւն միայն եբարձ և խրամատեաց, ոչ ևս յանձն առեալ 

ընդ նոքօք լինել:  (65 / 13) 

ոչ գիտէր սահմանել, այլև անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ 

ընդ ոսոխի ումեք, մարտնչէր:  (103 / 16) 

  ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր 

փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ և կեանք և կենդանացուցիչ զիւրն անուանել 

մարմին և ասել (141 / 18) 

  Եւ եթէ նմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 5) 

քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք միաւորեսցի ի մինն (181 / 19) 

Խոստովանելն մեր Հայր անսկիզբն գոլ՝ զի ոչ յումեքէ, և զՈրդի և զՀոգի ոչ 

անսկիզբն՝ զի ի Հօրէ է, այսոքիկ ճառելիք մեզ եղեն:  (61 / 19) 

            Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ, այլ և ճաշակելով ուրեք երբէք ընդ 

աշակերտսն իւր, իսկ ոչ գրեալսն և զոչն յումեքէ ճառեալսն, որք զկնի սոցա 

պատահեն, և ոչ ճառել մեզ իրաւացի է:  (63 / 12) 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած, և վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 8) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ 

հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել (11 / 8) 

  արդ ամենեքեան այսոքիւք առանձնացեալ լինի յիւրաքանչիւրսն, որոց 

հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 21) 
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  Զի ոչ եթէ նախկին ոմն գոյացեալ համբակ յարգանդի և ապա յարակցեալ ի 

Բանն, այլ Բանին Աստուծոյ մարմին ընդ որում միացեալն եղև, և ոչ 

այլոյ ուրուք մարմին:  (48 / 22) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ 

ի նմանէ ասասցին:  (49 / 13;  49 / 15) 

  մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն (55 / 23) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն, և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ 

ածել մարմնոյն նորա զվտանգն, որպէս միոյ միոյ ուրուք ի մարդկանէ:  (121 / 3) 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք 

դատել զոք Աստուած  (3 / 10) 

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

 ՈՉ  - 35         

Զծնունդն Քրիստոսի ընդէ՞ր ոչ առնէք դուք:  (187 / 3) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 
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բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 17) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 8) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 5) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծն     ունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի 

եւ Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 10) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 11) 

  Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 27) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2;  192 / 5) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ոչ կարգեցին սուրբքն:  (192 / 6) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` 

եւ ոչ զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, 

եւ ոչ զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ 

ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 
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ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 7;  192 / 8;  192 / 8;  192 / 9;  192 / 10;  192 / 10;  192 / 11;  192 / 15) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 11) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 14) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 2;  194 / 3;  194 / 4;  194 / 9) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 13) 

  Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25;  195 / 5;  195 / 6;  195 / 7) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 19) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 24) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 
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մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 24) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ 

եւ ոչ յայղ տեղիս:  (197 / 3;  197 / 3;  197 / 4) 

   Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն (194 / 27) 

  

ՈՉ ԹԷ  -1       

Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով ընդունին 

զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  

ՈՉԻՆՉ   - 1 

  

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 

  

ՈՉ ՈՔ  - 3 

 Պ. ոչ ոք ծնաւ ի կուսէս (192 / 15) 

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն (194 / 2) 

Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն (194 / 2) 

  



1973 
 

ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ - 1 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 2) 

  

ՈՎ  - 1 

Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ 

արիւն յո՞յր բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 5) 

  

Ո՞Ր  - 13 

Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց 

և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 6) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին 

աղանդեալք, որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ 

կարգաւք եւ այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 13;  190 / 14) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 18) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 2) 
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  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 5) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 5) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 19) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 15) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի կարգին:  (196 / 23) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 25) 

  Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 5) 

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին 

յանուարի, յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր 

հանդիպի. այս ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն 

է՞ր փոխեաց և ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 2) 
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  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 19) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 4) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի 

բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն 

իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ 

զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 19;  188 / 1) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի 

Զ, զոր յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 9) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 9) 

  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 8) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 3) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18) 
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            Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ 

ասէ այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք սովորութիւն:  

(195 / 2          

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն 

քո, զորոյ ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի 

թագաւորն խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ 

զզատիկն, զի մեծ շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 27) 
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  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, 

զի որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 5) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 27) 
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Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 17) 
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Հ. Դուք որպէ՞ս տաւնէք:  (190 / 17) 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 17) 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 13) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 9;  196 / 13) 
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Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 9;  196 / 13) 



1978 
 

  

ՈՒ        - 1 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 25) 

  

ՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 21) 

  

ՈՒՆԻՄ  - 2 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք 

զհարանցն ունին զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն 

սակս ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 19) 

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ 

ուստի՞ ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 8) 

  

ՈՔ  - 3 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, 



1979 
 

զի ոչ ոք ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման 

աւ/ետար/անին միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ 

մեք տաւնեմք. ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան 

յայտնութիւն կոչեն:  (192 / 16) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 19) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 2) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 22) 

  

 

 

 

 



1980 
 

Չ       49  (95) 

  

ՉԱՐ    - 13 

  կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց ուրուք չար աղանդութեամբ 

զմեզ արկանել (11 / 8) 

  այնք ամենեքին յետ մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 7) 

  որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, և 

զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 7) 

  զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ 

ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին 

յապաշաւանաց անտի (134 / 17) 

  ազատեսցէ ի չար կարծեաց զայնոսիկ (136 / 8) 

  ո՞րքան և ո՞վ ոք յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն 

ծնանին չար կարծիք և հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 13) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, (171 / 6) 

  Նմանապէս չար են երկոքին յաղագս երկեղի ապականութեանն անհաղորդ 

ասել զնա մարդկային կրիցն և ճշմարտելովն զկիրսն, զապականութիւն 

սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 17) 

  Եւ երանի թէ էր ժողովոյն զնոյնպէս արարեալ, երկոքին 

կողմանքս ի չարէ նորա աստուստ զերծեալ լինէաք, ոչ նա նենգաւոր և ոչ մեք 

նենգեալ գտանէաք:  (101 / 12) 

  իսկ միայն միայնոյ անճաշակ լինել ի ծառոյն գիտութեան բարւոյ 

և չարի:  (91 / 11) 

            ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և 

ի չարին պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 3) 



1981 
 

  կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին 

  որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ 

Աստուծոյ,  (145 / 25) 

  

ՉԱՐԱԳՈՅՆ   - 1 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք (96 / 8) 

  

ՉԱՐԱԳՐԵՑԵԱԼ- 1 

  Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն (156 / 9) 

  

ՉԱՐԱՉԱՐ      - 2 

  Իսկ ես զարհուրեալ ի չարաչար նորա հայհոյութենէ բանից, կապեցի զլեզուս 

և արձակեցի զլսելիսս (104 / 14) 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս, և չարաչար բաժանումն ասէր (104 / 19) 

  

ՉԱՐԱՓԱՌԱԳՈՅՆ    - 2 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 3) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն, 

(20 / 12) 

  

ՉԱՐԻՔ           - 1 



1982 
 

  մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ 

տիղմն չարեաց (134 / 23) 

  

ՉԱՐՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ. զի այն որ իբրև 

զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան 

զաշխարհս հիմնացուցանել, չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն 

հաղորդակցիլ բարութեանցն, այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ, որ 

անհաւատ պարգևացն գտանէր պտուղ:  (4 / 6) 

  

ՉԱՐՉԱՐԱԿԱՆ          - 2 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական գոլ և մահկանացու:  (55 / 9) 

  Զի ոչ յարմարի նմին անմահական Բանին և՛ մեռանել և՛ անմահ մնալ և 

մահկանացուի մարմնոյ Նորա՝ մահկանացու գոլ և կենագործ, և կամ 

անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, 

և չարչարականի Նորա մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և անչարչարելի գոլ, 

եթէ ոչ ամենայն հարկաւորութեամբ բնութեանն և միաւորութեանն Բանն 

առաջնորդեսցէ մեզ:  (45 / 21) 

  

ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ - 14 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ չարչարին:  (120 / 2) 

  Զի և յայտնագոյնս ասացից, բնական է Աստուածն Բանի անչարչարելի և 

անմահն գոլ և խոստովանեալ եղև ի բարեպաշտից զնա չարչարանաց և մահու 

համբերեալ  (124 / 23) 



1983 
 

  հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն 

(193 / 5) 

            ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և 

աշխատութեանն և չարչարանացն (73 / 19) 

և կամ անչարչարական Բանին, անչարչարելի մնալ և 

ընդունել չարչարանս (45 / 21) 

    Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք (119 / 19) 

  չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին 

այսոքիկ, եթէ մարդկայինք:  (54 / 8) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ 

չարչարին:  (119 / 22;  120 / 3) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու, զի ճշմարտեսցի ի մարմնի 

նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 22) 

  Եւ թէպէտ և կրեաց ի մարմինն իւր Բանն Աստուած, յորժամ 

կամեցաւ, զչարչարանս և զմահ ճշմարտութեամբ, համայն յիւրմէ անբաւ 

միաւորութենէն ոչ առնելով զնա թափուր, չմերկանայր ի նմանէ և՛ 

զանմահութիւնն իւր և՛ զանչարչարութիւն, և նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ 

բնութեան և կենագործող ըստ ոչ բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր 

մարմին, և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 15) 

  իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր 

(120 / 13) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ որպէ՞ս 

չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և զմահ 

(64 / 10) 

  որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել ասէին ի 

նմա:  (136 / 9) 



1984 
 

  

ՉԱՐՉԱՐԵԱԼ - 2 

  զիա՞րդ նոյն ինքն և՛ չարչարեալ և՛ անչարչարելի մնացեալ և անմահ 

մնալովն մեռեալ, (64 / 11) 

            Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ, գրեալ է, բայց թէ 

որպէ՞ս չարչարեալն և մեռեալն զմերն խափանեաց իւրովն զչարչարանսն և զմահ 

(64 / 9) 

  

ՉԱՐՉԱՐԵԼ    - 6 

  որով կարելի և հնարաւոր էր չարչարել և մեռանել»:  (104 / 13) 

          անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն (104 / 10) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ չարչարին:  (120 / 3) 

  յաղագս ընդ չարչարելոյն և մահկանացուին միաւորելոյն:  (124 / 24) 

    ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու 

համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 17) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս, որպէս 

չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս մահկանացու ասի 

և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 23) 

և զմեռանիլն ըստ մարմնոյ և զանչարչարելի մնալն և զանմեռանելին ըստ 

հոգւոյն:  (178 / 5) 

  

ՉԱՐՉԱՐԵԼԻ - 20 
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  զկենդանարար մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև 

յաւիտեան չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն (12 / 17) 

  անչարչարելի մնալ և ընդունել չարչարանս, և չարչարականի Նորա 

մարմնոյն՝ չարչարելի միանգամայն և անչարչարելի գոլ (45 / 22) 

  Արդ՝ այսպէս Բանին՝ որ ըստ միաւորութեանն՝ ասի չարչարելի (46 / 8) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 2) 

  պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն  (107 / 21) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ (120 / 11) 

  Եւ հարքն …ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու (122 / 9) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել (123 / 14) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու  (125 / 19) 

  Զի Յուլիանէ ասէր» «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան, քան 

զի չարչարելի և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ ապականացու, ընդ 

ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս ասել»:  (152 / 20) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 2) 

  որպէս չարչարելի ասի մարմինն, և յանձն առ զչարչարելն, Քրիստոս 

մահկանացու ասի և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ մարմնոց:  (157 / 22) 

  Միացաւ ի մարմին չարչարելի և մահկանացու (168 / 21) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն, իմանալոյն ասեմ և զգալոյն, սակս նորին և երկաքանչիւրոցն 



1986 
 

ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն, չարչարելի և մահկանացու ըստ 

մարմնոյն և անմահկանացու ըստ հոգւոյն բանականի  (177 / 20) 

  զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ աստուածային, այսպէս ապա և չարչարելին և մահկանացուն, 

և անչարչարելին և անմահկանացուն յարմարեսցին ի վերայ միոյն միանգամայն 

գոլ, ոմն ըստ բնութեան, և ոմն ըստ միաւորութեան (54 / 15) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ 

չարչարին:  (119 / 19;  119 / 21;  120 / 1) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի, հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի 

և անշօշափելի զնա անուանել (123 / 19) 

  Եւ բնական է մարմնոյն չարչարելին և մահկանացուն գոլ (125 / 1) 

  

ՉԱՐՉԱՐԻԼ    - 1 

            Եւ ոչ միայն անուանել այնոքիւք ասացելովք անուամբք, այլ ըստ անուանցն 

և ներգործելն ճշմարտապէս ի վերայ երկրի, զչարչարիլն 

  

ՉԱՐՉԱՐԻՄ   - 6 

  Չարչարեցաւ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ (64 / 7) 

Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ 

ոչ չարչարեցաւ  (143 / 4) 

  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն  (143 / 3) 

            ընդ ձեռն միաւորութեանն անչարչարելին և անմահն չարչարի և մահու 

համբերէ չարչարելովն և մահկանացուաւն իւրով մարմնովն:  (60 / 16) 
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  սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ խոստովանել 

ասելով. «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն (104 / 10) 

            Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, իսկ 

չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և միշտ ասի 

ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ չարչարին:  (120 / 4) 

  

ՉԵՒ     - 4 

  վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր. «չև են, ասէ, լցեալ 

Ամուրհացոցն մեղք»:  (3 / 11) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս առ ի 

քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի 

ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 7) 

   ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ (120 / 18) 

  …և բնութեանցս անուն յամենեցունց ի վերայ երթայ, զանցելոցն, և 

զկենդանեացն, և զչև եղելոցն:  (24 / 2) 

  

ՉԵՒ ԵՒՍ     -2 

      որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 11) 

  և որ չև ևս էր զգեցեալ զանապականութիւն:  (105 / 18) 

  

 ՉՈՐՐՈՐԴ     - 2 

  ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ  (97 / 1) 



1988 
 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 19) 

  

ՉՈՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ   - 6 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 11) 

  Եւ այսպէս հետևի լինել յանյաւելուած 

Երրորդութիւնն՝ չորրորդութիւն եկեալ յարեսցի, և համագոյ ասել 

աստուածութեանն զտէրունական մարմինն:  (82 / 1) 

  ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն ի Քրիստոս, առնէ 

զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս Երրորդութիւնն:  (113 / 8) 

  և համագոյն չորրորդութիւն առնէ զերրորդութիւնն և ոչ ևս 

Երրորդութիւն:  (157 / 17) 

  յայտնապէս զարարչականն ի ներքս ածէ բնութիւն և առնէ 

զերրորդութիւնն չորրորդութիւն և ոչ ևս երրորդութիւն (163 / 11) 

  ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան բանի, 

յորմէ չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք (181 / 3) 

  

ՉՈՐՔ  - 3 

  Ի չորս բաժանի որ ի վերայ էակացս առեալ լինին անուանք. ի հանուրն, ի 

բոլորն, յանհատն, և յիւրաքանչիւրն:  (30 / 9) 



1989 
 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 16)      

Եւ այս լինի ոչ այլ ինչ, թէ ոչ մի 

բնութեանն չորք առանձնաւորութիւնք:  (76 / 15) 

  

ՉՈՐՔՈՏԱՆԻ - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ 

ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 8) 

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ՉԱՐ  - 1 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 20) 

  

ՉԱՐԱԳԼՈՒԽ - 1 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 



1990 
 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ 

այդովք չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 16) 

  

ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ  - 1      

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 19) 

  

Պ       155  (272) 

  

  

ՊԱԳԱՆԵՄ     - 1 

ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի 

Շամրտացւոցն երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց, և պաշտէին 

զԱստուածն Իսրայէլի (155 / 13) 

  

  

ՊԱԿԱՍԵՑՈՒՑԱՆԵՄ            - 1 

  Ոչ եթէ յորժամ կրկին ասէին, զմիաւորութիւնն եղծանէին ինչ ի նմա 

զհրաշալին խորհուրդ, և ոչ յորժամ մի ըստ միաւորութեանն ասէին, 

զգոյացութեան ինչ պակասեցուցանէին զկատարելութիւնն:  (42 / 22) 



1991 
 

  

ՊԱԿԱՍԻԼ      - 1 

  ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ 

և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 10) 

  

ՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս (100 / 2) 

  

ՊԱՀԱՆՋԵԼ   - 2 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան, պահանջել ի 

մէնջ` ասել զմարդկային դէմ առնուլ Բանին ի Կուսէն (13 / 2) 

  և այն՝ յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և 

յիւրում և եթ սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ  (58 / 17) 

  

ՊԱՀԱՆՋԵՄ   - 5 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ, մնայ արդարև 

նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով աստուածային 

բնութեամբն:  (51 / 14) 

  նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն 

թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 12) 

  Այլ բարվայելչապէս, և որպէս յեղանակ չարագրեցելոցն պահանջէ և 

բնութիւն իրացն (156 / 9) 



1992 
 

      կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել  (160 / 3) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց  (160 / 24) 

  

ՊԱՀԱՊԱՆ     - 1 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա, թէ բանական ադենայն բնակող 

և պահապան (89 / 9) 

  

ՊԱՀԵԱԼ         - 2 

համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ եղև 

ստացականն (84 / 19) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ (170 / 2) 

  

  

ՊԱՀԵԼ           - 6 

  Եւ արդ մինչ այս այսպէս, որպէս ճշմարտութեանն և ինձ թուին, ոչ ոք 

մեղանչիցէ զնոյն յեղանակ և ի վերայ դիմի մինն անուանեցելոյ պահել (49 / 19) 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն 

կոյս պահել զծնողն (68 / 2) 

սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և 

ամանակի պահել զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 10) 

  զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 22) 

  Զի պահելով Աստուածն Բան զմարդկայինն կատարելապէս, մնաց և ինքն 

նոյնպէս՝ որպէս և էրն (71 / 24) 



1993 
 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, անվիրաւորելիս և անվարատելիս պահելով զհօտ 

Քրիստոսի (146 / 2) 

  

ՊԱՀԵՄ   -7 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 23) 

              Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ 

ուղղապաշտութիւնն զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս 

զխորհուրդ, մնայ արդարև նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով 

աստուածային բնութեամբն:  (51 / 15) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, (96 / 11) 

  պահեցար յետին ժամանակացս զառաջնովքն գերազանցեալդ 

ամբարշտութեամբ, որ ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ 

մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ Աստուծոյ:  (26 / 24) 

«ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս հաղորդ 

առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին էք»:  (105 / 3) 

  անքուն ակամբ պահէր զԻսրայէլ  (60 / 14) 

  Իսկ նա միանգամայն Աստուած և մարդ, զմարդկայինսն կատարէր իբրև 

զմարդ և աստուածայինզօրութեամբն, որ անքակտաբար միանգամայն ընդ 

մարմնոյն էր միացեալ, զապականութիւնն արտաքս 

պարսպեալ, պահէր զյարձակումն:  (173 / 14) 

  

ՊԱՀՊԱՆԵՄ  - 1 

  երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն 

մարդ պահպանեսցի  (69 / 10) 



1994 
 

  

ՊԱՀՊԱՆՈՂ  - 1 

  զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի կորուսիչ 

բանիցն, (96 / 11) 

  

  

ՊԱՃՈՒՃԵԱԼ - 1 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող 

դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 8) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՆԱՄ        - 2 

  հարկ է զմիջինն խնդրել` որ բարեպաշտութեանն է, որով և 

ճշմարտութիւնն պայծառանայ»:  (10 / 22) 

իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն պայծառանայր փառք 

(160 / 15) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՑԵԱԼ       - 1 

  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն 

երեսաց, վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս, և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ 

հանելովն զանարգն ի պատուականէն:  (151 / 6) 

  

  



1995 
 

ՊԱՅԾԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵՄ        - 1 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս 

(160 / 1) 

  

ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԻՒՆ    - 1 

ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի մեծապայծառ արեգականն 

լուսոյ (83 / 21) 

  

ՊԱՅՄԱՆ        - 2 

          որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 21) 

          Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր  (6 / 5) 

  

ՊԱՆԻՐ          - 1 

որպէս ինչ հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի 

կաթանէ զպանիր կամ զեղ (78 / 6) 

  

ՊԱՆԾԱԼԻ     - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական (116 / 6) 

  

ՊԱՇՏԵՄ  - 2 



1996 
 

  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին, որք միանգամ 

ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի, եպիսկոպոսունք, պաշտէին զիւրաքանչիւր 

աթոռ (152 / 5) 

  երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց, և պաշտէին զԱստուածն 

Իսրայէլի  (155 / 14) 

  

ՊԱՇՏՈՒՄՆ   - 2 

  Ապա թագաւորն Կոստանդիանոս, որում հրշտակք կային 

ի պաշտաման /…՞//եաց յերանելի ժողովոյն բառնալ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 15) 

խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ ջերմութիւն 

և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարդաց. կրօնից 

և պաշտամանց, (5 / 16) 

  

ՊԱՊԱՆՁԵՄ  - 2 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ 

լիցի, պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն մարդկայնովն 

վարեցեալ մտօք Բանն (56 / 10) 

            Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք, իսկ զհրաշափառական միաւորութեան բան 

անգիտակցեալք, պապանձեցան:  (161 / 6) 

  

ՊԱՏԱՀԵՄ     - 2 

  մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն ընդ տիղմն 

չարեաց, իսկ յետոյ զլուծմանն որ հասարակաբար պատահեաց մեղուցելոցն և ոչ 

մեղուցելոց:  (134 / 24) 

որք զկնի սոցա պատահեն  (63 / 13) 



1997 
 

 ՊԱՏԱՀՄՈՒՆՔ          - 3 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 

սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 16) 

տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի 

զհրոյն պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց (80 / 12) 

կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն, որք մարդկայնոյս են բնութեան պատահմունք (66 / 2) 

  

ՊԱՏԱՀՈՒՄՆ - 3 

  Եւ Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ ի բնութեանն յարմարագոյն 

էր պատահումն, թողացոյց»:  (121 / 14) 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ ընդունել 

տալ զպատահումն:  (59 / 13) 

  որպէս և Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն 

էր` զպատահումն ընկալաւ»:  (170 / 13) 

  

ՊԱՏԱՌՈՒՄՆ            - 1 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս և 

զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր, համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, մեծագոյն 

վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն, այլ և զանուանեալն իւր մեծ` և զորս ընդ նովաւ, ընդ մերոյ ի ձեռին 

կարգեալ խոստանայր իշխանութեամբ:  (6 / 14) 

  

 



1998 
 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱԿԱՆ   - 2 

  պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ մեզ 

գրեցելոց, թէ զի՞նչ խորհիցի և ո՞ւմ ումեք արդեօք ձայնակից գտանիցի (11 / 14) 

գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի (38 / 12) 

  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԱԼ      - 2 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 18) 

նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն 

զանուն պատասխանեալք գիտակցեալք  (161 / 4) 

  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ           - 3 

  Եւ զիա՞րդ զգայութեան ընդունակ ասի նախաստեղծն, անզգայ ըստ ձեզ 

եղեալ, և կամ բանական՝ անբան. և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և 

յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 4) 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 8) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին, գրովն 

զձերն առ իս առաքեցէք խոստովանութիւն, ի ձեռն գրոյ 

և զպատասխանիսն ընկալջիք յինէն զայդորիկ համաձայն»:  (11 / 5) 

  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՏԱՄ  - 1 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս, պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և 

ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 11) 
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 ՊԱՏԵՐԱԶՄ  - 1 

հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 5) 

  

ՊԱՏԵՐԱԶՄԵԼ         - 1 

  զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ 

պատերազմողին:  (94 / 18) 

  

ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՂ         - 1 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին զոր էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել 

ընդդէմ մարդկախոշոշ պատերազմողին:  (94 / 19) 

  

ՊԱՏԻՒ           - 4 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր, իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 8) 

Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին. ոչ ըստ համագոյութեան, և ոչ 

ըստ պատուոյ արժանաւորութեան, այլ գոյութեանցն, ասեմ, աստուածայնոյ և 

մարդկայնոյ (44 / 10) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 22) 

    երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս 

և զպատիւ (114 / 14) 

  



2000 
 

ՊԱՏԿԱՆԵՄ  - 1 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային (26 / 11) 

  

ՊԱՏԿԱՌԵՄ  - 1 

  Եւ համայն ոչ պատկառես այսպիսեօք խաւարեցուցանողօք գիւտիւք 

խաւարեցուցանել զլուսաւոր միտս հաւատացելոց:  (20 / 7) 

  

ՊԱՏԿԵՐ        - 10 

  Եւ արդարև ըստ ինքեան Բանն` կերպարան Հօր և նկարագիր էութեան 

Նորա, էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան 

և պատկեր միոյ Աստուծոյ Հօր, համայն մի գոլով կերպարան և պատկեր, ոչ 

կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և ըստ 

տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (35 / 20;  35 / 21;  35 / 22) 

  յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, մի 

անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 5) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր (94 / 13) 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին կերպացեալ 

տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (174 / 1) 

Այլ ի ստունկանելոյ անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ իշխանին, և 

ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և յապականութիւն:  (65 / 7) 

  զմարդն կենդանի և զբանականն և որ պատկերն է Աստուծոյ ոչ համարի 

արժանի ծնող գոլ Աստուծոյ, և զանշունչ գերեզմանն Աստուածածին 

անուանէ:  (115 / 7) 
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  ոչ զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 22) 

  և ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի (36 / 2) 

  

ՊԱՏՃԱՌ       - 18 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 3;  29 / 6) 

  ասել Հայր անսկիզբն գոլ և պատճառ Որդւոյ և Հոգւոյ, Որդւոյ ծննդեանն և 

Հոգւոյն ելողութեան (32 / 19) 

  Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ, բայց թէ ընդէ՞ր 

մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց 

գոլոյն պատճառ (62 / 6) 

  այսպէս ահարկուս այս անուն եղիցի նմա պատճառ զանմահականն գտանել 

կեանս:  (69 / 13) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (70 / 1) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ  (109 / 5) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն 

պատճառէ(117 / 17) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ ունելով ի 

սկզբան լինելութեանն (118 / 6) 
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Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին 

լուծանի յիւրմէն պատճառէ  (117 / 18) 

Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ ապականութեան 

առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն, իսկ ապականութեանն 

և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման տուեալ բառնալ:  (68 / 12) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ 

առաջնոյ պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 17) 

Զի յորդորէր զմեզ [ի] ժողով գումարել զժողոուոյն պատճառս զաշխարհիս 

մերոյ մարդիկ դնէր  (5 / 10) 

            Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և 

ո՞րքանեաց պատճառս կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից 

զորացեալ ի Հոգւոյն սրբոյ:  (165 / 20) 

«Զի ապականութիւն մեղաց ծնունդ է, որպէս ասաց տէր Եփրեմ, ոչ ինչ 

բնութեամբ ապականացու արար Աստուած, մեղք պատճառք ապականութեան 

ամենեցուն»:  (130 / 18) 

            Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ 

ոմանք ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 5) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 5) 

  

  խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս (97 / 14) 
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ՊԱՏՃԱՌԵԼ   - 1 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ 

կարէք պատճառել իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր 

(165 / 16) 

  

ՊԱՏՄԱԾ       - 1 

  Եւ արդ զի՞նչ զարմանք են, եթէ առաքեալն յերկուս բաժանէ ամանակս 

զմարգարէին բան ի հրապարակախօսութեանն իւրում, զմին 

բանն պատմած իրաց մանր խոնարհեցուցանէ յանցեալ ամանակն ասելով 

(109 / 22) 

  

ՊԱՏՄԵԱԼ     - 1 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ, 

յաղագս որոյ ճառելիք մեզ և հաւատալիք առ ի նոցանէ պատմեալքն:  (64 / 1) 

  

ՊԱՏՄԵՄ       - 3 

  Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն, որպէս ասէ Կիւրեղ, 

թողացուցեալ երբեմն մարմնոյն կրել զիւրսն, այլ որպէս զԱստուած ամենայն 

ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 

Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել …(63 / 20) 

            Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 16) 
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ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց 

իրաց պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ 

(151 / 13) 

  

ՊԱՏՇԱՃԵՄ  - 2 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ 

արարածականիս պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, 

ամենեքին նոքա աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 22) 

Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել նախքան 

զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն (181 / 17) 

  

ՊԱՏՇԱՃ Է    - 1 

  այսպէս և զԱստուածն Բան ի մարդեղութիւնն իմանալ պատշաճ է (80 / 17) 

  

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ - 8 

ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի 

վերայ պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 17) 

  զոր ապրեցոյց պատուական արեամբն իւրով (146 / 3) 

  Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի 

բացցես զլսելիս քո 

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, 

մերձեալ ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, 

Խոսրով յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 4) 

այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի  (146 / 13) 

և ոչ լինել բերան Աստուծոյ՝ հանելովն զանարգն ի պատուականէն:  (151 / 11) 
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  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն, որ, կարծեն միայն զինքեանս 

յամենից գոլ ընտրեալս և պատուականս (150 / 9) 

և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական զԻւր 

մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 23) 

  և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս, 

կացեալ ի նմին զԲանն Աստուած և զպատուական իւր մարմինն ասէին (43 / 5) 

  

ՊԱՏՈՒԱՍՏԵՄ          - 1 

  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ 

կազմածիս պատուաստեաց:  (98 / 21) 

  

ՊԱՏՈՒԵԱԼ    - 3 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 12) 

  ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս  (37 / 12) 

            Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ 

(165 / 1) 

  

ՊԱՏՈՒԵԼ      - 1 

  համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 14) 

  

ՊԱՏՈՒԵՄ      - 1 

  զոմն անուամբ միայն պատուէ, և զոմն արդեամբք (115 / 5) 
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ՊԱՏՈՒԻՐԱՆ - 3 

  Բայց ոչ ամենեքին այսք ասացեալքս խոտորման նմա առիթ, զի 

անձնիշխանութեամբն ճոխացեալ և զգուշացեալ պատուիրանաւն, կարելի էր 

նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն (89 / 18) 

Եւ զի ի կամս ինքնիշխանութեան թողեալ էր ձգել նմա զմեղսն կամ հալածել, 

վկայէ պատուիրանն (90 / 5) 

  ուստի յայտ է, թէ մեղօքն, որ զպատուիրանն ուսոյց քամահել, քարշեցաւ 

մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 7) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն, յորմէ պատուիրանազանցութիւնն. ծարաւեցաւ  (138 / 20) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման, զի ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ 

բնութիւնս, և այնպիսաբար թանց զուգակցի էր կարողութիւն ծնանել, և կացեալ, 

մնացեալ ի պատուիրանապահութեանն:  (94 / 23) 

  

ՊԱՏՈՒՀԱՍ    - 2 

  պատուհաս ընդ յանցանացն յԱրարչէն մեզ եդեալ եղև՝ մահն  (66 / 10) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին. թէպէտ և ի 

սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն մակացականացն, 

այլ պատուհաս ընդ յանցանացն, որ իրաւապէս դատէր զմարդն ի վերայ ընդից 

բնութեանս:  (69 / 1) 
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ՊԱՏՐԱՆՔ     - 1 

  ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի 

չարին պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 3) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏ     - 4 

  Ասել պատրաստ եմ զօրացեալ յԱստուծոյ (65 / 19) 

  ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր ժամանակ յամենայն 

ժամ պատրաստ է»(120 / 19) 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ 

ձեր, պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (150 / 1) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ 

(180 / 9) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏԵՄ           - 1 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ, իսկ յերկրորդումս գործն 

առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (69 / 21) 

  

ՊԱՏՐԻԱՐԳ   - 4 

  իսկ որք ոչ հաւանէին ընդունել, թողին զաթոռս իւրեանց և ի բաց գնացին, 

ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ (152 / 8) 

  յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ 

առ պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 19) 
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  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ, ասացաք 

սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս, գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, 

ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 4) 

Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, հայր մեծ, 

ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր 

Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 10) 

  

ՊԱՐԱԳՐԵՄ- 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ 

ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 7) 

  

ՊԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Իսկ Թէոդիտէ ըստ իւրում պանծալի իմաստասիրութեանն, զարծուին` 

արծուի ասէ գոլ, և պարագրէ զնա հետևակ, չորքոտանի, եղջերաբուս, 

կճղակաւոր, բչողական, որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեանն արջառ 

ճշմարտութեամբ և ոչ արծուի:  (116 / 10) 

  

ՊԱՐԱՐՏ        - 1 

  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ, զի ի միում բարի 

ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք 

սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ խառնի ի ներքս:  (147 / 2) 

  

ՊԱՐԳԵՒ         - 1 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ. զի այն որ իբրև 

զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան 
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զաշխարհս հիմնացուցանել, չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն 

հաղորդակցիլ բարութեանցն, այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ, որ 

անհաւատ պարգևացն գտանէր պտուղ:  (4 / 9) 

  

ՊԱՐԳԵՒԵԼ    - 1 

  զձեռն ի վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 20) 

  

ՊԱՐԳԵՒԵՄ   - 2 

  ծարաւեցաւ, և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (138 / 21) 

            յօգնութիւն մեզ սոքա ի Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 15) 

  

ՊԱՐԶ - 1 

  ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ (177 / 10) 

  

ՊԱՐԶԱԲԱՐ   - 3 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք 

և պարզաբար զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր 

զհամաձայնութին (8 / 3) 

  միանգամայն պարզաբար զաստուածայինսն մարդկայինս և զմարդկայինսն 

անուանել աստուածայինս ըստ անճառ միաւորութեանն (12 / 19) 

  ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ 

արանցն  (92 / 15) 

  

ՊԱՐԶԱՄՏԱԾԱԲԱՐ - 1 



2010 
 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարտութեան զբերանս, յերկնից և կամ 

յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն (82 / 4) 

  

ՊԱՐԶԱՄՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ առանց ստութեան 

զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն (101 / 4) 

  

ՊԱՐԶԵԱԼ      - 1 

  պարզեալ զնա կամեցաք ի պատասխանականացն անտի նորաոյցն առ մեզ 

գրեցելոց (11 / 14) 

  

ՊԱՐԶԵԼ        - 1 

  ասէ. «նոքա ի պարզելն զգինին, զմաքրականին աղէտս ոչ անարգեն, իսկ 

զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 9) 

  

ՊԱՐԻՍՊ       - 2 

  երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն մարդ 

պահպանեսցի  (69 / 9) 

Այլ անտի լռութեան պարսպի զինքն դարանեալ ծածկեաց և որպէս կարթիւ 

բերանովք այլոց զմեզ որսալ կամեցաւ (101 / 14) 

  

ՊԱՐԾԱՆԱՄ  - 1 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք, իսկ առ այլս 

զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն արկանել:  (6 / 22) 



2011 
 

  

ՊԱՐԾԱՆՔ     - 1 

  զի զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և յարգելարանացն վերածեսցէ 

զարգելեալսն:  (64 / 21) 

  

ՊԱՐԾԵՄ       - 1 

  պարծէր բանսարկուն դժոխաց ի ներքոյ արկանել և ապականութեամբ 

զմերս ծախել զբնութիւն (64 / 18) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿԵԱԼ        - 1 

  բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի 

նոցանէ պարունակեալ (19 / 6) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼ           - 1 

  բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի նոցանէ 

պարունակեալ (19 / 5) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿԵՄ- 1 

  և որ զբոլորն պարունակէ զգայական մասունսն  (16 / 22) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ          - 1 

  բնութիւն պարունակող է պարունակելոյն ի նմանէ և ոչ ի նոցանէ 

պարունակեալ (19 / 4) 

  



2012 
 

ՊԱՐՍԱՒԱԿԱՆ          - 1 

  Եւ ինձ մի ոք մեղադիր լիցի այսպէս բազմաթիւր մտածութիւնն յեղյեղուլ 

էպերական բանիւք, զի ի նշաւակել դիմաց վերայ՝ անգանի 

ամենայն պարսաւական բան:  (105 / 13) 

  

  

ՊԱՐՍՊԵԱԼ   - 1 

  զապականութիւնն արտաքս պարսպեալ, պահէր զյարձակումն:  (173 / 13) 

  

ՊԱՐՏԱՒՈՐԵՄ          - 1 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ 

զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի (111 / 14) 

  

ՊԱՐՏ Է- 36 

  յաղագս որոյ պարտ է քեզ երկուս դէմս ասել ըստ երկուց բնութեանցն 

(10 / 16) 

  ոչ էր պարտ ասել՝ թէ «մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, և արիւն իմ 

ճշմարիտ ըմպելի», «և որ ուտէ զմարմին իմ, և ըմպէ զարիւն իմ, կեցցե 

յաւիտեան», պարտ էր ասել մարմին ձեր և ա պարտ է քեզ և երկուս 

խոստովանել կենդանիս (37 / 1) 

  պարտ է մեզ յիշել (38 / 9) 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 2) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն (86 / 1) 



2013 
 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 7) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 4) 

  տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական կիրընդունակութեանցն 

մարդկայնոց, թէ զբնական պարտ է զնոսա ասել, թէ յանբնականաց (97 / 16) 

  որչափ ինձ արժան իցէ, շնորհակալ պարտ է լինել նմա (101 / 7) 

   պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի փոխեցայ 

յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս և 

յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 8) 

  պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ 

ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ անկատարիս:  (103 / 9) 

  պարտ էր ըստ այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև 

ցյարութիւնն (107 / 20) 

  յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել 

(115 / 15) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց (119 / 8) 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն (128 / 2) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան (141 / 13) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք, յառաջնումն ժամանակին, որ նախ քան 

զյարութիւնն պարտ է լինիլ. իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին 

ժամանական վարեցաւ մի և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա 

ասել փոփոխելի կամ այլայլելի, (142 / 15;  142 / 18) 



2014 
 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել (147 / 9) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն (150 / 6) 

«պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և անմահկանացու ի 

ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան  (152 / 17) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (153 / 1) 

  Եւ եթէ մեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 4) 

  Եւ դիտել պարտ է  (156 / 21) 

  ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 10) 

  պարտ է այնմիկ, որ ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն 

գրեալ ճառս (159 / 3) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 17) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ, ասացաք 

սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս, գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, 

ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 2) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն (174 / 11) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 15) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ 

դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (175 / 22) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 19) 



2015 
 

  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 3) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 15) 

  

ՊԱՐՏԻՄ       - 4 

  զի համագոյնքն պարտին և հոմաբուն իրերաց գոլ:  (76 / 9) 

  առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (167 / 15) 

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր (70 / 22) 

  զանապականութիւն ասել պարտիս. թէ կամիս և թէ ոչ կամիս. (117 / 9) 

  

ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Առ այսոքիւք և այսպիսեօքս առանձինն հրապուրէր բանիւք, իսկ առ այլս 

զյաղթասիրելն պարծանայր զիւր, և զմեզ ի պարտութիւն արկանել:  (6 / 22) 

  

ՊԱՐՏՔ          - 1 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 6) 
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ՊԵՏՐՈՍ        - 3 

  Իսկ գլուխն առաքելոցն Պետրոս, ոչ յերևելին յառնելով ըստ երևելոյն ինչ 

բնութեան բնաբանեաց զպատասխանին (161 / 6) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ 

առաքելոյն Պետրոսի՝ Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ 

Անտիոքու մեծի, Խոսրովի նուաստ ծառայից:  (100 / 9) 

  զուգաձայնեա ընդ Պետրոսի (136 / 12) 

  

  

ՊԷՏՔ - 8 

  «Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի…և ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի 

(12 / 1) 

  որոյ զնոյն պէտս ինչ ոչ ունիմ երկրորդել (38 / 17) 

  որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի 

ի պէտս փառացն Աստուծոյ:  (130 / 1) 

առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 5) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն, որ ոչ եթէ ի պէտս եկեղեցւոյ եղև 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, այլ միաբանեալ ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ 

ի պէտս արբանեակութեան անուանս թերիս այսմիկ (154 / 16;  154 / 18) 

այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ 

միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 14) 

  Բաց թէ զի՞նչ պէտք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել (127 / 11) 
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ՊԻՂԾ            - 2 

  

  և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել  (150 / 18) 

  թուք ընկալաւ ի բերանոյ պղծոց (139 / 16) 

  

ՊԻՍԻԴԻԱ     - 1 

  որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ (152 / 9) 

  

ՊԻՏԱԿ          - 1 

  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն 

(89 / 19) 

  

ՊԻՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 2) 

  

ՊԻՏՈՅ          - 1 

  ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ սահմանել ժամուն, 

այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ (58 / 16) 

  

ՊԻՏՈՅԱՆԱԼ - 1 

  ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և լուսաւոր 

փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ (141 / 18) 
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ՊԻՏՈՅՔ        - 1 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 11) 

  

ՊՂԾԵՄ         - 1 

  «ապականեցան և պղծեցան յապականութեան իւրեանց»:  (133 / 14) 

  

ՊՂՏՈՐ          - 1 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և 

արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն 

լոյս (151 / 9) 

  

ՊՏՈՒՂ           - 9 

                   զի չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ, զի 

ի պտղոյ իւրմէ ծառն ճանաչի:  (155 / 16) 

 Քաղցեաւ և լեղի ճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ 

քաղցրութեանն պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց 

կեանս:  (139 / 19) 

ամենազան պտղովք դրախտին ճանաչի (91 / 7) 

            որ անհաւատ պարգևացն գտանէր պտուղ:  (4 / 10) 

  այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ այնքան աւուրս առ 

միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց պտուղ»:  (8 / 16) 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա (89 / 6) 
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            Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի 

թագչելոյն յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 12) 

ի միում բարի ձիթենոջ պտուղք պարարտք. և ազազունք. յընտիր մշակացն 

սերմանէ բարի ոք սերմն (147 / 1) 

  հաւանէ՞ր արդեօք և զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 12) 

  

ՊՐԱԿ - 1 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն, զոր 

ի պրակսն իսկ է գրելն (107 / 7) 

  

ՊՐՈԿՂ          - 1 

  Եւ Պրոկղ ասէ. 

  

ՊՕՂՈՍ- 14 

  յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի (19 / 12) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 13) 

  նախկի ապականի գոյացեալ իրն, որպէս Պօղոս իմաստասիրէ և ապա 

նորոգի անգուստ յանապականութիւն:  (117 / 6) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ մարդն տէր 

յերկնից»:  (118 / 21) 

  որպէս և Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում»  (132 / 3) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս 

և Պօղոս ասէ:  (139 / 22) 
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  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (140 / 22) 

  Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն (166 / 8) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ 

Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 16) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ 

ի Պօղոսէ (125 / 8) 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս  (47 / 13) 

  զբոլորն յիմանալոյն և ի զգալոյն շարադրեալ, իւրովն ելից աստուածային 

լրմամբն ըստ Պօղոսի ձայնին:  (128 / 15) 

  յաղագս որոյ ոչ ասի մարդն Պօղոս, որպէս Պօղոսն մարդ գոլ ասի (19 / 12) 

«զՊօղոսի ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ 

զաստուածութիւնն ախտակրական կարծեմք (179 / 10) 

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                      

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

Պ         - 22 

  Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 
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  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 8) 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 17) 

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 8) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 15) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 20) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (189 / 26) 

  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 10) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (190 / 18) 
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  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 8) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 16) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 1) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 7) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 13) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 18) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 2) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 18) 
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  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (194 / 25) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 11) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 17) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 23) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 

  

ՊԱԿԱՍ          - 1 

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 21) 

ՊԱՀԵՄ  - 2 

Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 
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նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 23) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 4) 

  

ՊԱՀՔ - 5 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ  հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (192 / 23) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 3) 

Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 4) 

  Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 
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խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 25) 

  Են և այղ պատճառք մեծ. ոմանք ի հաւատացելոցն Ղ եկաւն տաւնէին եւ ոմանք 

ԹԺ երրեկաւն. զի Հռովմայեցիք զԹԺ երրեակն ոչ ընգալան զԱնատողեայ 

զՂաւոդիկեցւոց եպիսկոպոսին, զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն, 

եւ բազում հակառակութիւն էր ի մէջ Հռովմայեցւոցն և այղոց ազգաց, զի խառն ի 

խուռն տաւնէին լուծանելով զպահսն:  (189 / 13) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 1 

  Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, 

զի՞նչ վնաս է:  (188 / 13) 

  

ՊԱՏԱՀԵՄ  - 2 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 20) 

  

ՊԱՏԱՐԱԳ   - 1 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 2) 

  

ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ           - 3 

  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն կամ 

զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 10) 
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            Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն յիշէ՞ զջուրն 

խառնեալ:  (193 / 24) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 3) 

  

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ  -  1 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, 

որ զպատմութիւնն եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 5) 

  

ՊԵՆՏԵԿՈՍՏԷ          - 1 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 8) 

  

ՊԻՂԾ  - 1     

Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 24) 

  

ՊՍԱԿԱԴՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 
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  Աղէ ասա` թէ պատարագամատոց ունէին առաքեալքն, զկնքատուացն 

կամ զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր ոչ ունէին, ապա զայս 

ամենայն որպէ՞ս կատարէին:  (194 / 11) 

  

ՊԱՒՂՈՍ  - 2 

Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց արարածոց» 

ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 23) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  

  

 Ջ       13  (23) 

  

ՋԱՄԲԵՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 1 

  Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ, ընդ ձեռն որոյ մեզ զհոգեկան 

կերակուրսն ջամբեցուսցէ ի հանդերձեալսն:  (138 / 15) 

  

ՋԱՆԱՄ           - 2 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 6) 

յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն (4 / 13) 
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ՋԵՐՄ - 1 

  լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ (72 / 17) 

  

ՋԵՐՄՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան 

իւրոյ ջերմութիւն   (5 / 14) 

  

ՋՈՒՐ   -1 

ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և 

կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն եղև:  (41 / 8       

  

  

ՋՐՀՈՐ           - 1 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր 

զգլուխս ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 5) 

  

                                                  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

                                   ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

                                                       

                                                     ընդ 

                             ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

                               

                            ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 
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ՋԱՏԱԳՈՎ      - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ 

Աստուծոյ ջատագով»:  (196 / 21) 
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Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն 

պիղծ ջրոյ խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 24) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 18) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 14) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի 

մկրտեալք ջրով ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն 

Տեառն:  (195 / 12) 

              Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 12) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 
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որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 5) 

  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 16) 

  Հ. Ընկալեալ եմ զամենայնդ, բայց ասասցես ինձ եւ զայս, եթէ ջուր եւ արիւն յո՞յր 

բնութենէ եկն, յաստուածային թէ ի մարդկային:  (196 / 4) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 16) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 1;  197 / 2) 

  Հ. Սովորութիւն է ամենայն աշխարհի արկանել, բայց զի՞նչ է ջուրն:  (193 / 17) 

  Հ. Յովաննէս ընդէ՞ր ասէ. «հոգին եւ ջուրն եւ արիւնն մի են»:  (195 / 10) 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 1 

  և նովաւ պարգևեաց մեզ զջուրն կենդանութեան (139 / 1) 

  Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն 

յիշէ՞ զջուրն խառնեալ:  (194 / 1) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 4) 
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  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 18) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 7) 
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  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 21) 

  

Ս       180  (445) 

  

ՍԱ       - 97 

  մանաւանդ՝ զի և չէ իսկ հնար զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ 

ոչ յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 15) 

  որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք (40 / 4) 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ (69 / 20) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և 

յերկրորդումս սա զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան (70 / 13) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս (92 / 5) 

  որ և սա բնական անուանի:  (98 / 17) 
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  սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 17) 

  նա ի ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ 

առ աչօք ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց 

բառնալով ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս (111 / 15) 

  իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 9) 

  իսկ սա մի բնութեանն երկուս դէմս որոշ (112 / 11)  

  իսկ սա զԱստուածն Բան ունող այսոցիկ ասէ գոլ  (114 / 16) 

  «Սա է որ կայ ի կանգնումն և ի գլորումն բազմաց և ի նշան 

հակառակութեան  (126 / 3) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 2) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն (154 / 15) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և 

եթ երևմունք:  (168 / 8) 

  ի սմա գտին և ծանեան որպէս զանուն հասարակին  (40 / 2) 

  զվերջինն զնորայն իրաւացի է և սմա յարադրել նշանակութիւն (83 / 16) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա(112 / 6) 

ի սմանէ հրեայք գայթակղին և յիմարին հեթանոսք (126 / 5) 

  ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 5) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա, զոր 

ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս կարծեմ, եթէ ոչ 

արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի բորոտն սրբեաց, և ի 

կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 5) 



2033 
 

երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն մարդ 

պահպանեսցի (69 / 8) 

  ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 2) 

  ի վերայ բերել սորա իրաւացի է և զայն (125 / 16) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք  (145 / 22) 

  գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա (183 / 2) 

  Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք, թէ երկոցունց սոցա ի վերայ միոյն 

միանգամայն ի միասին և ի միում ժամանակի հանդիպել ոչ է հնար  (54 / 5) 

  Եւ թէպէտ այսպէս ըստ կամելութեան Բանն Աստուած կրեալ զայսոսիկ ի 

մարմինն իւր, այլ ոչ եթէ ընդ ձեռն սոցա և միաւորութանն լուծեալ անլուծանելի 

կապարան58 / 6) 

  որք զկնի սոցա պատահեն (63 / 13) 

   սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն և՛ 

զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ, և որպէս չէր հնար 

Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել զիւրսն (74 / 2) 

  իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ մինչև ցյարութիւնն 

(114 / 18) 

  անուանեալ զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի և 

երկնային (124 / 3) 

  ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո արգելեալ 

փակեաց:  (130 / 23) 

  

  զո՞ ոք ի սոցանէ ընդունել քեզ թուիցի, հարցանեմ, կամ յումմէ՞ 

իմեքէ ի սոցանէ ի բաց կալ:  (36 / 16;  36 / 18) 

  բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 7) 
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  Արդ՝ կամ ամբարշտեսցես միով իւիք ի սոցանէ, թէ ախորժեսցես կամ թէ ոչ՝ 

ապա թողցես ինձ ասել, որպէս արժան է ասել (37 / 9) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ  (80 / 7) 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին, և ի սոցանէ ներկայն ի զգայութենէ և ի գիտութեան… (87 / 8) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 1) 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս անցանել 

Քրիստոսի:  (131 / 7) 

  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան, և ոչ 

զերկոսին երկաքանչիւրքն:  (156 / 2) 

  Եւ եթէ զմեզ պարտ էր միում ումէք ի սոցանէ ձայնակցեալ, թէ նմանապէս 

յերկոցունց հրաժարել և կամ թէ զերկոսին ասել:  (156 / 5) 

  Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ(177 / 9) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին (41 / 1) 

  ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և 

զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք 

մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 10) 

  ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ  է(69 / 4) 

  համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն  (84 / 11) 

  յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի Ստեղծչէն 

պարգևեցան:  (95 / 14) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են սոքա ի մ (98 / 14) 
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  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 

իշխանութիւն, և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 3;  133 / 5) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 10) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի, զի ճշմարտութեամբ և 

ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի մարդոյ:  (168 / 12) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ 

երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա բնաւորական իրողութեանց 

գործառնութիւնք:  (172 / 5) 

զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ բնաւորականացս 

այսոցիկ. այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և 

այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և 

զբանականն:  (88 / 19) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին (41 / 1) 

  ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և 

զկիր, կամ որդիք երկոքին և եղբարք, և կամ թէ երկոքին հոգիք, անհասանելիք 

մեզ սոքա և յոյժ լռելիք:  (62 / 10) 

  ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ  է(69 / 4) 

  համայն ոչ ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն  (84 / 11) 

  յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի Ստեղծչէն 

պարգևեցան:  (95 / 14) 

  Ծնանելն բնութեանս են բերք և ընկալեալք յԱրարչէն առ ի մարդեղութիւնս ի 

բազմամարդութիւն հնարել, որ և բնականք են սոքա ի մ (98 / 14) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 
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իշխանութիւն, և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 3;  133 / 5) 

  Այսպէս երկոքին սոքա երկուք այսոքիւք բանիւք մարտուցեալք ընդ 

միմեանս, ոչ մերձենային յաստուածային գիրս իբրև յաղբիւրս լուսոյ (153 / 10) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի, զի ճշմարտութեամբ և 

ոչ երևմամբ նմանութեան եղիցի մարդ և որդի մարդոյ:  (168 / 12) 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սնընդապէս լինի ճաշակելոյն այնմիկ, հարկ է և 

զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ. այլ այնոքիկ նմանութեան և եթ առ 

երևոյթս ձևացութիւնք, իսկ սոքա բնաւորական իրողութեանց 

գործառնութիւնք:  (172 / 5) 

  զոր օրինակ խոհականն բանականին, ընդ ձեռն որոց ոչ ելոյ 

բնաւորականացս այսոցիկ. այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և 

խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, 

զգայականն ասեմ և զբանականն:  (88 / 19) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 2) 

  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս (53 / 22) 

  այլ ընդ սոքօք են և այլք յոլովք (123 / 15) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, սոքօք երկոքումբք 

(125 / 21) 

  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 20) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 16) 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն (39 / 21) 
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  ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն (68 / 22) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք, որպէս և գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն 

քան զսոսա  (183 / 3) 

  

ՍԱԿԱՅՆ         - 24 

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խ նդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն  (11 / 9) 

  սակայն և այնպէս լուծեր զերկունս բանիդ, շատ հեռի ընկենլով 

յառաքելական բանէն, (17 / 13) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, 

և սակայն ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ (34 / 4) 

  Եւ սակայն թէպէտ և ասեմք և ճշմարտեմք ի վերայ Նորա զայսոսիկ և՛ ըստ 

աստուածութեանն և ըստ որում եղևն, սակայն ոչ կարեմք յերկուս 

բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և իմաստութիւնս:  (35 / 5;  35 / 8) 

  էառ նոյն ինքն յետ ժամանակի ճշմարտութեամբ և զկերպարան և 

զնմանութիւն մարդոյ, սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու 

կերպարանք՝ երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն, այլ մի կերպարան և պատկեր 

միոյ Աստուծոյ Հօր (35 / 17) 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական զօրութեանն. քա`ւ 

լիցի:  (36 / 10) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին (53 / 12) 

  Բայց սակայն ընդ ձեռն միաւորութեանն որպէս կոչի մարմինն 

աստուածային, այսպէս և կիրքն մարդկայինք կոչին աստուածայինք (59 / 14) 
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  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղև (69 / 6) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի է  (91 / 17) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա (112 / 5) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, 

և սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 8) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, 

այլ սակայն հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց 

զնա յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 8) 

այլ սակայն հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ  (127 / 1) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է  (129 / 8) 

  այլ սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց 

(129 / 19) 

  Եւ սակայն էջ ի դժոխս (131 / 1) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է(147 / 9) 

  սակայն ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և 

սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (147 / 21) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէաառնէ ըստ անուանցն զկիրս (157 / 18) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս ունողացն զնա, 

յաղագս որոյ ասէ. «Արկին ի նա ձեռս և կապեցին զնա», և սակայն մինչչև էր 

հասեալ ժամ նորա, ասացաւ զնմանէ, թէ ոչ ոք կարաց արկանել ի նա 

ձեռս:  (169 / 12;  169 / 16) 



2039 
 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, (179 / 2) 

  

ՍԱԿԱՒ            - 4 

  Եւ կացին մնացին յայս գրի Մ. ամ սակաւ կամ աւելի, ի նմին կործանման 

եղեալք անբժշկելիք և անողջանալիք:  (154 / 2) 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ, 

զոր ի վերոյդ սակաւուք յիշատակեցաք ի բազմաց ի թղթիդ մերում (146 / 7) 

  յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ առ 

պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 18) 

   ասացաք սակաւուք ի թղթին որ առ պատրիարգն Աթանաս (166 / 3) 

  

ՍԱԿԱՒ ՍԱԿԱՒ   -3    

Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 3) 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից (100 / 22) 

  Եւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ, յերիս 

ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և 

առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (101 / 24) 

  

ՍԱԿՍ  - 10 

  Եւ որ յերկրէ բուսեալն եղև սակս առ ի յերկրայինն միաւորութեան (44 / 19) 
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  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ 

եթէ սակս ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն (67 / 8) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան (71 / 4) 

  զի Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ և Աստուածածին 

սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 21) 

  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 6) 

  պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ 

կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 9) 

և զի ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ 

եղեն (95 / 12) 

  ըստ որում՝ իմիք յեղանակի յիւրեանցն շարադրութիւնսն ներածեալ իցէ 

երջանիկ հարանցն զունակութեան և զպակասութեան բան լինել ի մարդկային 

կազմածիս, յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին 

զՔրիստոս սակս մերոյն փրկութեան:  (100 / 5) 

  սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ խոստովանել 

ասելով. «անչարչարելին չարչարի չարչարելեաւն, եթէ անմահական և 

անչարչարելի Բանն իւր…  (104 / 8) 

  սակս նորին և երկաքանչիւրոցն ասին ի վերայ նորա և յարևմունք անուանցն 

(177 / 18) 

  

ՍԱՀՄԱՆ         - 11 

  Բայց եթէ զիա՞րդ նոյն ինքն ճառելին և ի ճառելն մերում զնա յանճառութեան 

և յանսահմանութեան ելանէ սահման (61 / 13) 

ի սահման մարդոյն զսա շարաբերեալ կամք եղեն արտաքնոցն 

մակացականացն (68 / 22) 



2041 
 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի           (115 / 17) 

  ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 16) 

  ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և սովորութեան 

հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել հարկաւոր է, և 

զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 3) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահմանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (152 / 1)որք միանգամ 

արարածականիս պատշաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ 

լինի սահման (157 / 1) 

  այս է բացորոշել շնչոյն բանական ի մարմնոյն և մարմնոյն անշնչանալ և 

յանզգայութեանն խոնարհեալ սահման (175 / 10) 

  որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն 

տեսանել զմարդն (115 / 21) 

ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ 

զըստ սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք 

լուեալ, և ո՞չ գիտացեալ, այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել, կամ 

այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ»:  (8 / 11) 

            Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, որ 

յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 5) 

  

ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ          - 2 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 22) 

«և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ Աստուածն 

ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և համագոյասել 

զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 5) 
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ՍԱՀՄԱՆԵԱԼ  - 4 

  զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 8) 

  իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր, 

յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս մարդկայինս, որպէս և ինքն 

իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր ժամանակ յամենայն ժամ 

պատրաստ է», յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և ամենայն ուրեք 

ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 15) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն (169 / 12) 

   Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն (120 / 22) 

  

ՍԱՀՄԱՆԵԼ    - 5 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և 

եթ սահմանել ժամուն  (58 / 16) 

  Զի ոչ յանգոյից սահմանել իշխեմք կամ զԲանն Աստուած կամ զնարմինն իւր 

(78 / 25) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 14) 

Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 23) 

  Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ 

ըստ անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 11) 
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ՍԱՀՄԱՆԵՄ   - 4 

  Այլ զի սահմանեմք Բանին մարմնացելոյ մի գոլ բնութիւն, արտաքոյ 

ամենայն իրօք դնէ համագոյականին զմերն բան և ըստ միաւորութեանն 

ուսուցանէ զմին ասել բնութիւն:  (83 / 1) 

որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 7) 

Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և ի 

նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն, որպէս որ կամիցի 

զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել զմարդն, և 

զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն սահմանէ ասելով 

մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ ընդունակ:  (115 / 20;  116 / 3) 

  

ՍԱՀՄԱՆԻՄ   - 1 

  Արդ կրկին իմն սահմանեցան անուանիլ բնական այս ձայնք ի վերայ 

մարդկային կազմածիս. (97 / 20) 

  

ՍԱՂՄՈՍ        - 1 

  ասէ ուրեմն Դաւիթ ի ՃԼԶ սաղմոսին  (109 / 13) 

  

ՍԱՄԱՍՏԱՑԻ - 1 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս, միայն մերձաւորութիւն առ Բանն ունելով և 

յարելութիւն:  (47 / 13) 

  

ՍԱՊԷՍ           - 2 
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  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս (47 / 16) 

  Զի որպէս խոստովանիմք զԲանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, բնութիւն ունելով 

աստուածային՝ ունել նմա և դէմ աստուածային. սապէս և ի մարմնումն Նոր 

(51 / 21) 

  

ՍԱՍԱՆԵԱԼ    - 1 

  սասանեալք եղեն յուղղափառութենէ առաքելական հաւատոյն  (153 / 19) 

  

ՍԱՍՏԵԼ         - 2 

  և այլ բնականացն ունել իշխանութիւն սաստել և հնազանդեցուցանել և 

ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (89 / 22) 

  սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն (153 / 18) 

  

ՍԱՍՏԵՄ        - 1 

   սաստել սաստեցին անձանց իւրեանց և ճշմարտութեանն  (153 / 18) 

  

ՍԱՍՏԿԱԳՈՅՆ          - 1 

  բազմացան անվայելուչ բանք, որպէս և գոյակցին 

սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա(183 / 2) 

  

ՍԱՏԱՆԱՅ      - 1 

  իսկ մին ի նոցանէ եղև սատանայ:  (147 / 8) 
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ՍԱՐԳԻՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ  ԳԵՐԱԴԵԿՈՐԱՅ - 2 

  

Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր Սարգիս Եպիսկոպոս Գերադեկորայ:  (149 / 3) 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 6) 

  

ՍԱՐԴԻՒՆԱՒՈՐԵՄ    - 1 

  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 7) 

  

ՍԱՐԿԱՒԱԳ    - 1 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն…որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ 

ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և 

քահանայիւք (154 / 22) 

  

ՍԳԱԼ  - 1 

  ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և 

աշխատութեանն և չարչարանացն (73 / 17) 

  

ՍԵՌ    - 1 

            Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն (177 / 8) 

  

ՍԵՌԱԲԱՐ      - 1 
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  որք են առ իրեարս և ոչ են սեռաբար յերկաքանչիւրսն (78 / 9) 

  

ՍԵՐՄ/Ն/         - 9 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով (134 / 8) 

            Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 12) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (18 / 1) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ (18 / 3) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին»(28 / 11) 

  Ծնաւ ի Կուսէ և առանց սերման (94 / 20) 

  մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս (118 / 11) 

  Յղացեալ յարգանդի կուսին, այլ առանց սերման աստուածային էր 

հրաշագործութիւն (129 / 13) 

  յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ 

խառնի ի ներքս:  (147 / 3) 

  

ՍԵՐՄԱՆԵԱԼ - 1 

  մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից լսողացն 

մտաց, և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 19) 

  

ՍԵՐՄԱՆԵԼ    - 3 
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  Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի 

քէն սերմանել բանքդ:  (24 / 8) 

  ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց Քրիստոսի 

զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 2) 

  սկիզբն արարեր ի մարդիկ սերմանել զխաղաղութիւն (146 / 20) 

  

ՍԵՐՄԱՆԵՄ- 5 

  Քաղցեաւ և լեղիճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 20) 

            ծնունդն յապականութեան սերմանէ լեալ էր (132 / 13) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն 

(133 / 2) 

  յընտիր մշակացն սերմանէ բարի ոք սերմն, իսկ որոմն ինքնաբոյս եղեալ 

խառնի ի ներքս:  (147 / 3) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է 

ի սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ 

յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 21) 

  

ՍԵՐՄԱՆԻՉ   - 1 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր  (165 / 3) 
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  է՞ր աղագաւ Սևերանէ և Յուլիանէ զմի մի ի սոցանէ յինքեանս ընկալան 

(156 / 2) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և 

Յուլիանեայ…կարգեցին ի մէջ իւրեանց անխախտելի արձան 

թշնամութեան:  (151 / 14) 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն…այլ միաբանեալ 

ընդ Սևերեայ ձեռնադրեցաւ ի նմանէ ի պէտս արբանեակութեան անուանս 

թերիս այսմիկ, որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր 

աշխարհս Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք, դնելով 

նոցա բանս ի բերան, կոչել ի վերայ իւրեանց զանուն Յակոբայ և խոստովանել 

զհաւատն Սևերեայ:  (154 / 18;  155 / 2) 

  Սոքօք երկոքումբք գեզեցկագոյն ոտիւք պարտ էր Սևերեայ և Յուլիանեայ 

ընթանալ ի ճանապարհ ճշմարիտ և անբիծ հաւատոյն (161 / 17) 

  Զի զոր ասելն պարտ էր ընդդէմ մտածութեանցն Սևերեայ (166 / 3) 

         Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս (98 / 22) 

  որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս (135 / 4) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն, և 

զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս (162 / 6) 

ընդ այլս ոմանս և Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և 

Յուլիանէ Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց 

թագաւորին (152 / 8) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր (153 / 1) 

  Իսկ նոքա ոչ այսպէս, այլ բաժանեցան առ ինքեանս զմի մի ի 

նոցանէ, Սևերիոս զայն որ ըստ բնութեան ասացեալ են ի գիրս, և Յուլիանէ 

զայնոսիկ, որ ըստ միաւորութեանն են բանք, հաւաքեալ զնոսա եդին լինել զէնս 

պատերազմի ընդ դէմ իրերաց:  (162 / 2) 



2049 
 

Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, այսինքն 

տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ յորժամ 

կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս (58 / 15) 

  

ՍԷՐ     - 5 

   և ահա թշնամութիւն զհետ երթայ յորս անբաւահատիկն է սէր և 

խաղաղութիւն (105 / 8) 

Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի որ 

յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն Աստուծոյ և 

մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս 

ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և յոլովագոյնս 

զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց սիրոյն, ոչ առ 

այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի, զի 

արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 2) 

  և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք (11 / 11) 

  որք սիրոյն և խաղաղութեանն են աղբիւրք:  (105 / 9) 

  և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` իրաւապէս ինչ 

արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, (4 / 19) 

  

ՍԻՄԷՈՎՆ      - 1 

  որպէս ասացն Սիմէովն (126 / 5) 

  

ՍԻՆՀՈԴՈՍԱԿԱՆ     - 1 
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  ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի և սովորութեան 

հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել հարկաւոր է, և 

զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 1) 

  

ՍԻՐԵԼ            - 1 

  և զիւրեանցն և եթ սիրել արդարացուցանել զմտածութիւն և զգործ (150 / 10) 

  

ՍԻՐԵԼԻ         - 3 

   սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 21) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն …  (99 / 13) 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 

առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, որք 

առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին Երուսաղեմի. 

լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան կեանսն, քան թէ հանդերձ 

նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 3) 

  

ՍԻՐԵՄ           - 4 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց զմարմինն Տեառն 

անչարչարելի և անմահկանացու (163 / 1) 

«Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել, և ոչ 

վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն 

բան:  (12 / 4) 

  ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս (37 / 12) 



2051 
 

            Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, թէ տակաւին 

ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 12) 

  

ՍԻՐՏ  - 2 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք…մի շփոթեսցես և խաթարեսցես 

զլուսաւոր քո սիրտդ (99 / 18) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտ (99 / 16) 

  

ՍԻՒՆ   - 1 

  Յայս երկու սիւնս խարսխեալ հիմնեցաւ բոլոր շինուած առաքելական 

հաւատոյն (159 / 1) 

  

ՍԽԱԼԱՆՔ      - 2 

  ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան բանի, յորմէ 

չորրորդութիւնն ի ներքս անկանի սխալանօք (181 / 4) 

   Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն դատապարտեսցի:  (48 / 5) 

  

ՍԿԶԲՈՒՆՔ    - 1 

  և միանգամայն ասել թէ և ճանաչէ իսկ ոչ զիւրոց ասացուածոցն 

յայտնել զսկզբունս և զծայրս (162 / 13) 

  

ՍԿԻԶԲՆ        - 12 
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              Դարձեալ՝ ասեմք ծնող գոլ զՀայր Որդւոյ, և առաքող Հոգւոյ, բայց թէ 

ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց գոլոյն 

պատճառ (62 / 5) 

  իսկ աստ ի մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն 

անլուծից սկիզբն եղանի (70 / 8) 

  և ոչ ինքն առ ի Մարիամայ առեալ սկիզբն, այլ յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ 

անժամանակաբար:  (79 / 10) 

  ի մերմէ ընկալաւ սորա սկիզբն ծուլութենէ և կամակորութենէ և ի չարին 

պատրանաց զօրացեալ և ի բանսարկութենէ:  (92 / 2) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, պատճառ գոյացութեանն նախկին լուծանի յիւրմէն պատճառէ, և 

ապա զկնի այսորիկ լուծեալ և յապականեալ իրէն առնու սկիզբն լինելութեան 

գոյութեան, որպէս և իմաստասէրն բնութիւն զի սկիզբն զայն անուանեաց 

ասելով, սկիզբն շարժման և դադարման, այսինքն, եթէ լուծանե շարժեցաւ 

յայնմանէ, որ ինչ էրն և առնլով զգոյացութիւն կատարման, 

դադարեաց:  (117 / 20;  117 / 21;  117 / 22) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն, (117 / 15) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր մարմինն Քրիստոսի 

զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, պատճառ ոչ ունելով 

ի սկզբան լինելութեանն (118 / 6) 

  Իսկ զիա՞րդ ոչ երիցագոյն Հայր, յորմէ Որդի և Հոգի, և կրսերագոյնք, որ ի 

նմանէ, և թէ որպէ՞ս երեք անսկզբունք, որովհետև անժամանակաբար 

ընդ սկզբանն Որդի և Հոգի, այսոքիկ ամենեքեան անճառելիք մեզ և 

անհետազոտելիք:  (62 / 1) 

«լուռ եղէ ի սկզբանէ, մի՞թէ միշտ լռիցեմ և անսայցեմ»:  (15 / 5) 

  թէ տէրունական մարմինն ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս 

զգոյանալն, նոյնպէս և զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 15) 
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ՍԿԻԶԲՆ ԱՌՆԵԼ    - 1 այսօր ի քէ՞ն պէտք եղեն ուսանելոյ սկիզբն առնել (8 / 14) 

  

 ՍԿԻԶԲՆ ԱՌՆԵՄ   -1 

սկիզբն արարեր ի մարդիկ սերմանել զխաղաղութիւն, զոր անկեաց Հոգին սուրբ ի 

մէջ հաւատացելոց:  (146 / 19) 

  

ՍԿԻԶԲՆ ԱՌՆՈՒԼ   -1          

       յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ (171 / 14) 

  

ՍԿՍԱՆԵԼ       - 1 

  Եւ զիա՞րդ ասի անսկիզբն սկսանել և անժամանակն ընդ ժամանակաւ լինել 

(22 / 10) 

  

ՍԿՍԱՆԻՄ      - 2 

  ի վերուստ սկսայց՝ առնելով աստուածաբանութեանս 

առաջարկութիւն:  (61 / 15) 

  Եւ մի լիցի քեզ թիւրեցելոյն լինել թիւրակից, որ սկսարդ լինել խնդրող 

ուղղութեան և բարեպաշտութեան (147 / 17) 

  

ՍՆԱՆԻԼ         - 2 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն  (63 / 9) 

  Յանձն էառ կերակրօք և ըմպելեօք սնանիլ  (138 / 13) 
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ՍՆՆԴԱԿԱՆ   - 2 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 18) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ 

առնելով սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 3) 

  

ՍՆՆԴԱՊԷՍ   - 1 

  Եւ եթէ ճաշակելս այս սննդապէս /բնագրում սնընդապէս/ լինի ճաշակելոյն 

այնմիկ, հարկ է և զերևումս զայս հաւասարել երևմանն այնմիկ (172 / 1) 

  

ՍՆՈՒՆԴ         - 1 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 1) 

  

ՍՆՈՒՑՈՂ       - 1 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն (63 / 9) 

  

ՍՈՂՈՍԿԵԱԼ - 1 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց, յորմէ ապականութիւնն սողոսկեալ ի ներքս անկանի:  (173 / 8) 

  

ՍՈՅՆ  - 27 

  և այս է ոմնն, որ և սոյն սա անուանի և դէմ և անձն և երեսք, և որ այլ ինչ 

նմանունակ, զայսոսիկ (40 / 4) 
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ոչ են բարձողք իրերաց, ըստ սմին այսմիկ և անհակադարձելիք առ միմեանս 

(19 / 10) 

            ըստ սմին այսմիկ և ոչ գոլ կարէ կամ ասիլ գոյացութիւն առանձնապէս կամ 

կատարելութիւն յատկական կամ որոշակի ունել միտս առաջնորդականս և կամ 

բաժանաբար բերել անձնիշխանական կամս (74 / 9) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 19) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն (73 / 13) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս 

(159 / 24) 

  Այլ և մի կամս և մի ներգործութիւն ունել ասացին զնա սովին այսորիկ 

միաւորութեան յեղանակաւ:  (180 / 21) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ բնութիւնս զՔրիստոս, 

և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն 

միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած բնութեամբ, դիմաւ և 

առանձնաւորութեամբ:  (34 / 12) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 14) 

  և սորին ազագաւ ասին աստուածայինքն մարդկայինք, և մարդկայինքն 

աստուածայինք:  (44 / 14) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի կատարեալ Քրիստոս 

Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին յարարչականումն 

կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ մարդկային ի Քրիստոս 

և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն դիմի և բնութեան՝ մի ասի 

բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս սորին այսորիկ Երրորդութիւն 

Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ աստուածութեանն բնութիւն մի, 

և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 1;  51 / 10) 

  Արդ այս մեզ իմաստասիրեալ եղև յաղագս թէ ոչ է պարտ համագոյ ասել 

զտէրունական մարմինն աստուածութեանն, ոչ համաբուն և ոչ անսկիզբն 
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յաղագս միաւորութեան, ոչ անեղ, ոչ անբովանդակելի, և ոչ որ 

ինչ սորին ազգակից անուանք:  (86 / 5) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 17) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի կամ զսուրբ Հոգին, 

զդէմն առանձնակի գիտելով, ի նորուն վերայ բոլորապէս և զբնութեանն 

առնուին զանուն, Աստուած, Արարիչ, Ամենակալ, և որ սոցին ազգակիցք 

(40 / 21) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս 

(60 / 18) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 15) 

  և «ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ», և որ սոցին նմանք, ամենեքեան 

առհաւատչեայ բանից և գործոց:  (142 / 5) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, այսինքն անեղ, անսկիզբն, 

անժամանակ, և որ սոցին նման (157 / 13) 

  Սոցին այսոցիկ հետևեալք լինին բանք աստուածային գրոց (160 / 21) 

  Նշանակեալ լինի իւրաքանչիւրն ի սոցունց յայսցան (30 / 16) 

              Զի եթէ զներգործութիւն և զկիրս ի մարմնում ասացաք բնաւորեալ, 

իսկ զխորհելն և զկամելն յոգւոջ բանականի, և հոգի և մարմին ոչ այլ ինչ են, այլ 

դէմն՝ որ ի բնութենէ բացորոշեալ. և սոքին այսոքիկ ասացեալքս հոգի և մարմին 

և միտք ամենայն իրօք և բնութիւն ունին և զմարդկային:  (50 / 4) 

            զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 11) 

  և կամ թէ ունէր զսոյն զայս (28 / 20) 
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մի բռնադատեսցուք զսոյն բանիւ և մտածութեամբ բովանդակել:  (45 / 15) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք (179 / 8) 

            իսկ զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն  (63 / 16) 

  

ՍՈՅՆՊԷՍ      - 2 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և 

երկնային, անմահաբար և կենագործական և որ ինչ սոյնպէս անուանք, որ 

յարարչականումն սահմանին առեալ լինին բնութեան:  (77 / 4) 

  Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն ի 

նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 14) 

  

ՍՈՅՆՊԻՍԱԲԱՐ       - 1 

վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և հարցանել 

անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին կիսահաւատք 

(142 / 13) 

  

ՍՈՅՆՊԻՍԻ   - 4 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ 

զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 6) 

  այսպէս իմասցիս և զմիաւորութեանն բան Աստուածն Բանի մարմնացելոյ, 

զի թէպէտ և իցեն անբառնալիք ի մարմնի կացեալ, մնացեալ մարդկայինքն, 

այսինքն բնութիւն և կերպարան և դէմ և ևս առ այսոքիւք և բան և միտք և 

իմաստութիւն և զօրութիւն և կենդանութիւն և որ ինչ սոյնպիսիք, համայն ոչ 

ասին սոքա առանձնաբար ի վերայ մարմնոյն, այլ յատուկն Աստուածն Բանէ 

կոչմանց անուանեսցին ամենեքին ասացեալքս, զի յաղթեսցէ ամենևին ամենայն 

իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 10) 
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  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ, և որ 

այլ ինչ սոյնպիսիք:  (161 / 15) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ (182 / 22) 

  

ՍՈՍԿ  - 3 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 3;  123 / 3) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք (173 / 6) 

  

  

ՍՈՎՈՐԵՄ      - 2 

  Կարծեմ՝ թէ հաւաստի և որոշեալ ոչ ուսար զոմնն և զդէմս. զի 

դէմ սովորեցաք ասել զգերակացեալն ի մարդումս և որ զբոլորն պարունակէ 

զգայական մասունսն, առանց որոյ մարդս՝ ոչ կենդանի և ոչ մարդ կարէ գոլ կամ 

ասիլ:  (16 / 21) 

  Բայց մեք, որոց ճշմարտութիւնն է պատուեալ, յերկոսին նմանապէս 

անստուեր իւրական սովորեցաք գնալ ճանապարհաւ:  (32 / 14) 

  

ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  ըստ աւանդութեան եկեղեցւոյ ըստ սինհոդոսական կարգի 

և սովորութեան հասարակական սահման գրով հանդերձ արձանացուցանել 

հարկաւոր է, և զընդունելութեան և զհրաժեշտին:  (148 / 2) 

 սովորութիւն է գրոց ոչ միայն թէ ի վերայ նորին դիմի և ամանակի պահել 

զառաջարկութեան բանին հոլով (109 / 9) 
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ՍՈՒՂ  - 1 

  Իսկ ապա յետ սուղ ինչ ժամանակի թողու զառջառոյն բան և ի վերայ բերէ 

զանարծուին:  (116 / 11) 

  

ՍՈԻՏ  - 9 

  Իսկ նորա զկապումն բանի ստիցն խնդրեալ զարձակումն, և կամ թէ ընդ 

ձեռն ստիցն խորհեցեալ  (10 / 23;  10 / 24) 

            Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա   սպասէին բերել փառս:  (7 / 13) 

  և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և 

մեղանչել:  (92 / 8) 

  Իսկ եթէ նախաստեղծին ունէր բնութիւն՝ զառանց կրիցն և 

զանմահականն, սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն 

աշակերտացն վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 16) 

  յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց Քրիստոսի զմոլար 

վարդապետութիւնն:  (106 / 2) 

  գտանի եղեալ սուտ մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ 

աչօք և ոչ ճշմարտութեամբ:  (153 / 7) 

            հարկաւոր է ի միասին ելանել ի սուտն (182 / 10) 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուտն յինքեան բեր (112 / 17) 

  

ՍՈՒՏԱՊԱՏԻՐ          - 1 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս  (94 / 7) 
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ՍՈՒՐԲ            - 69 

  տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ 

ատեցման սուրբ ժողովոցն:  (14 / 8) 

  յորմէ հետէ արժանի արար Բանն Աստուած բնակիլ 

յարգանդ սուրբ Կուսին:  (22 / 17) 

  Այս է ահա ճշմարիտ խոստովանութիւն ուղղափառ սուրբ հարանցն (25 / 17) 

  սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 18) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, զայն յիշէին, որ հասարակէն էր 

առանձնացեալ, ր զհասարակականն գտանել ումեք ուրեք, եթէ ոչ 

յառանձնականումն սա երևել ճանաչի:  (39 / 7) 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, նովին վարելով 

մտածութեամբ:  (40 / 8;  40 / 13) 

  Եւ այսպէս ասի սուրբ Երրորդութիւնն բաժանիլ անբաժանարար և միաւորիլ 

որոշմամբ:  (41 / 11) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 21) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 14) 

  Եւ ընդ ձեռն այնոսիկ ասացեալ եղև ի սուրբ հարցն մի դէմ և մի բնութիւն 

մարդացելոյ Աստուածն Բանին  (44 / 7) 

  ուսուցին զմեզ սուրբ հարքն (52 / 14;  52 / 19) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն (53 / 7) 
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  Բանն Աստուած ծնաւ ի մարմնոյ ի Կուսէն, սակս որոյ և 

Աստուածածին սուրբ Կոյսն և ծնեալն ի նմանէ Աստուած ճշմարիտ:  (74 / 21) 

  որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 23) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր (86 / 12) 

  Բայց հարցաքննելի է այս, թէ է՞ր աղագաւ առեղծանել ձեռնարկեցին որդիքն 

Բէլիարայ զաստուածային սուրբ գիրս և առ իւրեանց կամակորեցին կորուստ 

անձանց (92 / 13) 

  ի գիրս զերկոսին գտանեմք ասացեալ ի սուրբ հարցն:  (97 / 18) 

  զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և հակառակ սուրբ հարցն 

խոստովանութեան:  (101 / 2) 

  զոր սուրբ Հարքն բարեպաշտաբար սակս նորին ուսուցին զմեզ 

խոստովանել ասելով (104 / 8) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս. զի թէ զյարութիւնն ապականութեան 

ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի յարութեանն փոխեցաւ 

յանապականութիւն ի՞ւ իւիք մեծացոյց զնա 

յառաջասացութիւն սուրբ Հոգւոյն (111 / 3) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց. «որ ծնանելոցն 

է ի քէն սուրբ է, և Որդի Աստուծոյ կոչեսցի»:  (116 / 18) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 1) 

  փչեաց ի դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 16) 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ 

վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս 

յեկեղեցւոյ Աստուծոյ (145 / 22) 

  անկեաց Հոգին սուրբ ի մէջ հաւատացելոց:  (146 / 21) 
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  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (146 / 22) 

  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 20) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս 

(159 / 24) 

  գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն  (161 / 20) 

  նոյն ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 17) 

  ուսուցին սուրբ հարքն (176 / 25) 

  մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ (180 / 11) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և զնոյն Քրիստոս 

Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և անձնաւորութեամբ:  (180 / 17) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ, զայս թէ ի վերայ բոլորին էր առեալ ասելով, նոյն ինքն 

Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ 

զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն, որպէս և ասացեալ իսկ է 

առաքելոցն և սուրբ հարցն:  (182 / 8) 

  

  «Յղասցիս, հրեշտակն ասէր առ սուրբն Կոյս և ծնցիս որդի, և կոչեսցես 

զանուն նորա Յիսուս»:  (23 / 4) 

  որպէս սուրբն Բարսեղ ասէ (125 / 13) 

  ասաց սուրբն Գրիգոր:  (129 / 1) 

  Եւ սուրբն Գրիգոր ասէ (143 / 14) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ (145 / 15) 

  և զբանս սուրբս պիղծ համարին լինել (150 / 18) 

  սուրբք խոստովանեցին և մեզ ուսուցին խոստովանել (183 / 16) 
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որպէս աւանդեցին մեզ սուրբքն (124 / 16) 

Բայց հրաշանամ, թէ զիա՞րդ կարգաւ և անվրէպ կատարին յամենատես և 

յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն բերանովք առաքելոցն (26 / 23) 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (43 / 24) 

  Արդ՝ Բանն Աստուած զգենլով մարմին անձնաւորական 

բանական ի սրբոյ Կուսէն, ո՞չ ապաքէն բանական զգենու մարմին և հանդերձ 

բնաւորականօք:  (55 / 11) 

  միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ (55 / 24) 

  իջեալ յարգանդ սրբոյ Կուսին Մարիամայ՝ լինելով ի նմանէ մարդ 

ճմարտապէս և անհեղաբար (62 / 14) 

  այսպէս զմարմնոյն իւրոյ ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն գոյացոյց 

զէութիւն:  (79 / 4) 

  «ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն»(108 / 7) 

  Արդ զայս ի լոյս բերել ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ և եդեալ առաջի 

աստուածասէր բարեբարոյից (110 / 18) 

  Գաբրիէլ հրեշտակապետ յաւետարանել սրբոյ կուսին ասաց (116 / 17) 

«զի որ ի նմայն ծնեալ է, ի Հոգւոյն սրբոյ է», ասաց հրեշտակն առ 

Յովսէփ:  (118 / 9) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն, իսկ եթէ ի Հոգւոյն սրբոյ է ըստ 

հրեշտակապետին ձայնի աստուած ծնեալն (118 / 13) 

  «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել 

զապականութիւն» (144 / 9) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ, թէ ի հեռաւորաց և յանծանօթից մօտեցայ և 

ծանօթացայց, այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, 

մատուցանել ձեզ զօգուտն (149 / 12) 
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  Բայց արդ, եթէ կամիցիք լսել առ ի մէնջ, թէ որո՞ց և ո՞րքանեաց պատճառս 

կան հայհոյութեանց երկուքս այս բարբառք, ասացից զորացեալ ի 

Հոգւոյն սրբոյ:  (166 / 1) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ 

նոցին հակառակք (164 / 3) 

  «Ընդէ՞ր ոչ զասացեալսն ի սրբոց հարցն ասացից և ես»(6 / 2) 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ ստորասութեամբ և 

բացասութեամբ զերկոսին ի մեզ և մի շփոթեսցես և խաթարեսցես զլուսաւոր քո 

սիրտ (99 / 15) 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք  (179 / 9) 

  որպէս և սրբոցն ուսուցանեն հարանցն ճառք»:  (12 / 22) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք 

ի սրբոցն զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ 

Բանն Աստուած (81 / 10 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ 

ունելով զսուրբ Կոյսն  (31 / 5) 

  Յորժամ զմի ոք ի նոցանէ յիշէին՝ զՀայր կամ զՈրդի 

կամ զսուրբ Հոգին (40 / 17) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն (113 / 21) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 5) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու զԲանն ի 

մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս 

ասացեալ զսուրբն Կոյս:  (20 / 14;  20 / 17) 
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ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔ - տե՝ս ՍՈՒՐԲ  գլխաառի տակ ընդծվածները: 

  

ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - տե՝ս ՍՈՒՐԲ  գլխաառի տակ ընդծվածները: 

  

ՍՈՒՐԲ ԿՈՅՍ  - տե՝ս ՍՈՒՐԲ  գլխաառի տակ ընդծվածները: 

  

ՍՈՒՐԲ ԿՈՅՍ ՄԱՐԻԱՄ - տե՝ս ՍՈՒՐԲ  գլխաառի տակ ընդծվածները: 

  

ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ - տե՝ս ՍՈՒՐԲ  գլխաառի տակ ընդծվածները: 

  

ՍՊԱՆԱՆԵՄ   - 2 

  Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում  (132 / 3) 

  միայն և անծառայական անձամբ մեղացն սպան, զօրացեալ մահ զաշխարհ 

եկեր, և եհատ զամենայն արտօսր յամենայն երեսաց:  (144 / 5) 

  

ՍՊԱՆՈՂ        - 2 

  զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի կորուսիչ 

բանիցն,  (96 / 12) 

  քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և 

պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 7) 
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ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ - 1 

  զարհուրեալ ի սպառնալեաց մահուն՝ անպարտելի ի դժրանաց թշնամւոյն 

եղիցի (69 / 11) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐ    - 2 

  ճշմարտութիւն սիրեցի յամենայնս իմ պատուեալ կեանս, և 

ուղղափառութեան ի մանկութենէ ընտրեցի լինել բանի սպասաւոր  (37 / 14) 

  ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ 

եղեալ սպասաւոր (70 / 16) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  ուղղել զնոսա ի սպասաւորութիւն հաճոյիցն Աստուծոյ և ոչ լինել աղախին 

հեշտասիրութեանն:  (90 / 1) 

  

ՍՊԱՍԵՄ        - 1 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 15) 

  

ՍՊԻ    - 1 

  վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել  (142 / 11) 

  

ՍՊԻՏԱԿՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի 

յիշել  (128 / 2) 
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  զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 9) 

կամ սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 16) 

  

  

ՍՊՐԴԵԱԼ      - 1 

  զապականութիւն սպրդեալ ի ներքս խառնեալ:  (174 / 20) 

  

ՍՏԱՀԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  քանզի որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ 

քաղցրութեամբն Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ 

հրապարակելով զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն (4 / 15) 

  

ՍՏԱՆԱԼ         - 1 

  Եւ զի այս այսպէս է, ոչ է պարտ, ով բարեսէր, նմանեալ այնոցիկ, որ 

զանձնահաճութեան ախորժեցին ստանալ զանուն (150 / 7) 

  

ՍՏԱՆԱՄ        - 2 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, որոյ վիրօք 

մեք զլինելութիւն ստանայցեմք (174 / 23) 

Արդ՝ ասե՞ս զնա ընդ ձեռն այսոցիկ ոմն ի մարդկանէ եղեալ է, թէ ոչ. եթէ 

առանձնակի իւր ինքեանն Բանն ոչ ստացաւ առ ի մէնջ հոգի, մարմին և միտս 

(27 / 16) 

  

ՍՏԱՊԱՆԾ    - 1 
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  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք  (7 / 13) 

  

ՍՏԱՑԱԿԱՆ   - 10 

  եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով զԲանն և զմարմին 

Բանին (47 / 1) 

  յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ 

հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն 

և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 10) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու 

և ստացական մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն (122 / 9) 

Յերիս բաժանի բանական բնութեանս սեռք, յաստուածայինն և ի 

հրեշտակականն և ի մարդկայինն, և ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և 

պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն իմանալիք և ստացականք, իսկ 

մարդկայինն ստացական և շարադրական (177 / 12) 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. բնութեանցն. ոչ 

հաւանիմ՝ զի անհնար է, ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և 

յարարածականացս օտար է այս (19 / 2) 

  Միանալ ասեմք դարձեալ բնութեանցն անստացականի 

և ստացականի յարգանդի Կուսին անշփոթաբար և անբաժանապէս ոչ 

զմիաւորութիւնն շփոթութիւն, և ոչ զանշփոթութիւնն բաժանումն ինչ իշխեմք 

ասել կամ խորհել:  (62 / 21) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն 

ըստ ստացականի մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա 

թափուր թողեալ ի մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 10) 

            ես զնա կոչեմ ինձ Աստուած ի ձեռն անքակաբար 

միաւորեցելոյ ստացականիս  (127 / 7) 

համայն անյեղլիք և անայլայլելիք ի յաղթողէն և յանյեղագունէն պահեալ 

եղև ստացականն (84 / 20) 
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ի սոցանէ աստուածայինն է իմանալի և պարզ և անեղ, իսկ հրեշտակականն 

իմանալիք և ստացականք (177 / 11) 

  

ՍՏԱՑԵԱԼ      - 1 

  և նոյն ինքն ստացեալ ունի և զանչարչարութիւն և զամահութիւն ընդ ձեռն 

առ անչարչարելի և անմահ Բանն միաւորութեան:  (125 / 2) 

  

ՍՏԱՑՈՒԱԾ   - 1 

  դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր 

օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 9) 

  

ՍՏԵԼ  - 3 

  պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք 

սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 9) 

  որք ամենևին անվարժք և անհմուտք էաք ստել յաղագս առ Աստուած 

խոստովանութեան  (101 / 17) 

  զի եթէ զերկոսին միանգամայն ի միասին կամ ճշմարտել 

կամ ստել, անտեղի ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի 

(112 / 24) 

  

ՍՏԵՂԾԱՆԵԼ            - 2 

հնարեցան ի ձեռն մակարդից ոմանց ստեղծանել ի կաթանէ զպանիր կամ զեղ 

(78 / 5) 

Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին (98 / 3) 
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ՍՏԵՂԾԱՆԵՄ           - 2 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, որ սքանչելագործ 

թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 3) 

նոյնպէս և զԲանն ասացեալ լինի զերկնային, և կամ որպէս ստեղծանեն ըստ 

շփոթութեան զմիաւորութիւնն, իմանայցէ որ ի լուծանելոյն զմիմեանս, լինիցի և ոչ 

մի:  (181 / 7) 

  

ՍՏԵՂԾԵԱԼ   - 5 

  առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ հաստատեաց պէտս:  (150 / 4) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` զի օրինօք 

ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 7) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս, սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն (93 / 22) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր (94 / 12) 

  դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա ստացուած, զոր 

օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 8) 

  

ՍՏԵՂԾԻՉ     - 5 

  Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի վեր 

տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 5) 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ (94 / 14) 
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  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ 

հաղորդութիւն  (177 / 16) 

  յօգնութիւն մեզ սոքա ի Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 15) 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի 

մեզ Ստեղչին /ճիշտը  Ստեղծչին/ (68 / 21) 

  

ՍՏԵՂԾՈՂ     - 1 

  ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս 

նոցա ի Ստեղծողէն ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 2) 

            ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի մարդկային 

ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին (92 / 1) 

  զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին (98 / 2) 

  

ՍՏԵՂԾՈՒԱԾ            - 6 

  սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ ձեռն 

յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (94 / 1) 

Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի (168 / 15) 

            զոր Ստեղծողին ընդ ստեղծանելն անկեալ է ի ստեղծուածին (98 / 3) 

  հեռի յԱստուծոյ, զի ոչ եթէ էութիւն ինչ ըստ ինքեան է մեղքն, և ոչ մասն ինչ ի 

մարդկային ստեղծուածիս հաստատել զնա Ստեղծողին (91 / 23) 

ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի 

Ստեղծողէն ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 3) 

       Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 2) 
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ՍՏԵՄ - 2 

  Արդ ոչ միայն թէ զանհաւանութիւն և զանհաւատութիւն ասացեալքս ի 

Թէոդիտեայ, այլ առաւել ևս զսուան յինքեան բերէ, զի թէ ճշմարտեսցի ծննդեան 

ասել զԲանին ընդ իւրում մարմնոյն զմիաւորութիւնն, ստեաց զյաղագս նորին 

յետ յարութեանն ասել զմիաւորութիւն, իսկ եթէ ճշմարտեաց 

զվերջինս, ստեաց զառաջինն (112 / 20;  112 / 22) 

  

ՍՏԵՐԻՒՐՈՒՄՆ         - 1 

  բազմացան անվայելուչ բանք, որպէս և գոյակցին սորա 

սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա(183 / 2) 

  

ՍՏԻՆ  - 2 

  Ծնաւ ի կնոջէ ըստ կարգի ծնիցելոցն ի մարդկանէ. իսկ զկնի ծննդեանն կոյս 

պահել զծնողն, և կաթնաբուխ ունել ստինս (68 / 3) 

  Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ ձեռաց 

զՓրկիչն, և ի ստեանց մօրն լինել կաթնաբոյծ (63 / 10) 

  

ՍՏՈՐԱԿԱՅԻՆ          - 1 

  Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի 

վերայ ստորակային (26 / 12) 

  

ՍՏՈՐԱՆԿԵԱԼ           - 4 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ, որոյ պտուղ առ 

ընդ զգայութեամբ ստորանկեալ եղև նոցա (89 / 7) 
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  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն, ոչ զայս՝ որ ընդ կարեաւքս է ստորանկեալ, որով իւիք առ 

մահն և ապականութիւն երթեալ կործանիմք:  (93 / 2) 

   յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ զադամայինն, 

մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ 

եղև ստորանկեալ:  (93 / 14) 

  Եւ ոչ եթէ մինչ առ միումն այսոքիկ, յայլոցն սոքա բարձեալ լինէին, այլ 

որպէս մինչ ընդ սոքօք ստորանկեալք, ըստ նմին և այլքն:  (41 / 2) 

  

ՍՏՈՐԱՍՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան 

սրտիւ ստորասութեամբ (99 / 16) 

  

ՍՏՈՐԻՆ        - 1 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի վերոյ քան 

զամենայն»:  (141 / 1) 

  

ՍՏՈՒԳԱՊԷՍ - 1 

  որպէս Արարիչ ժամանակաց ստուգապէս գիտէր, որ ինչ ի նոսա լինելոցն էր 

(130 / 5) 

  

ՍՏՈՒԳՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  ամենայն ստուգութեամբ հետազոտել և ի միտ առնուլ՝ թէ ո՞ր իցէ բնութեանն 

բան (159 / 5) 
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  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց զլինելոցսն 

յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 17) 

  

ՍՏՈՒԵՐ         - 2 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 21) 

  Զգեցաւ զշօշափելին, զի ճշմարտութեամբ շօշափեսցի ի մարդկանէ և 

ոչ ստուերաւ:  (168 / 20) 

  

ՍՏՈՒԹԻՒՆ    - 7 

  Մինչև յե՞րբ կաղայք յերկուս ոտս, և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք 

ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ ճշմարտութեամբ թագուցանել 

զստութիւնն (164 / 8) 

Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար զառ մեզ 

թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին (8 / 3) 

  Զհայհոյութիւնն ոչ գովեմ, բայց զպարզամտութիւնն և որ 

առանց ստութեան զիւրն յայտնեաց խոստովանութիւն  (101 / 5) 

  Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս 

բաժանել որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք 

արկանել, ոչ միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն 

բերէ:  (113 / 19) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան (115 / 1) 

Զի ի ծննդենէն և յառաջ մի ասել բնութիւն, և զմինն դարձեալ յերկուս բաժանել 

որակութիւնս և զերկոսին ընդ զանազան կրիւք և ներգործութեամբք արկանել, ոչ 

միայն թէ ստութիւն, այլ ընդ ստութեանն և զանուսումնութիւն բերէ:  (113 / 18) 
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  և կամ մինչև յե՞րբ խնդրէք ծածկել ստութեամբ զճշմարտութիւնն և ընդ 

ճշմարտութեամբ թագուցանել զստութիւնն (164 / 10) 

  

ՍՏՈՒՆԿԱՆԵԼ           - 1 

  Այլ ի ստունկանել անտի ձգտել յինքն զիշխանութիւն, յինքն կարծելոյ 

իշխանին, և ի ձեռն յանցանացն ընկղմել ի դժոխս պատկերին և 

յապականութիւն:  (65 / 4) 

  

ՍՐԲԵՄ           - 1 

  զոր ածել յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար, որպէս կարծեմ, 

եթէ ոչ արարչականն ի սոսա մերձեսցի ձեռն, որ կարկառելով ի 

բորոտն սրբեաց, և ի կոյրն` ի բացաւ:  (183 / 7) 

  

ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան (13 / 1) 

  

ՍՐԲՈՒՀԻ       - 2 

  Յերկուց մինն առաջի կայ քեզ ասել. կամ ոչ ունելով նմա ի Հօրէ 

զկատարելութիւն անձին և զայս ի Կուսէն կարացեալ գտանել, և կամ թէ ունէր 

զսոյն զայս, զերևելիս ունէր, և ոչ զանմարմնականն, և զսրբուհին Կոյս ոչ 

մարդեղութեան, այլ երևման եկեալ արար պատճառ, յաղագս որոյ ապա ասի 

ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, այլ 

կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 1) 

  ըստ այսմիկ արժան է մարդածին անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 9) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ     - 2 
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  Տեսեր զնա թքանելով անարգել, ասա սա նոյն ինքնն է, 

որ սքանչելագործ թքովն իւրովք աչս ստեղծ ոչ ունողին ի ծնէ աչս:  (137 / 3) 

  Գրիգոր սքանչելագործ ասէ (142 / 19) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԻ/Ք/           - 7 

  զոր յետոյ սքանչելեաւքն գտին հոգեկիր եղբարքն (189 / 9) 

  

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն 

աստուածագործ սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և 

ոչ դրդուել և անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 17) 

  Եւ սքանչելի է այս:  (133 / 21) 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն, իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն 

պայծառանայր փառք, (160 / 12) 

Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ աստուածայինքն և՛ 

մարդկայինքն, և նորա են՝ եթէ կիրքն մարդկայինք, և եթէ 

աստուածային սքանչելիք (74 / 19) 

       սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (108 / 23) 

  զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ (31 / 8) 
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ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

 

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

 

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ՍԱ  - 1            

Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 1) 

  

ՍԱԿԱՒ ԻՆՉ  - 1   

  Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 20) 

  

ՍԱԿՍ  - 1       

Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 21) 
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ՍՈՍԿ  - 1 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի 

մարմնոյն սոսկ, այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան 

յԵփեսացւոց թղթոյն մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար 

բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, 

ընթերցիր եւ զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի 

կողիցն հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս 

ասելով զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, 

չարչարանս եւ մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 8;  196 / 12) 

  

ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 3 

  Հ. Սովորութիւն է ամենայն աշխարհի արկանել, բայց զի՞նչ է ջուրն:  (193 / 16) 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 18) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ 

ունի՞ք սովորութիւն:  (195 / 8) 

  

ՍՈՒՐԲ  -12    

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 
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խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (189 / 3) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 9) 

  Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 1) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 1;  193 / 4) 

  Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր 

յիշատակաւ սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 22) 

  Պ. Յաւետարանսն ոչ է գրեալ. զի ինքն զխորհուրդն գինեաւ աւանդեաց, եւ ասէ 

այսպէս. «ոչս եւ արբից ի բերոց որթոյ, մի/ն/չեւ արբից զսա նոր ընդ ձեզ 

յարքայութեանն», զոր երանելին Յովհան Ոսկեբերան մեկնէ, զի զմիւս հերձուածն 

արմատաքի խլեսցէ, ասէ. «որք զջուրն ի սուրբ խորհուրդն ի կիր արկանեն, զի 

որթն գինի եւ ոչ ջուր ծնանի», եւ յառաքելական թուղթսն ոչ գտանես, եւ ի գործս 

առաքելոցն, եւ ի կաթուղիկէսն ոչ երեւին, արդ ուստի՞ ունի՞ք 

սովորութիւն:  (195 / 4) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 17) 

  Հ. Եւ ընդէ՞ր ոչ կարգեցին սուրբքն:  (192 / 6)   

  Պ. Այսպէս ասէ. տաւն սրբոյ յայտնութեանն կատարի յանուարի ամսեան ի Զ, զոր 

յետ բազում ժամանակաց հաստատեալ կնքեաց երանելին Կիւրեղ:  (188 / 8) 
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  Դարձեալ զի՞նչ միաբանութիւն կայր Յուստիանոսի ամբարշտի 

ընդ սրբոյն Կոստանդիանոսի:  (189 / 22)շ 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 6) 

  

ՍՏԱՑԱԿԱՆ  - 1 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն 

սակս ստացական հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և 

կանոնական խրատք:  (193 / 21) 

  

ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ  - 1       

Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց արարածոց» 

ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 26) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԻ  - 1 

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 14) 

  

Վ       102  (314) 
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ՎԱԽՃԱՆ       - 3 

  Այլ վախճան իրացն յոյժ հակառակ մերոցս երևիւր կարծեաց (5 / 5) 

   զկնի ամենեցուն և վախճան բոլորից դիցուք զայն, թէ ո՞րքան և ո՞վ ոք 

յերկուս յայսցանէ բառից առանձնաբար ասացելոցն ծնանին չար կարծիք և 

հայհոյականք առ Աստուած բանք:  (156 / 10) 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած,  (3 / 8) 

  

ՎԱԽՃԱՆԵԱԼ            - 1 

  անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս (23 / 17) 

  

ՎԱԽՃԱՆԵԼ   - 1 

  զկնքատուացն կամ զպսակադրութեանն կամ զվախճանելոյ կարգս ընդէ՞ր 

ոչ ունէին (194 / 12) 

  

ՎԱԽՃԱՆԻՄ  - 4 

  հարկ է ապա զկնի համբարձմանն անտեսանելի և անշօշափելի զնա 

անուանել, մանաւանդ թէ ոչ ասել զնա ո՛չ երկրային և ո՛չ մարդկային, 

որովհետև վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն (124 / 1) 

որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն ունելով 

տարակուսանային:  (7 / 6) 

  նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 15) 

զկնի վախճանին եթող յիշատակարան անձին բազում գրեան իմաստութեամբ 

զարդարեալս և ծաղկեալս:  (154 / 12) 
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ՎԱՀԱՆԸՆԿԵՑ ԼԻՆԵԼ          - 1 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր 

տեղի, վահանընկեց լինելով, մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 11) 

  

ՎԱՂՎԱՂԱԿԻ - 1 

  վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս (172 / 16) 

  

ՎԱՅ    - 1 

  «վայ այնոցիկ, ասէ, որք զանձինս առ իմաստունս ունիցին և յաչս անձանց 

խորհրդականք»:  (150 / 12) 

  

ՎԱՅԵԼԵՄ      - 2 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ 

և վայելէ ամենայնիւ վերջնում (142 / 8) 

քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի 

անուանդ:  (15 / 11) 

  

ՎԱՅԵԼԵՑՈՒՑԱՆԵՄ - 1 

  Զի որպէս վայելեցուցանէր զմարմինն իւր Բանն Աստուած յաստուածային 

բնաւորականսն, ընդունէր և ինքն ի բնաւորականաց անտի մարմնոյն իւրոյ 

(60 / 2) 

  

 ՎԱՅՐ - 3 
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  յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք (11 / 12) 

  ապականութեան և դժոխոցն վայր ոչ մի յայնպիսեացն մեզ ոչ եղեալ 

սպասաւոր, այլ և հակառակ բնութեանս ընդդէմ շարժեցեալ:  (70 / 15) 

  Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան (115 / 1) 

  

  

ՎԱՍՆ  - 46 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի զհասարակական 

անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի 

համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 15) 

  ասաց. «Զոր հարկեցուցանէքդ զիս ասել վասն մարդկային դիմին (11 / 2) 

մեռավ ճշմարտապէս վասն մեր Որդին Աստուծոյ զմերն մահ ըստ մեզ (25 / 1) 

              զոր ասաց վասն մարդկային հոգոյն, այլ եթէ զանձինս այնոցիկ, որ 

իւրաքանչիւրոցն են, և ոչ իմ դիցեն:  (28 / 3) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ 

յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն (33 / 15) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս, եթէ 

ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի 

ասացեալ (47 / 16) 

  յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք, եթէ չարչարանքն և մահն, 

որ վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ 

մարդկայինք:  (54 / 9)      
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  համայն ոչ վասն կուսութեան ծնողին ճշմարիտն նորա ուրանալ կարիցեմք 

զծնունդ, և ոչ յաղագս ծննդեանն ճշմարտութեան կուսութոանն լուծումն 

իշխիցեմ ասել ծնողին:  (63 / 3) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 5) 

  Նախ առաջին՝ զի ոչ էր ապականութիւնն և դժոխք մասն մարդկայնոյս 

բնութեան, զորս և ոչ ընդունել առ ինքն իրաւացոյց, մարդ եղեալ վասն մեր 

Աստուածն Բան:  (68 / 19)   

  Եւ այս է ասացեալն՝ թէ վասն մեր մեղս արար, այսինքն վասն զմերոց 

յանցանացն պարտիս իւրովն հատոյց անմեղութեամբն առ Հայր, և զի վասն մեր 

և ոչ անձին առ յանձն զկամաւորն մահ:  (70 / 21;  70 / 22;  71 / 1) 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (74 / 24) 

  մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան, զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին ըստ 

մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 13) 

  Արդ՝ զիա՞րդ դուք վասն անցելոց հեռաւորացն ամենևին զձեզ ի գիտութիւն 

գոլ խոստովանիք և ասէք (87 / 14) 

              Արդ ուրեմն ճշմարիտ որպէս ներգործողքն, սոյնպէս և ներգործեալքն 

ի նոցանէ, ևս առաւել ճշմարիտ և որ պատմէ վասն նոցա:  (91 / 16) 

  Եւ սակայն ոչ վասն գոլոյն ի նախաստեղծեցեալսն բնաւորականացն կրից, 

ընդ զմին և զմեղսն ի նոսա բնաւորականս ասելի (91 / 17) 

էառ ընդ մեր և վասն մեր մեղաց, պատերազմել ընդդէմ մարդկախոշոշ 

պատերազմողին:  (94 / 18) 

  այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի 

Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 13) 

  Յիշե՞ս ապաքէն, յորժամ հրամայեցեր ի Դերայիդրոշտադ եպիսկոպոսացն 

Թէոդոտեայ և Աթանասի հարցանել զիս վասն հաւատոյ:  (100 / 15) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ 
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Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի. նա ի 

ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք 

ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով 

ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և 

ոմն յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին 

ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից բերեալ:  (111 / 12;  111 / 17) 

Կիւրեղ ասէ. «Յետ անճառ միաւորութեանն թէ Աստուած ասասցես 

զԷմմանուէլն, զմարմնացեալ Բանն, որ յԱստուծոյ Հօրէ, իմանամք, և եթէ մարդ 

ասասցես, ոչ զայլ ոք, այլ զնոյն ինքն զմարմնացեալն վասն մեր զԲան Աստուծոյ 

իմանամք, և շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և 

ոչ ուրոյն ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և 

տեսանելին»:  (122 / 20) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, և ոչ 

լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, և ոչ լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս, 

այլ վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ լինի կամաւ ընկալեալ զմահ 

խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի մեռանել:  (123 / 7;  123 / 8;  123 / 9) 

  Պօղոս ասէ. «սպան զթշնամութիւն ի մարմնի իւրում» և վասն մահուանն, որ 

զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր (132 / 4) 

              որք զչարչարանսն և զմահն, որ վասն մեր, ապականութիւն լինել 

ասէին ի նմա:  (136 / 9) 

  զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն մարդկան զայն ի 

մաղթանս Հօր մատուցանէր (137 / 12;  137 / 13) 

  Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր, «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ 

տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն», զի զգեցեալ և միացեալ էր 

զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 7) 

   Արարիչն մեր զմեզ ոչ վասն անձանց, այլ առաւել ևս յընկերին ստեղծեալ 

հաստատեաց պէտս:  (150 / 3) 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց, վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և 

արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն 

լոյս  (151 / 7;  151 / 7) 
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  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 14) 

  Ապա յետ ժամանակի թշնամութիւն ինչ վասն հաւատոյ անկեալ ի մէջ նոցա, 

բաժանեցան ի միմեանց:  (152 / 15) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 15) 

  յիշեցաք սակաւուք զբազմազան նորա հայհոյականսն ի թղթին, որ առ 

պատրիարգն Աթանաս վասն Թէոդիտեայ:  (162 / 20) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ 

նոցին հակառակք (164 / 1) 

  գրեցաք վասն Թէոդիտեայ, ասասցուք և առ ձեզ:  (166 / 5) 

  ճշմարտեսցի ի մարմնի նորա չարչարանքն և մահն, որ վասն մեր:  (168 / 23) 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, 

թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ (169 / 3) 

  173 / 21) 

  Յաղագս որոյ պարտ և արժան է զուարճացելոցն աստուածագործ 

սքանչելեօքն ճշմարտել զնորա և վասն մեր կամաւորն մահ և ոչ դրդուել և 

անկանել յապականութեանն կարծեաց խորխորատ:  (175 / 17) 

  Եւ զի լինելն մարդ վասն մեր Ստեղծիչն երկոցունցն ընկալաւ հաղորդութիւն 

(177 / 16) 

որ ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 3) 

  այլ և հաւատամ ի նոյն ինքն ի ճառեցելոյն զօրանալով՝ զվասն իւրն 

իմաստասիրել ինչ յաստուածաբանութիւն (37 / 16)                    

  

ՎԱՍՆ ԶԻ  -  19 
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վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի (26 / 10) 

  Եւ ոչ դարձեալ՝ վասն զի մի կատարեալ. և է, և ասեմք, անկատար զնա կամ 

ըստ աստուածութեանն կամ ըստ մարդկութեանն իշխեցից կամ խորհել կամ 

ասել:  (33 / 21) 

Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն 

(55 / 17) 

  Եւ վասն զի Բանիւն և նոյն ինքն Բանն եղելութիւն մարմնոյն իւրոյ զոր ի 

Կուսէն, յաղագս այնր ապա ինքեան զօրութեամբ զհամայնսն որ ի մարմնումն 

զբնաւորականացն ընդունակս ուղղէր և կառավարէր:  (56 / 3) 

            ընդէ՞ր վասն զի երկոքինն ի միոջէն՝ զմի ոչ ունին զյատկութեանն զանուն և 

զկիր (62 / 7) 

անդ մեղքն զմահ ծնանին և ի մահուանէն լինէր կենացն լուծումն, իսկ աստ ի 

մահուանէ անտի մեռանին մեղքն և կենացն անլուծից սկիզբն եղանի, այլ և 

հանդերձ գերազանցութեամբ, վասն զի անդ էգիտ հողածինն զմահ, իսկ աստ 

երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 9) 

  վասն զի զգեցողին ճոխութենէ նախասացեալքն ամենեքին 

անուանեսցին:  (84 / 22) 

 «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս 

հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին 

էք»:  (105 / 1) 

  ասէր, թէ վասն զի անկատար և անփառաւոր և ապականացու եկաց, մնաց 

մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն (107 / 17) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, զի ոչ կարէ բնակիլ մահ ընդ 

կեանս, և ոչ ապականութիւն ընդ անապականութիւն բնակէ»:  (118 / 16) 

վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 17) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 
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յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 2) 

Եւ վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր, 

ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (132 / 18) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 17) 

 Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն (173 / 1) 

  Վասն զի մեք մարդ սոսկ եմք, միայն գիտեմք ծառայել կրիցն 

բնաւորականաց  (173 / 5) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն, բայց ոչ եթէ վասն զի ոչ է ի 

սերմանէ առն, ինքն Բանն անմարմին ձևացեալ ի նմանութիւն մարդոյ 

յարգանդէ Կուսին, որպէս խորհեցաւ ասել Եւտիքոս:  (173 / 18;  

վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք 

արարեալ:  (181 / 14) 

  

ՎԱՍՆ Է՞Ր  - 1 

սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ 

եղև. վասն է՞ր արդեաւք, զի երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ 

օրինադրեալն մարդ պահպանեսցի (69 / 8) 

  

ՎԱՍՆ ՈՐՈՅ -  5        

վասն որոյ ոչ ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ 

մարմին և անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին (19 / 20) 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն (39 / 20) 
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 Վասն որոյ զմահն, զոր հնարեցաւ ճարտարապետն բնութեանս կենաց մերոց 

կազմել դեղ, էարբ անգուստ և ինքն:  (70 / 18) 

 Արդ յայտ է, թէ ծնանելի ունէր բնութիւն մերն նախահայր, վասն որոյ և 

հողածին անուանի, որ ի հողոյ զանկեալ լինի յԱրարչէն:  (90 / 23) 

 Վասն որոյ եղև մարմին նորա, որ մահկանացուն էր՝ անմահ, և յաղթահարեցաւ 

մահ ի բնութեան մարմնի մահկանացուի, զի բանիւն Աստուծոյ կեանք 

թագաւորեսցեն ի մարմինն յայն:  (144 / 12) 

  

ՎԱՍՏԱԿ        - 1 

  ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն  (170 / 11) 

  

ՎԱՍՏԱԿԵԼ    - 1 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն 

և զվաստակելն (60 / 13) 

  

ՎԱՍՏԱԿԵՄ,ՎԱՍՏԱԿԻՄ     - 4 

  ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ և 

ոչ վաստակեսցի», (60 / 11) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական 

ոչ վաստակեսցի (170 / 10) 

            Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և     ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 17) 

վաստակէր յուղէգնացութեան, այլ վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի 

գահավէժն առնել, թռուցեալ, ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 6) 

  

ՎԱՏԹԱՐԱԳՈՅՆ       - 1 
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  յաղթեսցէ վեհագոյնն վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (78 / 12) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  - 3 

  ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՆՏԻՈՔԱՅ ընդ ԽՈՍՐՈՎ 

ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ  (184 / 4) 

յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի վերայ 

Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 10) 

«Ոչ ինչ պէտս ունի առաջնորդի, որոյ աչք իւր առողջապէս կարիցեն նկատել, և 

ոչ վարդապետի ումեք կարօտասցի, որ զանմոլարն սիրեսցէ գտանել հաւատոյն 

բան:  (12 / 3) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏԵԼ          - 1 

  և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս 

մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ 

ի ճշմարտել կամ ընդդիմամարտաբար  (74 / 1) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏԵՄ         - 1 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս անցանել 

Քրիստոսի:  (131 / 7) 

            վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուս միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (66 / 6) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ            - 3 
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  իսկ որոյ ծաղկեալ են ալիք իւրեանց և զերկիւղածութեան զգեցեալ ձև և 

անուամբ վարդապետութեամբ պայծառացեալ, վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն 

երեսաց (151 / 5) 

Բայց դու, ո՛վ հայր պատուական, հիմն և հաստատութիւն եկեղեցւոյ, մի բացցես 

զլսելիս քո այդպիսեաց մոլար վարդապետութեանց բանի (146 / 16) 

       Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող, ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց 

Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 3) 

  

ՎԱՐԵԼ            - 1 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն, 

նոյնաձևապէս որ ինչ յաղագս դիմին և բնութեան բանք իմաստասիրեալք 

գտանէին, և որ ի սուրբ Երրորդութեանն աստուածաբանութիւն, 

նովին վարելով մտածութեամբ:  (40 / 14) 

  

ՎԱՐԵՄ           - 4 

  ընդէ՞ր սուրբ հարքն երկոքումբք սոքօք վարեցան հասարակապէս 

խոստովանականսն իւրեանց ճառս (155 / 21) 

  Սննդեան և կերակրոց վարեցաւ պիտաւորութեամբ, յայտ առնելով 

սննդական և կերակրողական գոլ զմարդկային բնութիւն:  (95 / 2) 

  վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն, և անուանեալ 

զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի և երկնային, զի 

յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 5) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի (142 / 17) 
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ՎԱՐԵՑԵԱԼ    - 1 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ 

լիցի, պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն 

մարդկայնովն վարեցեալ մտօք Բանն, զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում 

աստուածային հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 11) 

  

ՎԱՐԺ  - 1 

  Յաղագս այսորիկ և սուրբ հարքն, որք յաստուածայնոցն էին զօրացեալք 

հոգւով, և վարժք և հմուտք կատարելապէս բանականի հանճարեղութեանն 

(40 / 9) 

  

ՎԱՐԺՈՂՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն, և յորոց մերքն ընկալան 

զբանականութեանն վարժողութիւն (40 / 1) 

  

ՎԱՐԿԱՆԵԼ    - 1 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 23) 

  

ՎԱՐԿԱՆԻՄ   - 3 

  այլ զայլոցն իւր վարկանի հոգի, մարմին և միտս (27 / 18) 

  

  որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն յայլ փոխել 

ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել (162 / 17) 
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  ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել (179 / 6) 

  

ՎԱՐԿԵԱԼ       - 1 

  համայն զպատառման նորա ընդ միտ ածելով, 

մեծագոյն վարկեալ զմիաւորութիւնն, զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ 

ասացելոցն (6 / 15) 

  

ՎԵՀԱԳՈՅՆ    - 10 

  Վասն որոյ և առաջին և իսկագոյն և մանաւանդ զսա անուանեցին 

գոյացութիւն վեհագոյնքն, (39 / 22) 

  յաղթեսցէ վեհագոյնն վատթարագունին՝ հաղորդ եղեալ 

զօրութեանն:  (78 / 11) 

  յաղթեսցէ ամենևին ամենայն իրօք վեհագոյնն նուաստագունին:  (84 / 15) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո, զի թէ ոչ 

ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ 

վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 12) 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել (48 / 7) 

  այս է վեհագունին յաղթելն:  (49 / 10) 

  մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր 

մեր, ոչ ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի 

յաղթելոյ և ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 17) 

  յաղթելով վեհագունին, ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել 

զբնաւորականսն:  (57 / 12) 

  Ոչ եթէ նուազեալ ինչ՝ կամ ծախեալ յաստուածայնոյն մարդկային իբր դոյզն 

ոք գոլորշիք երկրի յարեգական ճառագայթից, այլ վեհագունին յաղթելով և 

ծածկելով յինքեան զնուաստագոյնն:  (72 / 8) 
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  ասէ Գրիգոր աստուածաբան. «խառնեցաւ ընդ Աստուածութեանն և եղև 

մի, վեհագունին յաղթելով»:  (119 / 7) 

  

ՎԵՐ    - 1                   

  զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 11) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐԵԼ  - 2 

  և ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի 

կատարելութիւն և յանապականութիւն  (114 / 20) 

  Ապա ուրեմն պարտ է, որպէս և յառաջն ասացաք, զմինն ըստ բնութեանն 

խոստովանել և զմիւսն վերաբերել անճառ միաւորութեանն Բանի:  (182 / 17) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐԵՄ - 1 

  Յաղագս որոյ և ի Բանն Աստուած ամենայնքն վերաբերին ՝ և՛ 

աստուածայինքն և՛ մարդկայինքն (74 / 17) 

  

ՎԵՐԱԾԵՄ     - 1 

  զբռնաւորին շիջուսցէ զպարծանս, և 

յարգելարանացն վերածեսցէ զարգելեալսն:  (64 / 22) 

  

ՎԵՐԱԿԱՑՈՒ  - 1 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր. ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել, և ոչ իւր, նոյնպէս 

և զաշխարհիս մերոյ անտի և այսր զեկեղեցեացս վերակացուս որ թէպէտ և 
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անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս ատել 

զատեցողսն զՏէր (6 / 10) 

  

ՎԵՐԱՁԱՅՆԵՄ     - 3 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ 

Եսայեայ վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 2) 

  սուտ ապա ըստ ձեզ եդ ի բաց երևոցելն զկիրս և նորուն 

աշակերտացն վերաձայնէ կրիցն:  (93 / 18) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (117 / 1) 

  

ՎԵՐԱՅ           - 2 

  

  մեք ի դորին իսկ վերայ հաստատեմք զմերոցս հաւատոց 

ճշմարտութիւն:  (22 / 12) 

  առ ո՞ւմ կամ յո՞յր վերայ զաճելս և զարգանալս խնդրեսցուք, ասա՛, 

մեզ:  (24 / 5) 

  

ՎԵՐԱՆԱԼ       - 2 

  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի, ծնօղ ունելով 

զսուրբ Կոյսն, յորպիսութենէ՝ ի նմանութենէ, որով իւիք ծանոթանայր և 

ծանուցեալ լինէր, ի ներգորշութենէ՝ զոր կատարեաց զսքանչելիսն ի մարդիկ, ի 

կրիցն՝ ի մկրտելն՝ ի խաչելն, ի թաղելն, յառնելն երեքօրեայ, վերանալն յերկինս 

և որ զկնի այսոցիկ:  (31 / 10) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս  (171 / 17) 
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ՎԵՐԱՍՏԵՂԾԵԱԼ     - 1 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ (94 / 15) 

  

ՎԵՐԱՏԵՍՈՒՉ           - 1 

  Սորա ամենեքեան սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական 

եկեղեցւոյ վերատեսուչք, որք յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար 

գազանս յեկեղեցւոյ Աստուծոյ  (145 / 23) 

  

ՎԵՐԱՑԵԱԼ    - 1 

  Բանն Աստուած առաքեալ ի Հօրէ անմարմնաբար և վերացեալ առ Հայր 

հանդերձ մարմնովն (75 / 8) 

  

ՎԵՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ      - 1 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 13) 

  

ՎԵՐԱՔԱՅԼԵՄ           - 1 

  վերաքայլէր թեթևաբար ի վերայ ծովուն, և ի գահավէժն առնել, թռուցեալ, 

ելանէր ի միջոյ նոցա:  (130 / 7) 

  

ՎԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵԼ  - 1 
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  Յաղագս այնորիկ ոչ կարէր յիւրոց անտի բնականացն առանձնապէս 

յինքեան վերևեցուցանել մարմինն և ոչ մի ինչ (128 / 17) 

  

ՎԵՐԻՆ           - 1 

  որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն 

ի վերին Երուսաղեմի (165 / 7) 

  

  

ՎԵՐ Ի ՎԱՅՐ -  2 

որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք, (11 / 12) 

Եւ այս վեր ի վայր ուղղողի ստութեանն, անդէն ի նմին ընկղմեալ գտանի 

խոսոտովանութեան (115 / 1) 

  

ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ  - 2 

  Արդ եթէ որպէս ասեն և այնպէս է, ոչն է այն, որ ոչ է այնպէս, աշակերտքն 

ի վերնատանն ոչ զկենդանաբար և զմեղսաքաւիչ մարմինն ճաշակեցին (105 / 16) 

  զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն (106 / 18) 

  

ՎԵՐՋ  - 2 

  սա զնոյն ի վերջ յանցեալն դարձուցանէր ժամանակն:  (108 / 17) 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի քոց աստուածոցն 

(38 / 10) 
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ՎԵՐՋԻՆ        - 7 

  Ոչ է, ո՛վ դուք, մարդկայինք յերկուս բաժանեալ բնութիւն, այլ մի և նոյն 

յիսկզբանն ստեղծեալն իւր լուսափայլող պատկեր, որ ի մեղացն գտաւ 

շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ վերաստեղծեալ (94 / 14) 

Իսկ վերջինն նորա էր այս (104 / 18) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս (80 / 8) 

            Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում (142 / 9) 

  զվերջինն զնորայն իրաւացի է (83 / 15) 

  իսկ եթէ ճշմարտեաց զվերջինս, ստեաց զառաջինն (112 / 21) 

  Այսոքիկ մեզ իմաստասիրեալ եղեն յաղագս յանդիմանելոյ զմոլորութիւն 

Մանեայ, և որք ի նմանէ չար արմատոյ չարագոյն շառաւիղք, զՅուլիանայ ասեմ, 

և զԵւտիքեայ զառաջնոյն և զվերջնոյն, և զՅուլիոսեայ Ղկառնասացւոյ և զնորուն 

ծննդոց:  (96 / 9) 

  

ՎԵՐՍՏԻՆ      - 5 

  յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և ըստ այսմ 

օրինակի:  (54 / 21) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 20) 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ (109 / 3) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 8) 

  գնացին առաքեալքն և նոցին հետևեալ սուրբ հարքն, միաբանեալ հաւատով 

առ միմեանս և միանալ վերստին ի գլուխն Քրիստոս:  (161 / 21) 
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ՎԷՄ     - 1 

  հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ 

յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 2) 

  

  

ՎԷՐ     - 11 

  Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքնբժշկեցաք»:  (136 / 2) 

իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և հարցանել 

անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար (142 / 10) 

  Ապա թէ ոչ պարտ էր ըստ զանազանութեան որ ի մարմին, որպէս թուեցաւ 

ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց յիւրաքանչիւր 

ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել  (141 / 17) 

նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն անանջատակի 

կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 9) 

  գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան (136 / 6) 

  Եղև մարդ ճշմարտութեամբ, այլ ոչ ընդ ձեռն ապականութեանն, 

որոյ վիրօք մեք զլինելութիւն ստանայցեմք (174 / 22) 

  այլ նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 8) 

Էառ յանձն ի խաչին զխոցումն գեղարդեանն և զբևեռացն վէրս. ընդ Եսայեայ 

վերաձայնեա «նորա վիրօքն բժշկեցաք»:  (136 / 3) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան  (58 / 1) 
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  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն (140 / 16) 

  նոյնպէս որպէս նախքան զվէրսն և առ վիրօքն և զկնի վիրացն 

անանջատակի կացեալ, մնացեալ միաւորութիւնն:  (58 / 8) 

  

ՎԻՐԱՒՈՐԵԱԼ            - 1 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել, թէ գլուխ բոլոր 

անդամոցս քև հանդերձ յառողջութեան է, և մինն միայն ի մէնջ էր անդամ, 

որ վիրաւորեալ գտաւ:  (147 / 12) 

  

ՎԻՐԱՒՈՐԵԼ  - 1 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան, այս է՝ ի հարուածոյն և ի 

բևեռելոյն՝ վիրաւորելն:  (58 / 3) 

  

ՎԻՐԱՒՈՐԵՄ  - 1 

  վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի գերեզմանս առ ի բառնալոյ 

զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր (143 / 20) 

  

ՎԿԱՅ  - 3 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած, և    վկայ աստուածայինն առ ի մէնջ ասիցս գիր (3 / 10) 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. (106 / 4) 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս (165 / 11) 

  

ՎԿԱՅԱԿԱՆ    - 1 
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  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս (165 / 11) 

  

ՎԿԱՅԵՄ        - 3 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն (73 / 1) 

  վկայէ պատուիրանն, «յորում աւուր ուտիցէք, ասէ, ի նմանէ, մահու 

մեռանիցիք»(90 / 5) 

գիրն զոր խոստանայր առնել` զնոյն վկայէր:  (8 / 7) 

  

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն (107 / 7) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ 

ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 18) 

  

ՎՃԱՐԵԱԼ      - 1 

  յորժամ եղևն այս, անբաւք վախճանեալք յայնժամ ի բնութենէս, յորս 

նուազելն հպագոյն և ոչ աճելն և ի բիւրք բիւրուց մարդիկ գոլ կենդանիք և 

կատարելահասակք, զաճելոյն ի բաց վճարեալք զիրակութիւն, և անթիւք 

դարձեալ լինելոցն, յորս ոչ մերձենայր աճելն  (23 / 21) 

  

ՎՃՌԱՁԵՒԱՊԷՍ        - 1 

  Առ այսոքիւք և պայմանս իմն վճռաձևապէս առ միմեանս հաստատեալ 

յերիւրէր (6 / 6) 

  

ՎՆԱՍ  - 1 
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  այլ ոչ ըստ միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ 

զայլայլութեան ակնարկեն զվնաս:  (179 / 8) 

  

  

ՎՆԱՍԵԱԼ       - 1 

  որք անհաւատութեամբ են վնասեալ ախտիւք, խորհուրդք (31 / 21) 

  

ՎՆԱՍԵԼ         - 1 

  համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և 

իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի 

(31 / 16) 

  

ՎՆԱՍԵՄ        - 2 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 11) 

   վնասեսցին յաւէտ յաղագս նորա՝ որք անհաւատութեամբ են վնասեալ 

ախտիւք, խորհուրդք (31 / 19) 

  

ՎՏԱՆԳ           - 4 

  վտանգ մեծ է ակն առնուլ վասն երեսաց (151 / 6) 

  ամենեքին յանցնիւրոցն բուժեցան վտանգից ախտացեալքն:  (131 / 20) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ, իսկ զչարչարանս և զմահ, յորժամ կամեցաւ և ընկալաւ 

Տէրն ի մարմին իւր, յիւրում սահմանեալ ժամու, ընդ նմին և զայլ կիրս 

մարդկայինս, որպէս և ինքն իսկ ասէր, «ժամանակ իմ չև է հասեալ, իսկ ձեր 
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ժամանակ յամենայն ժամ պատրաստ է», յայտ արար թէ մարդկան հանապազ և 

ամենայն ուրեք ակնկալութիւն է ընդունել զերկիւղ մահու և զվտանգ:  (120 / 22) 

  և ոչ եթէ կիրքն կարող էին զիւրաքանչիւրսն ի վերայ ածել մարմնոյն 

նորա զվտանգն  (121 / 2) 

  

ՎՏԱՆԳԵԱԼ    - 2 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանացուցիչս՝ յորմէ հալածեցան 

և լուծան ի մահու դեղոցն զօրութիւնք և ընդ ձեռն իւր զնա ճաշակելոյն (131 / 15) 

  այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն 

չճառել իրաւացի է, քան թէ ճառել:  (64 / 5) 

  

ՎՏԱՆԳԵՑՈՒՑԻՉ      - 1 

  որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր 

զօրութեամբն զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (132 / 1) 
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ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

 

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

 

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

ՎԱՅՐ  - 1 

Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 20) 

  

ՎԱՍՆ  - 5 

Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, զի՞նչ 

վնաս է:  (188 / 12) 

Հ. Մի կարծեր զիս ընդ հակառակս ասելով հարցանել զքեզ. այղ վասն գիտելոյ 

զճշմարտութիւնն. զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 25) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 
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ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 8) 

  Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (195 / 23) 

  Եւ Պաւղոս վասն արեանն աստուածայնւոյ այսպէս ասէ. թէ` «ոչ յայսց 

արարածոց» ու որ ի կարգին է, այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ 

զփրկութիւնն:  (196 / 23) 

  

ՎԱՍՆ ԱՅՆՈՐԻԿ – 1 

Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 26) 

  

ՎԱՍՆ Է՞Ր 

Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 6) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  - 3 

Հարցմունք հայրապետին Անտիոքա ընդ Խոսրով հայոց վարդապետ հաղագս 

զծնունդն առնելոյ  (187 / 2) 

Պ. Առաջին սուրբ հարքն չկարգեցին, եւ որ յետոյ կարգեցաւ, զայն ոչ ընկալաք ի 

Յուստիանոսէ, զի մեք, զոր առաք ի վարդապետացն, պահեցաք եւ այր զարամբ 

ելանելով` յանձանց ինչ ոչ յաւելաք:  (192 / 4) 
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              Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին 

մերոյ, զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ 

կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք 

հաստատել, զդիպեալն բազում անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն 

չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար 

գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ 

բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան ի քէն:  (193 / 2) 

  

ՎԵՐԱՆԱԼ  - 1            

Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 10) 

  

ՎԿԱՅ  - 2 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 2) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զյայտնութիւնն 

գրով` եւ զմկրտութիւնն աւանդութեամբ, եւ զերկոսեանն վկայիւք, եւ վկայք են 

յայտնութեանն յանուարի Յակովբոս եւ Կիւրեղ եւ Անդրեաս, եւ մկրտութեանն դուք 

ամենեքեան եւ Հռովմայեցիքն:  (191 / 2) 

  

ՎԿԱՅԵՄ  - 1  

Հ. Կարգք եկեղեցւոյ յետոյ յաւելան ի Դիոնեսիոսէ Արիսպագացւոյ և 

յԱթանագենէ վկայէ և այլ բազումս ի հարանցն:  (194 / 17) 
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ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ  - 1 

    Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 5) 

  

ՎՃԱՐԵՄ        - 1 

  Պ. Սովորութիւն ասել ի՞նչ վճարէ, զի զայդ ամենայն ոք ասէ, որք զհարանցն ունին 

զկարգս զինչ և պատահեաց չարի կամ բարւոյ ունակութիւն սակս ստացական 

հաստատութիւն այսպիսի իրաց աստուածային գիրք են և կանոնական 

խրատք:  (193 / 18) 

  

ՎՆԱՍ  - 3       

Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, 

զի՞նչ վնաս է:  (188 / 14) 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 17) 

  Հ. Եւ եթէ յանգէտս ի ձէնջ ջրախառն ոք մատուցանէ, մեծ վնաս է:  (195 / 22) 

  

Տ       137  (334) 

  

ՏԱԼ     - 17 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ 

զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (8 / 23) 

  Արդ՝ զայս ո՞ւմ ումեք համարձակիցիս տալ (24 / 12) 

  ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն 

կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 3) 
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  Իսկ թէ ըստ միաւորութեանն և նմին ինքեան միաւորեցելումն 

ժպրհեսցի տալ երկուս կամս և երկուս ներգործութիւնս, ամենևին հեռի ի 

ճշմարտութենէն, և Մաքսիմոսի ի ներքոյ անկեալ սխալանօքն 

դատապարտեսցի:  (48 / 2) 

  այս է՝ բնականի կերակրողական մասինն կամեցեալ 

ընդունել տալ զպատահումն:  (59 / 13) 

  այսպէս և բնաւիցն անձնականացն մասանց իշխանութիւն ունէր 

խոնարհել տալ յանցնիւրսն բնաւորականսն կիրս:  (73 / 9) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս է՝ 

զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 11) 

յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ հեղմամբ 

և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն և կամ 

զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 7) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն, զի և ոչ իսկ յարմարեսցի յատուկ առ ինքն, 

միոյն ասիլ մի, այլ առ այն՝ որ ընդ նմա և ի նմա միացաւ և խառնեցաւ 

անքակաբար, ոչ ի միաւորութենէ համագոյ և կամ միոյ բնութեան ասել 

զԱստուածն Բան և զկենդանարարն իւր մարմին, և ոչ յանփոփոխն գոլոյ 

զբաժանումն և զերկմտութիւն դաւանել, ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և 

մտաւորն խոստովանել զփրկչականն մարմին, երկուս ասելով անբարշտել 

կենդանիս, և կամ երկուս բանականս և մտականս երկուս և ոչ ի մինն դաւանելոյ 

կենդանի բանական և մտաւոր, համագոյութեան տալ կարծիս Աստուածն Բանի 

և մեղսաքաւիչն իւր մարմնոյ:  (85 / 22) 

  կարելի էր նմա ոչ միայն պիտակացն ոչ տալ թոյլ հպել առ բնութիւնն 

(89 / 19) 

  և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի վերայ 

պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի (119 / 16) 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (10 / 1) 
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  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 1) 

  Զնոյն ինքն զԲանն Աստուած առ իւրն մարմին ասացին և միաւորեալ և 

անշփոթ մնացեալ, որպէս ինչ ոմանց թուեցաւ ասել, զմինն դիմին տալով, և 

զմիւսն բնութեանն (42 / 5) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար, որպէս և ասացին հարքն, 

այսինքն տալով ժամանակ բնաւորականին զիւրն կատարեալ ի մարմին, և այն՝ 

յորժամ կամեցաւն, և ոչ որպէս ասացն Սևերոս, եթէ ոչ կամելով և յիւրում և եթ 

սահմանել ժամուն, այլ ըստ պիտոյն պահանջելոյ, և հանապազօր ի հարկի 

կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն մինչև ի գերեզմանն և 

ցյարութիւնն, յորմէ գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և 

ապականակիր և յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 12) 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, որ 

զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ ի 

ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին 

յապաշաւանաց անտի  (134 / 18) 

  Այլ սակայն յիւրում սահմանեալ ժամուն զբնականն զմարմնոյն առաջի 

արկանէր զըմբռնումն և զշօշզփումն, տալով զինքն ի ձեռս ունողացն զն (169 / 14) 

  

ՏԱԿԱՌԱՊԵՏ           - 1 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ 

Տեառն զտակառապետացն հնարս, ասէ (99 / 8) 

  

ՏԱԿԱՒԻՆ       - 1 

  Ահաւասիկ վկայ ունիմ զԱստուած իմումս վկայական բանիս, 

թէ տակաւին ևս իսպառ սիրէք զատելիսն և զթշնամիսն Աստուծոյ համարիք ձեզ 

առաջնորդս:  (165 / 12) 

  

ՏԱՂՏԿՈՒԹԻՒՆ        - 1 
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  մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից լսողացն 

մտաց  (37 / 18) 

  

ՏԱՃԱՐ           - 1 

  զոր յանարատ յարգանդէ սրբոյ Կուսին առանձնացոյց ինքեան զոչ 

յառաջագոյն գոյացեալն և յետ այնորիկ իբր ի տաճարի բնակեալ (44 / 1) 

  

ՏԱՄ     -17 

  պատասխանի ետ. «Ես բնութիւն և ո՛չ դէմ մարդկային խոստովանիմ 

ընդունել Բանին ի կուսէն»:  (10 / 11) 

  և թէ «զամենայն դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ (137 / 10) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 4)       

            զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել, 

չարութեամբ ախտացելոյն թոյլ տայ ընտրելոցն հաղորդակցիլ բարութեանցն (4 / 6) 

զհետ տայաք զմեզ և յայսմիկ առ ի նմանէ ասացելոցն (6 / 16) 

  Եւ անդ խուսափելն ի մահուանէ տայր զյաղթեանն նպատակ (70 / 3) 

  Ասացից և ես ի վերայ այսորիկ, զոր ասէրն Երեմիա. «ով տայր զգլուխս 

ջրհոր և զաչս աղբիւրս արտասուաց», և որ ի կարգին է:  (102 / 5) 

            զփոփոխութեանն տայցեն զակնարկութիւն, ունիցին զոր ոչն ունէին և ոչ ևս 

ունին, զոր ունէին:  (176 / 6) 

       Առ որս ասեմք, թէ միաւորութեանս բան ի հոմանուանց անտի է և 

եղելութեանն տան (83 / 14) 

              Այլ որպէս Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Յորժամ կամէր 

և թոյլ տար մարմնոյն իւրոյ,   յայնժամ զգայր իմոյ կարեացն»:  (121 / 5) 

  Արդ ում ումեք և տացես զայս, յանկարելեացն (24 / 19) 
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              տացէ քեզ Աստուած շնորհս բարեպաշտութեան, և խնդրես 

ճշմարտութեանն լինել ընդ մեզ խոստովանակից (12 / 5) 

  -«Առ ի սրբութենէդ ձերմէ տուաւ ինձ գիր հարկաւորութեան (13 / 1) 

  Լուար ի նմանէ յետ յարութեանն, «տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն 

յերկինս և յերկրի», յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, 

«ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է» 

(137 / 5;  137 / 8) 

«ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմ (142 / 4) 

  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, (166 / 7) 

  

ՏԱՄ ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ  -1 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման և զփոփոխման 

մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 19) 

  

ՏԱՄ ԱՍԵԼ    -1 

Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, 

երկուս տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու 

որդիք:  (81 / 20) 

  

ՏԱՄ ԹՈՅԼ   -2 

ոչ տայր թոյլ մարմնոյն զիւրն բողբոջել զբնաւորականսն:  (57 / 12) 

Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին 

զնուաստն (119 / 3) 
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ՏԱՄ ՏԵՍԱՆԵԼ  - 2 

Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն, «ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն» (108 / 7) 

            Վասն այսորիկ և ասացեալն կատարէր, «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, 

և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն», զի զգեցեալ և միացեալ էր 

զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն մարդկան:  (144 / 9) 

  

ՏԱՆԵԼ           - 3 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան, այս է՝ ի հարուածոյն և ի բևեռելոյն՝ 

վիրաւորելն:  (57 / 25) 

            Նոյնպէս և աճեցականն, ըստ որում ի դոյզն կողէն առ սակաւ սակաւ ի 

վեր տանելով աճմամբ, զմերն կատարելագործէր նախամայր Ստեղծիչն:  (91 / 4) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 8) 

  

ՏԱՆԻՄ           - 5 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի սրբոցն 

զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ Բանն 

Աստուած, որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան, զի և ոչ իսկ հետևի զմարմին 

ըստ մարմնոյ ասել ի Հրէիցն:  (81 / 11) 

Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ են 

կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 2) 

որպէս և Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են 

կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (135 / 6) 
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  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին, հայցեն 

գնել ի բերան զհոգեկան կերակուրն, այլ զոր ինչ ախտացելոցն ախորժել միտք 

ընդունել  (150 / 20) 

  կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և 

զմարմնական կարիսն,  (65 / 24) 

  

ՏԱՊԱԼՈՒՄՆ - 1 

  յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն, յորում 

զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս այսպէս 

ասելով՝ ըստ անցելումն (110 / 10) 

  

ՏԱՏԱՍԿ        - 1 

  չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ (155 / 16) 

  

ՏԱՐԺԱՆԱՒՈՐ           - 1 

  զի բարձցէ ի մէնջ զտարժանաւոր կենացս այսոցիկ զհայթայթանս. (139 / 2) 

  

ՏԱՐԱԿԱՐԾԵԼԻ       - 1 

  յանդիմանեսցի Թէոդիտեայ տարակարծելի մտածութեանն ձայն 

յարուցանելոց էր զնա Աստուած ի մեռելոց, և ոչ դառնալոց էր մարմին նորա 

յապականութիւն:  (110 / 8) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆԱՄ - 1 

  որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանային:  (7 / 7) 
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ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՔ        - 1 

  Բայց արդ դարձեալ երթիցուք վերստին առ մարգարէական բանն և ի նմանէ 

իսկ առեալ պատճառ լուծանել զտարակուսանսն Թէոդիտեայ (109 / 5) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԵՄ           - 2 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ 

Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ աներևելոյն»:  (81 / 15) 

Այլ թերևս տարակուսեսցի ոք  (54 / 4) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԻՄ           - 6 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն (71 / 12) 

  Դարձեալ տարակուսին (83 / 6) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 2) 

  որով իւիք տարակուսին բազումք ի վերայ փրկչական 

կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց, (97 / 14) 

  Եւ որք տարակուսին (172 / 7) 

  Դարձեալ տարակուսին  (173 / 1) 

  

ՏԱՐԱՊԱՐՏ  - 1 

  Բայց զքեզ ոչ գիտեմք թէ յո՞յց ոմանց հողմոյ շարժեցար անկանել 

յայսպիսի տարապարտ մտածութիւնս:  (22 / 3) 
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ՏԱՐԱՑՈՅՑ   - 1 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 4) 

  

ՏԱՐԲԵՐ        - 1 

  Արդ ամենեքեան այսոքիկ նշանակեալքս համանունաբար եղեալք ասին, 

որոց պայման եղելութեանն յոյժ տարբեր է ի միմեանց:  (78 / 22) 

  

ՏԱՐԵԱԼ         - 2 

թէ զմարմինն իւր Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի 

թաղմանն իբրև զբեռն ինչ օտարոտի   (104 / 20) 

  գիտեա թէ ընդ ձեռն վիրացն զխաչն և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց 

մարդկան  (136 / 7) 

  

ՏԱՐՍՈՆԱՑԻ - 1 

  Դարձեալ՝ զերկուս բնութիւնսն, եթէ ոչ ըստ բնութեան և յորոց եղեն 

նշանակելով և միայն մտածութեամբ, այլ ի միաւորութեանն զայն ասելով և 

բաժանաբար, գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և 

ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ մարդ տկար զՔրիստոս  (47 / 14) 

  

ՏԵՂԱՓՈԽԵԼԱԿԱՆ - 1 

  Ընդ որով և զայս ասելի է, ի չորս բաժանի կենդանական զօրութիւնն. ի 

ծննդական, սննդական, յաճելական և ի տեղափոխելականն:  (90 / 19) 

  

ՏԵՂԱՓՈԽ ԼԻՆԵԼ   - 1 
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  Իսկ տեղափոխն լինել, ի հպելոյ առ հրաժարեցուցեալ պտուղն և ի թագչելոյն 

յայտնի եղեալ ճանաչի:  (91 / 11) 

  

ՏԵՂԻ - 15 

Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, զի 

յերկաքանչիւր տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ 

մնացեալ Տէրն (95 / 17) 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան, ասացաւ 

զնմանէ թէ՝ ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես 

զապականութիւն:  (71 / 5) 

  Զօր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 10) 

  Եւ յաղագս այնորիկ զբարեբանիչս իւրեանց ձգեն ի վեր և ի 

բարձրագոյն տեղի բարեկամութեան (150 / 16) 

Եւ եթէ այս այսպէս ոչ իցէ, ոչ միմիայն անուն շրջեսցի յամենայն տեղիս  (145 / 11) 

  որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս 

Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք և քահանայիւք (154 / 22) 

  ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (197 / 4) 

Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ ասացեալքն. 

մերձեցաւ ի տեղիսն ի ձեռն ծածկութիւն՝ և ազատեաց ի ձեռն ամենակարող 

ինքեան զօրութեանն  (67 / 14) 

  իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի տեղիսն հրաման 

տուեալ բառնալ:  (68 / 15) 

  Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի մեզ զփրկութիւնն 

(131 / 9) 

       զի յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 21) 
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  յորում տեղւոջ զբանն հաստատէ, անտանօր պարտ էր և զգործն հաստատել, 

և կամ ուրանօր զգործն ճշմարտէ, ճշմարտել և զբանն:  (115 / 14) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ է, ընդ ամենայն կեանս 

մեր խառնեալ են սոքա երեքին, մեղք և ապականութիւն և դժոխոց 

իշխանութիւն, և երեքեան սոքա ի միում տեղւոջ ի վերայ եկեալ մարտնչին 

բնութեան:  (133 / 5) 

զի թէ թարգմանն առ ժամայն ոչ էր գնացեալ, անդրէն ի տեղւոջն իսկ կամէի ընդ 

քեզ խօսել յանդիման նոր (107 / 16) 

  և սոցա իւրաքանչիւր ոք յայտնի և բացորոշաբար բերէ և՛ զդէմ և՛ զիրն 

և՛ զտեղին և՛ զպատճառն և՛ զյեղանակ և՛ զժամանակ (74 / 4) 

  

ՏԵՍԱԲԱՆՔ   - 1 

  վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս (172 / 17) 

  

ՏԵՍԱԿ           - 1 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ, առ այլ իմն տեսակ խաբէութեան 

փոխեալ անկանէր (7 / 18) 

  

ՏԵՍԱՆԵԼ      - 15 

  

զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և 

ոչ տեսանել կարող է(29 / 18) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն (67 / 7) 

  որպէս ի վերայ խոնաւից է տեսանել (78 / 8) 
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  «ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն (108 / 8) 

  որպէս որ կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի 

մտօքն տեսանել զմարդն (116 / 1) 

  «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն»  (144 / 9) 

  Որպէս ի մեզ առաջնորդական միտքս տեսանել ինչ կամեցեալ ի գոյիցս, 

վաղվաղակի անդր դառնան տեսաբանքս, ոչ եթէ բաժանին ի մտաց անտի, այլ 

ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 16) 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց 

ժողովրդոց տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի 

ելիցն ակն ունելով տարակուսանային:  (7 / 5) 

  Զի զոմանս հոմակամութեան կարծիք բարկութեամբ 

զինէին, տեսանելով զմեր առ նա խաղաղասիրելն, իսկ այլք զօրանալ 

հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ երկուցեալք. և այսոքիկ 

մերաոցն:  (7 / 9) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ 

օձն տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 8;  132 / 10) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն, զի զԱստուած ոչ ոք 

ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ տեսանել կարող է, և 

զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ», և այս ըստ նորին 

մտաց, ըստ միաւորութեան անօրէնութեանն և ոչ ըստ էութեան բնութեան 

Բանին յարմարեսցի տեսանելս:  (30 / 4) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 16) 

  այս է՝ աչացն զտեսանելն, լեզւոյն զբարբառելն (56 / 21) 
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  որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և այլքն մի 

ըստ միոջէ:  (66 / 18) 

  

ՏԵՍԱՆԵԼԻ    - 8 

  շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն 

ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, (122 / 21) 

  ընդ սոքօք են և այլք յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի 

և շօշափելի և զգալի և տեսանելի:  (123 / 18) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեամբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ (125 / 6) 

  Ըստ սոցին այսոցիկ և իւրումն հաղորդ առնելով զմարմինն իւր 

բնաւորականաց Բանն, տեսանելին կարողութիւն ունելով և աներևոյթ՝ 

շօշափելին ըստ բնութեան լինէր երբէք, որ և ոչ ոք կարէր արկանել ի նա ձեռս 

(60 / 20) 

  Դարձեալ թէ ոչ էր մարմին նորա, որ տեսանելին և շօշափելին:  (103 / 2) 

  շօշափելի և տեսանելի եղեալ զանշօշափելի և զաներևոյթ Բանն և ոչ ուրոյն 

ի վերայ մարմնոյն զայս ասեմք, որ շօշափելին էր և տեսանելին»:  (122 / 24) 

նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն պատասխանեալք 

գիտակցեալք (161 / 3) 

այլ ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 19) 

  

ՏԵՍԱՆԵՄ      - 49 

Տե՛ս, որպիսեա՞ց խորհրդոց առանձնակի յանդգնեցար լինել գտող:  (17 / 21) 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 16) 
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  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն (108 / 4) 

  զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, (116 / 2) 

Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա  (136 / 14)            

ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման սուրբ 

ժողովոցն:  (14 / 7) 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած  (3 / 9) 

  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ (4 / 1) 

  տեսանեմք զերկաթ առ հուր մերձեցեալ զբոլորն յինքն ընդունի զհրոյն 

պատահմունս՝ իւրոյն արտաքոյ լինելով որակութեանց, և համայն ոչ հրոյն 

յերկաթոյն յեղափոխել եղև գոյացութիւնն և ոչ երկաթն ի հրոյն (80 / 11) 

Տեսանե՞ս, թէ զո՞րս, և զորպիսի՞ սարդիւնաւորեսցեն առ ի քէն սերմանել 

բանքդ:  (24 / 6) 

  ոչ տեսանէի զբոլոր խնդրեալսն հակառակ հարցն (14 / 4) 

         և որպէս զանունն, ըստ նմին և զԲանն առ նմա տեսանէին:  (40 / 22) 

  ի բանումն և յիւրում մարմնում տեսանէին և զդէմն առանձնական և 

զբնութիւնն հասարակականրևեցուցանէ զբնութիւնն, և եթէ բնութիւն է, այն է՝ որ 

բոլորապէս յառանձնեցելումն երևի դիմի:  (43 / 9) 

իբրև զմերձակայ զհանդերձեալսն տեսանէր և զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ 

քան զաշխարհս հիմնացուցանել  (4 / 4) 

մարդկային բնութիւն ի մարդկայնում դիմի և կերպում տեսանի (17 / 7) 

  հաւաքումն միահամուռ ի վերայ այլոյ ուրուք ոչ տեսանի:  (30 / 21) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք, ապա ուրեմն և ներգործելն և 

կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ 

ի նմանէ ասասցին:  (49 / 11) 
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  սապէս և ի մարմնումն Նորա, որ առ ի մէնջ, տեսանի բնութիւն 

մարդկային, տեսանի և դէմ մարդկային (51 / 22;  51 / 23) 

            «տեսանիցէք զՈրդի մարդոյ, զի ելանիցէ ուր էր զառաջինն» և եթէ «տեսցեն 

զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 7) 

  Զի որ անտեսանելին և անշոշափելին է բնութեամբ, առ շօշափականսն՝ 

մարդկային մարմինսն, տեսաւ և շօշափեցաւ առ ի մէնջ:  (44 / 18) 

   և ոչ ոգի նորա թողաւ ի դժոխս և ոչ մարմինն 

նորա ետես զապականութիւն:  (25 / 15) 

  զի զԱստուած ոչ ոք ետես երբէք, և զոր ոչն ոք ի մարդկանէ ետես և ոչ 

տեսանել կարող է, և զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն 

իմ», (29 / 16;  29 / 17;  30 / 1;  30 / 1) 

   և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն:  (71 / 7) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (133 / 20) 

  և ասել, «որ ետես զիս՝ ետես զՀայր իմ» (142 / 3;  142 / 3) 

  և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (143 / 2) 

  և թէ` ոգի նորա ոչ թողաւ ի դժոխս և ոչ ետես զապականութիւն:  (158 / 5) 

  զի մարմին նորա ոչ ետես զապականութիւն, գրեալ է:  (183 / 19) 

  Դարձեալ Բանին դէմ աներևելի, զի անմարմին, իսկ մեք զերևելին 

և՛ տեսաք և՛ շօշափեցաք:  (18 / 10) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 5) 

  Տես զնա ի վերայ խաչին և հաւատա, որ հրամայեացն քեզ ասել, և ասա. 

«ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 16) 

  «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, և տեսեր զնա, և որ խօսիդ ընդ 

քեզ՝ Նա է»:  (29 / 10) 
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  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն» ասասցես և դու ընդ Թոմայի  (136 / 3) 

  Տեսեր զնա թքանելով անարգել (137 / 1) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին Աստուծոյ, 

և տեսէր զնա և որ խօսին ընդ քեզ, նա է. պարտ էր ասել, թէ այն է Որդին 

Աստուծոյ, որ դեռ չև ևս է միացեալ ընդ ապականացուիս և ընդ անփառիս և ընդ 

անկատարիս:  (103 / 8) 

  Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն. «Տեսէք զիս, զի ես 

նոյն եմ»(102 / 8) 

  Եւ աստուածաբան ասէ. «ոչ այլ ոք և այլ մի լիցի. վասն զի երկոքին մի 

խառնելովն Աստուծոյ մարդանալոյ և մարդոյն աստուածանալոյ, և այսոքիկ թէ 

յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, և եթէ տեսէք զի 

ես նոյն եմ»:  (129 / 7) 

  «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 8) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն (20 / 12) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ (54 / 22) 

  բայց նախկին տեսցուք զայս (65 / 20) 

  Արդ տեսցուք առ այսոքիւք և զայս ևս  (155 / 18) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 15) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (156 / 18) 

  

ՏԵՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն (56 / 16) 
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ՏԵՍԵԱԼ         - 2 

  Մարմին այսորիկ միաւորութեան աղագաւ ասի յերկնից իջեալ, մարմինն որ 

ի կուսէն, և անտեսանելի և անշօշափելի Բանն տեսեալ լինի և շօշափեալ 

(161 / 14) 

  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն (29 / 12) 

  

ՏԵՍԵՑԵԱԼ    - 1 

  ապա ուրեմն և ներգործելն և կրելն, այլ և կամելն Բանին Աստուծոյ, և ոչ 

մարդոյ ուրուք առանձինն տեսեցելոյ ի նմանէ ասասցին:  (49 / 16) 

  

  

ՏԵՍԻԼ           - 2 

  այլ յորժամ և ուրանօր կամեցաւն, և առ յանձն կրել վասն մեր զասացեալն, 

թէ աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ 

անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 5) 

ձկտին ըմբռնեալ տեսլեամբ զտեսանելին:  (172 / 19) 

  

ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Զի ամենայն իրի սահման յերիցս յայսցանէ կատարի, ի մտածութենէ գոյին, և 

ի նոյն ինքն ի գոյին, ի տեսութենէ և ի բառէն, որ սահմանէ զիրն, որպէս որ 

կամիցի զսահման մարդոյն բացայայտել նախկին յարձակի մտօքն տեսանել 

զմարդն, և զնոյն մտացն տես և աչացն առաջի դնէ, և ապա բանիւ զնոյն 

սահմանէ ասելով մարդ, կենդանի, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ 

ընդունակ:  (115 / 19) 
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  նոքա ի տեսութենէ անտի ըստ բնութեան տեսանելոյն զանուն 

պատասխանեալք գիտակցեալք (161 / 2) 

  

ՏԷՐ     - 91 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք, զայնքանեաց ժողովրդոց 

տեսանելով զշփոթութիւն, որք ոչ նմանապէս իրերաց վախճանի ելիցն ակն 

ունելով տարակուսանային:  (7 / 1) 

մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց Տեառն (11 / 11) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 9) 

  ուստի յայտ է, թէ ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել 

զմարդեղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 8) 

  յաղագս որոյ ապա ասի ըստ քեզ Մարիամ ոչ մայր Տեառն մերոյ և Արարչին, 

այլ կիսանձնակատարութեամբ, և կամ երևման գոլ պատճառ:  (29 / 4) 

և զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ (30 / 1) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 2) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն մերոյ, զոր օրինակ, 

ի մարդկանէ և մարդկային գոյ (54 / 22) 

  կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան զտեսանելն, և այլքն մի ըստ 

միոջէ:  (66 / 18) 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով 

քաղցնելոյ Տեառն զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 8) 

  իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ», եթէ «ոչ ոգի նորա թողաւ 

ի դժոխս, և ոչ մարմին նորա ետես զապականութիւն»:  (142 / 21) 
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  Եւ դարձեալ՝ զի ա՞րդ ոք ասէ, այլ է և որ չարչարեցաւն, և այլ է որ ոչ 

չարչարեցաւ, իւր Տեառն ասացեալ  է(143 / 4) 

  յորո՞ց վարդապետաց կամ յորո՞ց հարանց ուսաւ ասել զհայհոյութիւնս ի 

վերայ Որդւոյն Աստուծոյ Տեառն մերոյ:  (146 / 12) 

  ընթեռնուցուն զյաղագս տեառն ներմարդութեանն գրեալ ճառս (159 / 4) 

  Իսկ Յուլիանէ այնքան սիրեաց թևակոխել զմիաւորութեանն բառիւք, մինչ զի 

իսպառ հրաժարեաց ի բնականաց անտի և ասաց 

զմարմինն Տեառն անչարչարելի և անմահկանացու, (163 / 4) 

  ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ (65 / 22) 

  Ընդէ՞ր դու, ո՛վ Թէոդիտէ, ի բաց բառնաս ի Տեառնէ զերկրայնոյն զմեծութիւն 

զօրութեանն (119 / 2) 

  Եւ որք ոչն են ընկալեալք ի Տէառնէն (135 / 13) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և ասին 

փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէա ռնէ ըստ անուանցն զկիրս  (157 / 21)          

իբրու թէ Տէր Աստուած կամի (5 / 3) 

  զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 16) 

  ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից (29 / 9) 

  ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած 

խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, 

և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ 

յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս 

կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի 

կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 11;  33 / 20) 

  յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն 

ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, 

մարդացեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 6) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր (34 / 22) 
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  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, կամ երկու դնել նմա զօրութիւնս և 

իմաստութիւնս:  (35 / 10) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն (35 / 17) 

  ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 8) 

  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, 

մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 5) 

մի, և ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս 

ի Տէր մեր (50 / 14) 

  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 22) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 12) 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 16) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս (85 / 8) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 16) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 15) 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 9) 

  Տէ՛ր իմ, Տէ՛ր:  (100 / 12;  100 / 12) 
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  Տէր Աթանաս լռութեամբն զժամն յղարկեաց (100 / 16) 

  Ծանեայ և զայս ի նմա, ո՛վ Տէր իմ, զի որ ինչ ասէր, ոչ գիտէր սահմանել, այլև 

անդրէն իւրովք ասացուածովքն ընդ ինքեան և ոչ ընդ ոսոխի ումեք, 

մարտնչէր:  (103 / 13) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ (107 / 11) 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ (108 / 4) 

  Պօղոս ասէ. «առաջի մարդն յերկրէ հողեղէն, իսկ երկրորդ 

մարդն տէր յերկնից»:  (118 / 22) 

  որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 10) 

որպէս ասաց տէր Եփրեմ (130 / 16) 

  Տեսեր, զնոյն իմա և յետ յարութեանն ասասցես և դու ընդ Թոմայի «տէր իմ և 

Աստուած իմ», (136 / 5) 

  Թող զհայհոյիչ աւազակն և ծանիր զնա տէր գոլ երկնից արքայութեանն ընդ 

միւսոյ աւազակին, և հայցեա ընդ նմա արքայութիւն:  (136 / 18) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի (142 / 17) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ (144 / 17) 

  Եւ տէր Զենոբ աս (144 / 21) 

  Զի Տէր գիտես, թէ որպէս ամբաստանելն զբաժանումն գուշակ (147 / 13) 

  Եւ ողջ լեր ի Տէր:  (148 / 5) 

  Նորին Խոսրովու թուղթ առ Տէր Սարգիս Եպիսկոպոս 

Գերադեկորայ:  (149 / 2) 



2128 
 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 6) 

  Մի զարմանար, Տէր իմ (149 / 9) 

  ի վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 19) 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 12) 

  Դու հաւատա՞ս /զանաչեան յեղել աչացուն, հարցանէր Տէրն/, յՈրդի 

Աստուծոյ». յորմէ հայցեալ ասէր. «Ով է նա, Տէ՛ր, զի հաւատացից», և Տէրն ասէր, 

և տեսեր զնա, և որ խօսիդ ընդ քեզ՝ Նա է»:  (29 / 8;  29 / 10) 

  վասն մեր ընկալաւ Տէրն, աստուածային ասին այսոքիկ, եթէ 

մարդկայինք:  (54 / 10) 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով (59 / 1) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն (59 / 9) 

  էջ ի նոսա Տէրն (64 / 20) 

  թէ ընդէ՞ր ոչ զի զմահն էլոյծ Տէրն  (65 / 14) 

  մարդասիրաբար կարեկցեալ մեզ Տէրն (66 / 4) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 22) 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի 

մէնջ Տէրն (68 / 14) 

  աստ երկրորդն մարդ ճաշակեաց զնա Տէրն յերկնից եկեալ:  (70 / 11) 

  Եւ յայսմիկ ինքն վկայէ Տէրն (73 / 1) 
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  Մեռաւ և թաղեցաւ և ի դժոխս էջ անըմբռնելին նոցա, զի յերկաքանչիւր 

տեղեացն զկամօք ի նոսա ընկղմեալն ազատեսցէ՝ կամօք ազատ 

մնացեալ Տէրն (95 / 19) 

  Եւ յառաջ մատուցանելով զբանն ասէ. «թէ Տէրն կրեաց զմարդկայինն՝ 

զհոգեկան և զմարմնական կիրս (99 / 4) 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս. զի ասաց, թէ դառնալ յայն ասէ, որ էր 

յառաջ:  (108 / 12) 

  կամեցաւ և ընկալաւ Տէրն ի մարմին իւր  (120 / 15) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, 

և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 11) 

  Եւ Տէրն ընկալաւ զկարիս զայնս՝ զհոգեկանս և զմարմնականս, որ արտաքոյ 

մեղացն:  (135 / 8) 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, (143 / 11) 

  ոչ երբէք հպեցաւ ի նոսա և ոչ ընկալաւ զնոսա յանձն իւր Տէրն  (158 / 2) 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», (160 / 24) 

  ոչ արժանի համարեցաւ ընդունել Տէրն ի մարմին իւր:  (175 / 5) 

  Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից, հոգւոյն ասեմ և մարմնոյն, որ ի մէնջ (178 / 18) 

  զմահն ընկալաւ ի մարմինն իւր Տէրն (183 / 16)         

  և անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ և ոչ կատարելապէս 

ատել զատեցողսն զՏէր  (6 / 13) 

  զի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 19) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 15)            
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  ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ մարդկան», (17 / 11) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան (28 / 10) 

  ըստ նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի 

(72 / 19) 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց (119 / 9) 

  Զի զօր օրինակ ասեմք զՏէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 3) 

  

  

  

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ           - 11 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս, եթէ 

ըստ բնութեանն ոք զայն ասիցէ գոլ, ոչ արտաքոյ ճշմարտութեան գտանի 

ասացեալ, զի մի ընդԳայիոսի և Թէոդոսի ամբարշտելով, անզգայ 

աններգործական և անկրական զմարմինն տէրունական զոր ի Կուսէն առեալ, 

դժոխաբանիցէ:  (47 / 22) 

  Զի ամենայն որ ինչ միանգամ և տեսանի ի տէրունական մարմինն, 

Աստուծոյ Բանին անուանեցի գոյ և ոչ այլոյ ուրուք (49 / 11) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 13) 

   զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ աստուածային (54 / 13) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. (55 / 18) 



2131 
 

  Յաղագս թէ պա՞րտ է զմարմինն Տէրունական համագոյ ասել Աստուածն 

Բանի, կամ թէ մարմնոյն և բան և մի բնութիւն ասե՞լ, եթէ ոչ.  (76 / 3) 

  Դարձեալ ընդդիմագրեն այսպէս, «թէ մինչ հոմագոյ և հոմաբուն ոչ 

ասի տէրունական մարմինն, և ոչ աստուածութեանն և ոչ դարձեալ իսկս 

բնութեան և անեղութեան Բանին գտանի եղեալ հաղորդ, զիա՞րդ յարմարեսցի 

խոստովանել մի բնութիւն Բանին մարմնացելոյ»:  (82 / 14) 

  Եւ Բարսիղ ասէ. «ես զմարմինն տէրունական ասեմ» եւ որ ի 

կարգին:  (196 / 22) 

            և համագոյ ասել աստուածութեանն զտէրունական մարմինն:  (82 / 2) 

  ոչ է պարտ համագոյ ասել զտէրունական մարմինն աստուածութեանն 

(86 / 2) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին 

գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին 

(127 / 21) 

  

ՏԷՐՈՒՆԵԱՆ  - 1 

  որք միանգամայն երկնային զտէրունեանն մարմինն անուանեն (158 / 22) 

  

ՏԻԵԶԵՐՔ      - 2 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային (8 / 18) 

քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով բարբառովն 

իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ (146 / 4) 

  



2132 
 

ՏԻԿԻՆ           - 1 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և դժնդակ ցանկութեամբն, որ 

զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ ի 

ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին 

յապաշաւանաց անտի (134 / 17) 

  

ՏԻՂՄ - 1 

  մարմին ընդունի զապականութիւն, նախկին թաւալելովն 

ընդ տիղմն չարեաց (134 / 22) 

  

ՏԻՐԵԼ           - 1 

  ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի Ստեղծողէն 

ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 3) 

  

ՏԻՐԵՄ           - 1 

  Դարձեալ տարակուսին, եթէ վասն զի ի մեզ կրիցն և ի ձեռն բնականի 

շարժմանն տիրէ ապականութիւն (173 / 3) 

  

ՏԻՒ     - 3 

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու 

բնութիւնք տիւն, այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և 

խաւար, այլ որք միանգամ հետևին անուանք արեգականն, նոքումք 

անուանեսցի տիւն (83 / 26;  84 / 3) 

Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն 

ի տունջեանն:  (83 / 23) 
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ՏԿԱՐ  - 1 

  գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 14) 

  

ՏԿԱՐԱԳՈՅՆ - 2 

  յաղթեսցէ ամենայն իրօք զօրաւորագոյնն տկարագունին:  (83 / 19) 

            և ոչ տայ թոյլ յաղթել հզօրին զտկարագոյնն և բարձրագունին զնուաստն 

(119 / 4) 

  

ՏԿԱՐԱՆԱԼ    - 1 

  իսկ այլք զօրանալ հակառակամարտին և իւրեանցն տկարանալ գլխոյ 

երկուցեալք. և այսոքիկ մերաոցն:  (7 / 11) 

  

ՏԿԱՐՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ (169 / 4) 

  

ՏՂԱՅ - 1 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս, զոր ի դէպ է ըստ այդմիկ ասել ի վերայ քո, զի թէ ոչ 

ի ծնողաց և տղայն, քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ 

վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 10) 

  

ՏՆԿԱԳՈՐԾՈՂ         - 1 
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  Զայս ոչ ի տնկագործողէն, մարդատունկս յինքենէ բերէ յագահութեան 

յագահութենէ, յանբանից առ ինքն ձգել՝ ընդ կազմածիս 

պատուաստեաց:  (98 / 18) 

  

ՏՆԿԵԱԼ         - 1 

  Այլ և ոչ մահն ըստ բնութեան տնկեալ ասեմք ի մեզ Ստեղչին (68 / 21) 

  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՆ          - 2 

  այնպիսիեացն ամենապէս իսկ և ամենևին ապականեալ են խորհուրդք և 

միտք, ոչ միայն ի տնտեսականսն, այլ և յաստուածաբանականսն:  (32 / 10) 

Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի 

նմանէ տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն 

ըստ քեզ:  (17 / 19) 

  

ՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ        - 4 

  ոչ կարեմք ուրանալ զնա գոլ ըստ էութեանն պատկեր Աստուծոյ, և 

ըստ տնտեսութեանն առնուլ և զպատկեր ծառայի, ըստ նմին կարգի և այլն 

ամենայն:  (36 / 1) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (80 / 2) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ (80 / 9) 

այլ և զտնտեսութեանն հաւատայ նմա զգործ (4 / 8) 
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ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 20) 

  սուրբն Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային»(125 / 15) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ (125 / 20) 

  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն, այլ ի վերայ բոլորին և ըստ 

միաւորութեան տնօրէնութեանն զայն նմա վարկանել:  (179 / 23) 

  

ՏՆՕՐԻՆԱԲԱՆԵԼ     - 1 

  Եւ սակայն յաստուածաբանելն զնա մարդկայնով հանդերձ, թէպէտ և ըստ 

աստուածայնոյն, և ի տնօրինաբանելն աստուածայնովն հանդերձ, այլ ոչ ըստ 

միաւորութեան վարկանին լինել, զհամագոյութեան և կամ զայլայլութեան 

ակնարկեն զվնաս:  (179 / 4) 

  

ՏՆՕՐԻՆԱԿԱՆՔ       - 4 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 8) 

  ազատեաց ի ձեռն ամենակարող ինքեան զօրութեանն, և ոչ միայն այս, այլ 

զի և յայլսն մի ըստ միոջէ ի տնօրինականսն զոմանս աստուածապէս և զոմանս 

մարդապէս կատարելով:  (67 / 17) 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս անցանել 

Քրիստոսի:  (131 / 8) 
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  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 12) 

  

ՏՆՕՐԻՆԵԱԼ - 4 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 5) 

  սակայն հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ (127 / 2) 

            որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ (65 / 21) 

Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն և որք 

ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին 

կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 8) 

  

ՏՆՕՐԻՆԵԼ   - 3 

  Յաղագս որոյ համանգամայն և ի միասին ասեմ տնօրինել զմարմնանալոյն և 

զմիաւորութեան խորհուրդ:  (22 / 19) 

  զմինն ըստ բնականին կատարեալ և զմիւսն տնօրինել ըստ անճառ 

միաւորութեանն:  (170 / 2) 

            Եւ յաղագս նորին Տէրն ի տնօրինելն զմարդկայինս ի վերայ երկրի, 

երկոցունց եղեալ հաղորդակից (178 / 18) 

  

ՏՆՕՐԻՆԵՄ  - 1 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 12) 



2137 
 

  

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 19) 

  

ՏՈՄԱՐ  - 1 

  

   ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել (6 / 8) 

ՏՈՒԵԱԼ          - 2 

  Բայց խնդիր էր այս, թէ յաղագս որո՞յ պատճառի զմահն, որ 

ապականութեան առաջի դնէր մեզ, յանձն առնելով անցոյցն զնա ի մէնջ Տէրն, 

իսկ ապականութեանն և դժոխոցն՝ միայն երթալովն ի 

տեղիսն հրաման տուեալ բառնալ:  (68 / 16) 

  Յարէր յասացեալս և զայն ևս, մի ձանձրանալ ի լսել, ամաչեմ, Տէր իմ, զոր 

լսեցոյց ինձ մի ըստ միոջէ Թէոդիտէ, զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ 

յերկայնամտութիւն և զքաղցրութիւն  (107 / 13) 

  

ՏՈԻՆ  - 1 

  հանեալ զբանն ի տանէ կապանաց, ասաց (11 / 1) 

  

ՏՈՒՆԿ            - 1 

  Եւ զգայութեանցն առհաւատչեայ տունկն հրաժարեցուցեալ (89 / 6) 
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ՏՈՒՈՂ           - 1 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող, ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս հաւատացելոց 

Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (106 / 1) 

  

ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ, սոքօք երկոքումբք, 

այսինքն է՝ բնութեամբ բանիւ և միաւորութեանս հիմնեցուցեալ և հաստատեալ 

եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ 

ընկալեալ յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 3) 

  

ՏՊԱՒՈՐԵԱԼ - 3 

  Խոստովանիմ զԲանն Աստուած յարգանդի ի կուսին 

կերպացեալ տպաւորեալ ի պատկեր և ի ձև մարդոյ լեալ (174 / 1) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ ձևանան, 

ումեմն գոլ ըստ բնութեանն և ումեմն ըստ յեղանակի միաւորութեանն:  (182 / 19) 

  վասն զի միով օրինակաւ տպաւորե ալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 17) 

  

ՏՊԱՒՈՐԵՄ   - 1 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս 

օրինակեալ տպաւորէ  (80 / 5) 
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ՏՐԱՄԱԲԱՆԵԱԼ        - 1 

  Զի զինչ պարտ և արժանէ զգոյն սպիտակութեան ասուն առանձնակի յիշել, 

որ ներկեալ և ծածկեալ եղև գունով ծիրանոյն, և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն 

և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար տրամաբանեալ, որ ամենևին 

արտաշիկացեալ և հրացեալ եղև ամենևին ի զօրութենէ անտի հրոյն:  (128 / 6) 

  

ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք (179 / 9) 

  

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ - 1 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 

սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 15) 

  

ՏՐԱՄԱԿԱՑԵԱԼ        - 1 

մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ զանազանապէս 

ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (32 / 3) 

  

ՏՐՄԱՏԵՄ     - 1 

  Եռակի տրամատի ամանակացն զանազանութիւն, ի ներկայս, յանցեալն, 

յապառնին (87 / 6) 
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ՏՐՏՄԵԼ        - 2 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և 

անգիտանալ  (63 / 22) 

  ընդ որոց շարամանեալ գտանեմք և զտրտմելն և զզոփալն. ևս և զերկնչելն և 

զանգիտանալն:  (178 / 16) 

  

ՏՐՏՄԵՄ        - 1 

  Երկնչէր և տրտմէր մարդկօրէն Տէրն ի մահ խաչին գոլով, հանդերձեալ 

ազդելով մարդկայինն իւր ոգւոյ զիւրսն կատարեալ բնաւորական 

հաւաստեաւ:  (59 / 1) 

  

ՏՐՏՄԻՄ        - 1 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 6) 

  

ՏՐՏՄՈՒԹԻՒՆ   - 5   

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (23 / 2) 

այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, բաղձանք, 

ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, աշխատութիւն, քուն 

(55 / 6) 

  յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին յապաշաւանաց անտի, որ ի վերայ 

անկանի յուսահատութեամբն տրտմութիւն (134 / 20) 
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            Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս է՝ 

զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 13) 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 7) 

  

  

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

 

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

 

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ՏԷՐ   - 13 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն է, զոր Յակովբոս եղբայրն Տեառն գրեաց և կարդեաց 

յեկեղեցւոջ, եւ ինքն Յակովբոս ընդ Յովսեփայ էր ի մտանելն յաշխարագիրն եւ 

գիտէր զամն եւ զամիս ծննդեանն Նորայ:  (187 / 9) 

  Հ. Եւ զինչ ասիցէ Յակովբոս եղբայրն Տեառն:  (188 / 7) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 3) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 
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զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 9) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (193 / 3) 

  Հ. Ի բաժակն Տեառն ընդէ՞ր ոչ արկանէք դուք ջուր:  (193 / 11) 

  Պ. Դուք ընդէ՞ր արկանէք, բաժակ Տեառն կոչելով և լնուլ ջրով, այս ոչ միաբանի 

ընդ անունն:  (193 / 13) 

  Հ. Պատարագամատոցն Յակովբու եղբաւրն Տեառն յիշէ՞ զջուրն 

խառնեալ:  (194 / 1) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 6) 

  Պ. Մի են ըստ խորհրդոյ, այղ ոչ թէ ըստ խառնակելոյ, զի մկրտեալք ջրով 

ընդունին զհոգին եւ հաղորդին մարմնոյ եւ արեանն Տեառն:  (195 / 14) 

  Հ. Աւանիկ ի կողիցն Տեառն արիւն ել եւ ջուր:  (195 / 15)    

 Հ. Եւ Տէրն յաւանդելն զխորհուրդն ո՞չ խառնեաց:  (194 / 23) 

Պ. Յովաննէս զո՞ր կարգ ասէր ի մկրտելն զՏէր մեր. կամ Անանիայ զՊաւղոս, այղ 

զի գիտասցես, թէ ընդ առաքելոցն ձեռս անցանել միայն բաւական էր յիշատակաւ 

սուրբ Երրորդութիւնն:  (194 / 19) 

  

ՏԻՒ  - 1          
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Պ. Զի զատիկն ինքն ի կիւրակէին էր, զի ի միաշաբաթւոյջն յարեաւ ի մեռելոց զկնի 

հասարակելոյ տունջեան և գիշերւոյ յետ առաջին ԴԺ երրորդին, եւ զի ԹԺ երրեակն 

ի հարկէ շուրջ ածէր զԴԺ երորդն զշաբաթովն և լուծանէր զպահսն` եւ բազում 

ժամանակս վասն այնորիկ ընդ հրեայս տաւնեացն, մանաւանդ ազգքն քո, զորոյ 

ամբաստանէ երանելին Անդրեաս, ապա բազմապատիկ երանելի թագաւորն 

խնդրեաց ի սուրբ ժողովոյն Նիկիայ ի նոյն կիւրակէն ընգենուլ զզատիկն, զի մեծ 

շաբաթն մի լուծցի:  (188 / 22) 

  

ՏՈՄԱՐ  - 1              

  եւ նա յաւրինեաց զշարադրութիւն տոմարին եւ եբարձ 

զհակառակութիւնն:  (189 / 19) 

  

         Ց        42  (68) 

  

Ց  /նախդիր/  - 19 

    ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ 

սահմանին     Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք լուեալ 

(8 / 12) 

ի ծննդենէ մինչև ցգերեզման թաղեալ կան յապականութեան և ապա 

յարութեամբն զգենուն զանապականութիւն:  (111 / 5) 

  Արդ եթէ չարչարելին և մահկանացուն ցգերեզման և եթ ասացաւ զնմանէ և 

զկնի յարութեանն ոչ ևս ասցի (123 / 20) 

  այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր գալուստ:  (171 / 20) 

  Եւ դարձեալ զի և ժամանակական զանազանութիւն յարմարեսցին նմա 

ասել. յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս (171 / 17) 

  ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա ցԻսրայէլ:  (164 / 6) 
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  Ընդ սոքօք եդաք և զայն ևս, եթէ կենսատու մարմին Աստուածն Բանի 

յարգանդէ և ցխաչն և մինչև յաւիտեան ասի չարչարելի և մահկանացու ըստ 

բնութեանն, և անչարչարելի և անմահկանացու ըստ միաւորութեանն:  (54 / 1) 

  Զիա՞րդ ինքն ցկոյրն ասէր, հարցելոյն նորա, թէ ո՞վ է Որդին 

Աստուծոյ  (103 / 7) 

  Որպէս յորժամ Տէրն ասէ ցՄարիամ, «ելանեմ ես առ Հայր իմ և առ Հայր ձեր, 

և Աստուած իմ և Աստուած ձեր»:  (126 / 11) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն (58 / 19) 

  մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն 

(107 / 20;  107 / 22) 

   իսկ զմարմինն ամենևին անբաժ սոցա լինել ասէ 

մինչև ցյարութիւնն:  (114 / 18) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 12) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, զի այսոքիկ և զկնի 

յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի, զի թէ անչարչարելի և 

անմահկանացու մարմին ունէր մինչև ցյարութիւնն, գտանի եղեալ սուտ 

մարդեղութիւն նորա և զմարդկայինսն կատարեալ առ աչօք և ոչ 

ճշմարտութեամբ:  (153 / 3;  153 / 7) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն (162 / 9) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր (112 / 7) 
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  Զի Յուլիանէ ասէր» «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն որ ի կուսէն մինչև ցյաւիտեան (152 / 19) 

  

ՑԱԾՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն (5 / 13) 

  

ՑԱՆԿԱԼ         - 2 

  Արդ յղանան միտք զմեղս ի զգալեաց անտի սերմ ընդունելով, 

զգայութեամբքս զցանկալն, և յղացեալն ծնանի գործակցելով մարմնոյն զմեղսն 

(134 / 9) 

  զի և ոչ մարմին, այլ զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. 

զխորհելն, զցանկալն, ցասնուլ (178 / 15) 

  

ՑԱՆԿԱԿԱՆ    - 2 

  զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ (88 / 14) 

  Եւ զի կարող է ցանկականն մասն հոգւոյս մերոյ յերկոսին դառնալ 

հակամիտութեամբ և առ չարն և առ բարին (135 / 1) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն և 

զխոհականն:  (88 / 10) 

  

ՑԱՆԿԱՆԱԼ    - 1 

  Ծնող են հոգի և մարմին մեղաց, մինն ցանկանալով և խորհելով և միւսն 

գործով կատարեալ զառ ի նմանէ խորհեցեալսն (134 / 1) 
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ՑԱՆԿԱՑՈՂ   - 1 

  Արդ և դու, ո՛վ սիրելի և ծաղկահաւաք, ցանկացողդ լինել հոգեկանացդ 

ճառից, ասասցես ընդ սրբոց հարանցն աներկևան սրտիւ (99 / 14) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 11) 

  

ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  Նախկին ապականեալ լինի հոգին անտեղի և 

դժնդակ ցանկութեամբն (134 / 15) 

  այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան, ոչ կարեն գոլ և 

այնոքիկ, յորս սոքայն իցեն բնաւորեալք, զգայականն ասեմ և 

զբանականն:  (88 / 18) 

Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն (138 / 19) 

  

ՑԱՍՄՆԱԿԱՆ - 3 

  այս է՝ ցասմնական և ցանկութեան և խոհականութեան (88 / 17) 

           ցանկականն և ցասմնականն զգայականին յարևանայ (88 / 14) 

  Ապա ուրեմն, որպէս դուք ասէք, գտանի նա և երիցն անբաժ եղեալ 

հոգեկանաց մասանցն, զցանկականն ասեմ և զցասմնականն և 

զխոհականն:  (88 / 11) 

  

ՑԱՍՆՈՒԼ       - 1 

  զիւրոց մասանցն անբաղապէս ընդունի զկիրս. զխորհելն, 

զցանկալն, ցասնուլ,  (178 / 15) 
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ՑԱՍՈՒՄՆ       - 2 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն (55 / 6) 

  Իշխանութիւն ունէր դարձեալ միւսանգամ մոռանալ տալ զայնոսիկ, այս 

է՝ զցասումն և զտրտմութիւն և զերկիւղ:  (73 / 12) 

  

ՑԱՍՈՒՑԵԱԼ  - 1 

  Մինչ զի ապա ցասուցեալ մեր ի վերայ այնպէս բազմաթիւր և 

բազմայեղանակ բարոյիցն, ասացաք առ նա  (8 / 7) 

  

ՑԵՂԱՊԵՏ     - 1 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 5) 

  

ՑՆՈՐՈՒՄՆ    - 2 

  Արդ՝ զի՞ ևս յերկրաձգեցից զնոցայն զսուտապատիր ցնորմունս և 

զառասպելական բաջաղանս (94 / 7) 

  պարտ և արժան էր ասել զասացեալսն աստուածաշունչ գրոց, և ոչ 

դանդաղել և անկանել ի նորագիւտ ցնորմունս:  (176 / 2) 

  

ՑՈՐԵՆ           - 1 

  Եւ զայս առ երկոսին առ ձեզ բարբառիմ, ձեռն են աջոյ պատուեալք ի ձէնջ, 

այլ որոմանն և ոչ բարի ցորենոյն սերմանիչք, սիրելիք ձեր, իբրև զակն աջոյ 
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առաջնորդք ձեր, այլ խաբեբայք և գայթակղեցուցիչք շաւղաց ոտից ձերոց, 

(165 / 2) 

  

ՑՈՒՐՏ            - 1 

  թուխն էր և ցուրտ յառաջագոյն (72 / 16) 

  

  

ՑՈՒՑԱՆԵԼ     - 7 

  այս ինքն՝ որ ցուցանել և նշանակել զնա կարիցէ. աներևոյթ է և 

անըմբռնելի:  (24 / 17) 

  Ոչ թէ միայն բանիւ տնօրինեալ զայնոսիկ, կամ թէ նմանութիւն գործոյ և ոչ 

գործ ճշմարտութեան ցուցանել, որպէս թէ թուեցաւ ամբարշտել Թրակացւոյն 

Եւտիքեայ և նորուն ծննդոցն:  (59 / 7) 

  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք 

մարդկայինն ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 5) 

   որպէս թուեցաւ ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց 

յիւրաքանչիւր ժամանակս ցուցանել յինքեան (141 / 17) 

  զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի բնութենէս և զգեցեալ 

աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 19) 

  Բայց սակայն պարտ և արժան է յայտնել և ցուցանել (147 / 10) 

  Իսկ զանստուէրն և զանվախճանն անուանէ յաւիտեան, ցուցանել ընդ ձեռն 

այսորիկ, թէ անփոփոխելի և անյեղլի զիւր պահեաց մարմին, որպէս ծնաւ ի 

Կուսէն:  (171 / 22) 

յաղագս անփոփոխ ցուցանելոյ զէութիւն Բանին (171 / 1) 
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            Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր, այլ զիւր մարմինն մահու և ախտից և ապականութեան 

յաղթող ցուցանելով:  (143 / 14) 

  

ՑՈՒՑԱՆԵԼՈՑ            - 2 

  յայլում տեղւոջ ցուցանելոց եմք զասել նոցա և որպէս ասենն:  (18 / 22) 

  Յաղագս նորին և զվէրս երևեցոյց յետ յարութեանն, այլ և յերկրորդ յիւրում 

գալստեանն ցուցանելոց  է(140 / 18) 

  

ՑՈՒՑԱՆԵՄ    - 14 

  

և զգերեզմանն ընդ իւր տարեալ եցոյց մարդկան (136 / 7) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան 

(141 / 10) 

  զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի բնութենէս և զգեցեալ 

աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 19)             

Զսոյն զայս և հարանցն սրբոց ցուցանեն տրամաբանութիւնք (179 / 9) 

  ոչ եթէ դէմն զոմն և եթ ցուցանէ, այլ բոլորովին իսկ և ի վերայ հանուրցն 

ասասցի գոլ (25 / 22) 

  Արդ յերկուց մին ասելն առ ձեռն պատրաստ յանդիման ցուցանէ զիմաստ, 

եթէ Բանն որ յԱստուծոյ Հօրէ, մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն 

Մարիամայ, և ըն (180 / 9) 

Եւ դարձեալ՝ թէ դէմն անտի ոմն և եթ, այլ և ոչ բոլորն ցուցանի. ոմն և ի 

հոմասեռիցն հանդիպեսցի գոլ ամենայն հարկաւորութեամբ, որ ոչ ասի մարդ, այլ՝ 

այլ ինչ:  (26 / 6) 
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Եւ արդ վասն զի ցուցաւ թէ դէմն որ ինչ անուանն պատկանի, նոյն ասի և ի վերայ 

ստորակային (26 / 10) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել միոյ 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ, բաւական է այսքան, որ լսելոցն՝ 

լուիցէ և որ արհամարհելոց իցէ՝ արհամարհիցէ:  (53 / 6) 

  Եւ արդ զի ցուցաք վասն երկուս այս արանց, զի ոչ միայն եթէ ոչ են 

համաձայնք սրբոյն Գրիգորի, այսինքն առաքելական հաւատոյն, այլ և յոյժ 

նոցին հակառակք, ժամ է այսուհետև ասել մեզ առ սոսա, զորմէ ասէրն Եղիա 

ցԻսրայէլ:  (164 / 1) 

ցուցցէ բանսարկութիւն անպարտելիս և անըմբռնելիս նոցա ի Ստեղծողէն 

ստեղծուածն և զօրութեամբ տիրել կարացեալ:  (65 / 1) 

  ցուցցէ, թէ ծնանելի էր հաստատեալ բնութիւնս (94 / 20) 

  ցուցցէ, թէ ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ եղեն 

(95 / 11) 

            ցուցցէ բռնաւորին, թէ ինքնակամութեան և հաւանութեան գործ. և ոչ 

զօրութեամբ քո բռնազբօսել պատկերս ի ծառայութիւն:  (95 / 19) 

  

ՑՈՒՑԵԱԼ       - 5 

  դու զայն երևմամբ միայն ցուցեալ ասացեր:  (17 / 17) 

  Իսկ նախատպին զգեցեալ և անարատ ըստ առաջնոյն ցուցեալ ոչ թէ միայն 

յաղթել արար այնմիկ, որ յաղթելն համարէր, այլ և էլոյծ զօրութիւն մահու, 

զդժոխոց և զապականութիւն մահու:  (65 / 9) 

  Եւ Աթանաս ասէ. «այժմ անձն իմ խռովեալ է», այժմ ասէ, յորժամ կամեցաւ, և 

սակայն զէն ցուցեալ այլ ոչ եթէ զոչ են»:  (121 / 8) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն, զի զայս եկն ցուցանել և եցոյց, առեալ յապականելի 

բնութենէս և զգեցեալ աստուածութեամբն, ցուցեալ անապականելի:  (145 / 21) 
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  Արդ զայսոսիկ զցուցեալս և զտեսեալս՝ եթէ ըստ ինքեան իմանաս Բանին 

անտեսանելոյ և ոչ միաւորութեան անօրէնութեանն, զերկոսին գտանիս 

ասացեալ ոչ ճշմարտել՝ և զանտեսանելն և զտեսանելն  (29 / 11) 

  

ՑՐՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  և կամ զորակութիւն զցրտութիւնն և զթխութիւն երկաթոյն որոշաբար 

տրամաբանեալ (128 / 5) 

 

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

 

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

 

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

Ց/նախդիր/  - 4         

Հ. Եւ ընդէ՞ր ամենայն հաւատացեալք տաւնեն ի դեկտեմբերի ամսեան, բայց միայն 

ի Հայոց ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 14) 

            Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 21) 

ի Յուստիանոսէ թագաւորէ մինչեւ ցայսաւր:  (187 / 16)          

հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ կարգեցաւ յառաքելոցն, 

մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ (193 / 7) 
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ՑՈՒՑԱԿ         - 1 

  Պ. Այղ շաղկապն որոշէ ի միմեանց զարիւն եւ զջուրն, բառնա զհակառակութիւնդ, 

զի ոչ ասաց արիւն ընդ ջուրն, որ է ցուցակ խառնակութեան:  (195 / 19) 

  

Փ       80  (191) 

  

ՓԱԽՉԻՄ      - 3 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 17) 

ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ Ղիկառնացւոյ (111 / 10) 

  Դու փախչիս զոմնդ յասելոյ (21 / 12) 

  

ՓԱԿԵՄ  - 3 

  ընդ ձեռն սոցա զբոլոր նորա կիրսն մարդկայինս ի ներքո 

արգելեալ փակեաց:  (130 / 24) 

         մարգարէն զինքն ի ներքս արգելեալ փակէ հանդերձ անցելովն 

ժամանակաւ:  (109 / 18) 

  զի մի երկայնաւանդ եղեալ տաղտկութիւն ի վերայ սերմանեալ արկից 

լսողացն մտաց, և ի յագեցման բանին ընդդէմ եդեալ փակիցէ զախորժակացն 

զդրունս:  (37 / 21) 

  

ՓԱԿԵՑԵԱԼ   - 1 

  ունողն ընդդիմահարական բնութիւն զգեցեալ լինէր և աստուածական 

անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին ներքուստ արտաքս ելանելով, և 

արտաքուստ ի ներքս մտանելով դրօքն փակեցելովք,  (61 / 4) 



2153 
 

  

ՓԱՂԱՆՈՒՆԱԿԻ        - 1 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական 

բնութիւնն փաղանունակի նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի 

հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի (157 / 8) 

  

ՓԱՅՏ - 5 

  Զօր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 5;  134 / 5) 

Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 10) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 20) 

           «ահա տեսաք զկեանս մեր կախեալ զփայտէդ»:  (136 / 17) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐ      - 1 

  իսկ զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի 

մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից.« փառաւոր արարից (106 / 20) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐԵԱԼ           - 2 

  որպէս յառաջն ասացի, զոմն ամենակատար և փառաւորեալ և անապական 

ասելով, և զմիւսն ոչ նոյնպէս:  (103 / 22) 
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  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս առ ի 

քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև 

էր փառաւորեալ» (106 / 7) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐԵՄ - 6 

  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին. «Հայր փառաւորեա զիս առ ի 

քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ Յիսուս չև էր փառաւորեալ» աստի 

ասէր յայտ, թէ ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 5;  106 / 6) 

Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն 

աշխարհի:  (137 / 19) 

            «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», (106 / 19) 

  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ էր փառաց, 

զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, թէ 

«Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 3;  107 / 5) 

  

  

ՓԱՌՔ    -38   

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն 

և փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 22) 

  Յերկինս համբարձաւ նստեալ ընդ աջմէ մեծութեանն ի բարձունս, որպէս ի 

դէպ է ասել, թէ և բոլորումս առաջի կայ ստեղծուածոյ զկնի յանգմանն 

կիսադրեալն հանդիսի զաստուածայինն ժառանգել փառաց աթոռ:  (96 / 4) 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս, և չարաչար բաժանումն ասէր. թէ զմարմինն իւր 

Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի թաղմանն իբրև զբեռն 

ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով. «ես վասն զի մէկին և ոչ կարացի 

զմարմինս իմ ընդիս միաւորել և իմումս հաղորդ առնել փառաց և զօրութեան, 

պահեցի զայս ձեզ առնել, զի կրկին էք»:  (105 / 3) 
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  Այլ և զայն ասելի է ըստ նորա մտածութեանցն, թէ և Հայր կարօտ 

էր փառաց, զի զկնի ասելոյն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ» ի վերայ բերէ, 

թէ «Աստուած փառաւորեցաւ ի նմա»:  (107 / 3) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն. մա՞րդ ասէ զծնեալն ի նմանէ՝ թափուր ի փառաց և ի կատարելութենէ և 

որ ոչ է զգեցեալ զանապականութիւն, ըստ այսմիկ արժան է մարդածին 

անուանել զսրբուհին Մարիամ:  (114 / 6) 

  Բանին Աստուծոյ փառացն և զօրութեանն և կատարելութեանն լեալ 

հաղորդ, զիա՞րդ ասէր Յովաննէս զանմարմին Բանն, թէ «տեսաք զնա և ձեռք 

մեր շօշափեցին ի վերայ Բանին կենաց»:  (103 / 3) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի քէն յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի», որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի 

փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս և աղքատութիւն» իսկ 

զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն, «այժմ փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և 

կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. փառաւոր արարից», և այսոքիկ յառաջ քան 

զյարութիւնն:  (106 / 12) 

  Եւ դարձեալ զի ա՛րդ Աստուածածին գիտէ ասել զսուրբ Կոյսն, զծնեալն ի 

նմանէ անհաղորդ լեալ ասելով աստուածային զօրութեանն և փառացն և 

անապականութեան և կատարելութեան:  (114 / 2) 

  Մի յերևելիսդ և եթ կայցես, մնասցես, այլ անբարձցիս մտօք յիմանալիսն, զի 

թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 

կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց, զի ինքն էր Աստուած, միանգամայն 

և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի 

պէտս փառացն Աստուծոյ:  (130 / 2) 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ բանիցն քաջալերեալք, 

զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 15) 

  ոչ վայելէիր ի փառս վեհագունի անուանդ:  (15 / 12) 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 17) 
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  և առ սակաւ սակաւ յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ 

յարութեանն շնորհէր գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և 

զանապականութիւնն:  (102 / 2) 

  փոխեցայ յապականութենէ յապականութիւն և յանփառաւորութենէ 

ի փառս և յանկատարելութենէ ի կատարումն:  (102 / 11) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 14) 

  ի յարութեանն զգենլոց էր փառս և զանապականութիւն և 

զկատարելութիւն:  (106 / 9) 

  մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ 

և փառս շնորհէր  (112 / 8) 

  և ապա յետ յարութեանն Հօր և Հոգւոյն ասէ վերաբերել զմարմինն ի փառս, ի 

կատարելութիւն և յանապականութիւն (114 / 20) 

  զինքն իշխանական զառաջին փառսն մերկացեալ իբր աղախին չար տիկնոջ 

ի ծառայութիւն զինքն տալով ախտին, իսկ յետոյ կրէ զապականութիւն հոգին 

յապաշաւանաց անտի (134 / 16) 

  զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն, նովին փառօք 

երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն (140 / 11) 

  

Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 17) 

  Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն ի 

Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 15) 

  Եթէ կեանք Բանին և մարմնոյն, և եթէ մահ Բանին և մարմնոյն, 

եթէ փառք Բանին և մարմնոյն, և եթէ անարգանք՝ Բանին և մարմնոյն, և եթէ 

յաւէժ կենդանութիւն մշտնջենաւորական՝ Բանին և մարմնոյն:  (145 / 6) 



2157 
 

  Եւ ի կատարել զաստուածագործ սքանչելիսն աստուածայնոյն յայտնեալ 

լինէր անայլայլութիւն, իսկ զնոսին երևելեաւն հրաշագործելն միաւորութեանն 

պայծառանայր փառք, այսինքն զքոքն զառ ի ծնէ կուրին բանայ զաչս, և զձեռն ի 

վերայ դնելով բժշկել զհիւանդս, և մարմնովն և արեամբն իւրով 

կենդանացուցանել զմեզ և թողութիւն մեղաց պարգևել:  (160 / 15) 

  «Հայր փառաւորեա զիս առ ի քէն փառօք, և թէ փառաւորեա զՈրդի քո, և թէ 

Յիսուս չև էր փառաւորեալ» (106 / 5) 

  զի յերկինս վարեցաւ, և յիմանալիսն երթեալ փառօք բազմի:  (124 / 6) 

  Թաղեցաւ յերկրի և զիւր եդեալ հրամանն իւրով յարութեամբն խափանեաց, 

թէ «ի հող դարձցիս» Ամբարձաւ փառօք առ Հայր յերկինս և գալոց է նովին 

մարմնովն և փառօք Հօր, որով իջեալ մարմնացաւ ի կուսէն:  (140 / 5;  140 / 7) 

  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի եղև զփառսն 

զգենուլ, զնոյն փառսն երևեցոյց աշակերտացն ի Թափով լերինն, 

նովին փառօք երևեցաւ աշակերտացն ի նմինն լերինն յետ յարութեանն, 

նովին փառօք Հօր գալոց է ի վախճանի դատել զկենդանիս և 

զմեռեալս:  (140 / 12;  140 / 14) 

որպէս թուեցաւ ոմանց ասել, զանազան առհաւատչեայ բանից և գործոց 

յիւրաքանչիւր ժամանակս ցուցանել յինքեան, առանց վիրաց և անսպի լինել, և 

ոչ պիտոյանալ կերակրոյ և ոչ ումեք կարել արկանել ի նա ձեռս և 

լուսաւոր փառօք զայլակերպութիւն զգենուլ (142 / 1) 

  «տեսցեն զորդի մարդոյ եկեալ փառօք Հօր և զօրօք հրեշտակաց»:  (143 / 9) 

  Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի քէն փառօքն (137 / 20) 

  զիա՞րդ զհայրականն ոչ թափուր թողլով զփառաց աթոռ (62 / 17) 

  երկոցունց բնութեանցն զմի ունէր ասել զճոխութիւն և զփառս և զպատիւ 

(114 / 14) 

  Ընդ ձեռն իւր խաչելութեանն զգեցուցանել ազգի 

մարդկան զփառս աստուածեղէնս, կատարեսցի այն և ի գլուխ ելցէ» եղև մարդ, 

զի արասցէ Աստուածս զորդիս մարդկան:  (138 / 3) 

  Զգեցոյց արդարև Աստուածն Բան յանճառ միաւորութենէն իւրում մարմնոյն 

զիւր զօրութիւն և զփառս. (169 / 1) 
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  Եւ որպէս ասէրն Թէոդիտէ, թէ ի գերեզմանէն յառաջ արժանի 

եղև զփառսն զգենուլ (140 / 10) 

  

ՓԱՐԱՒՈՆ      - 1 

  այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (150 / 1) 

  

ՓԱՐԻՍԵՑԻ   - 1 

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի է 

Քրիստոսն», (161 / 1) 

  

ՓԱՓԱԳԵԼԻ   - 1 

  Մեք ուրեմն ապա ընդ ձեզ յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ և 

կատարելագործեալ գիտացաք յանցմամբն զբնութիւնս, որ թեև նմա եղև 

ընտրելի և փափագելի:  (94 / 5) 

  

ՓԱՓԱԳԵՄ    - 1 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց (155 / 3) 

  

ՓԱՓԱԳՈՒՄՆ            - 1 

  զհակառակութեան իւրոյ բանս գրով լուծանել միանգամայն թէ 

զհայցուածոցն մերոց կատարել փափագումն:  (8 / 2) 
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ՓԱՓԱՔՈՂ    - 1 

  ՊԱՏՈՒԿԱՆ գլուխ հովիւ հօտասէր, բարեպաշտութիւն փափաքող, մերձեալ 

ի դուրս ուղղափառութեան Տէր Սարգիս եպիսկոպոս Գերադեկորայ, Խոսրով 

յանարժան ծառայից խնդրէ խաղաղութիւն քեզ յԱստուծոյ:  (149 / 5) 

  

ՓԱՓԿԱԿԱՆ  - 1 

  Տրտմեցաւ զի զտրտմութիւն մեր յուրախութիւն դարձուցանելով, վերստին ի 

ներքս տանելով, զոր կորուսաք, զփափկականն:  (139 / 9) 

  

ՓԻԼԻՊՊՈՍ  - 1 

   և զՓիլիպպոս ասելով Տեառն. «Որ ետես զիս, ետես զՀայրն իմ (29 / 18) 

    

ՓՇՐԵԱԼ        - 1 

յաղագս որոյ և լուծեալ յաղթութիւն մահու և դժոխոց 

խայթոցն փշրեալ:  (75 / 6) 

  

ՓՈԽԱԲՈՒՍԻԼ          - 1 

  Ա՛րդ, եթէ ըստ ինքեան ասես երևել զԲանն, ըստ ինքեան և մարմին ասես 

զնա գոլ, և կամ զանմարմնականն իւր կորուսանել և ի մարմին 

իւր փոխաբուսիլ (18 / 14) 

  

ՓՈԽԱՅԵՂԵՄ           - 1 

  և է որ յուրուք խառնութենէ յայլ փոխայեղիսցի և անուամբն և 

որակութեամբն (78 / 3) 
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ՓՈԽԱՆԱԿ    - 10 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 11) 

  Եւ ասես. «փոխանակ սերման Բանն ժամանեաց յարգանդ Կուսին, ըստ այսմ 

մտաց իւր ասեմք գոլ զդէմն»:  (17 / 23) 

  Իսկ արդ, եթէ փոխանակ սերման զԲանն ասես լինել, Բանին փոխանակ զո՞ 

ասես գոլ. թէ մնաց, որ էրն, ոչ կարի ասիլ եղականին գոլ փոխանակ, ապա թէ 

յեղականումս գտաւ գոյութեան, յիւրմէն լուծեալ եղև 

գոյութենէ:  (18 / 3;  18 / 4;  18 / 6) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, «այլ 

քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ Կուսին (28 / 11) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն Աստուած, քա՜ւ 

լիցի, պապանձեսցի աստանօր Ապօղինար, այլ միջնորդելովն մարդկայնովն 

վարեցեալ մտօք Բանն, զբոլորսն մարմնոյն իւրոյ մասունս իւրում 

աստուածային հնազանդեցուցանէր կամաց:  (56 / 8) 

  վախճանեաց զլինելն ի վերայ երկրի և զընդ մարդկան շրջելն, և անուանեալ 

զնա փոխանակ սոցա ամենեցուն իմանալի և անբովանդակելի և երկնային 

(124 / 3) 

  Քաղցեաւ և լեղիճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, որ քաղցրութեանն 

պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց կեանս:  (139 / 18) 

  և փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ 

միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 9) 

  

ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ            - 1 

  Ծնաւ այր ի կնոջէ առ ի փոխարինել զպարտս առաջնոյն Ադամայ կին յառնէ 

ծնեալ, այլ և զախտաւոր խառնիցին խափանել զորդեծնութիւն, ծնանելով ի 

կուսէն:  (138 / 6) 
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ՓՈԽԵԱԼ       - 1 

  Իսկ ապա յորժամ աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ 

հակառակ այսորիկ եղեն հանդիպեալ, առ այլ իմն տեսակ 

խաբէութեան փոխեալ անկանէր (7 / 19) 

  

ՓՈԽԵԼ          - 6 

անմարթ էր զաւանդութեան հարանցն փոխել զկարգ (6 / 12) 

  ասէք. «թէ մի և նոյն բնութիւն նախաստեղծին յերկուս բնութիւնս 

զանազանեալ գտաւ, այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և 

յայլ փոխել յետ յանցանացն (88 / 3) 

  նախկին ապականեալ զմարմինն ի գերեզմանին, որպէս պահանջէ իրացն 

թէ բնութիւն, և ապա յետ այնորիկ փոխել նմա յապականութենէ 

յապականութիւն:  (117 / 13) 

  Եւ սուրբն Եպիփան ասէ. «Ամենայն ինչ կարողութիւն է Աստուծոյ, և 

զմահկանացուս փոխել յանմահութիւն, և որ ի վերայ երկրի է, կատարել 

յանապականութիւն (145 / 17) 

  որպէս մոլորեալքն ի մթին գիշերոջ յառաջնում լինելով, կարծեն 

յայլ փոխել ճանապարհ և ընդ այլսն գնալով յառաջանումն վարկանին լինել 

(162 / 15)           

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան 

զիմաստս արարածոց:  (176 / 24) 

  

ՓՈԽԵՄ, ՓՈԽԻՄ    - 14 

  Եւ որպէս ոչ եբարձ կամ փոխեաց Աստուածն Բան զկնի անքակ 

միաւորութեանն զմարմինն, ըստ նմին և զբնաւորականսն որ եբարձ յիւրմէ 

մարմնոյ, զոր ի Կուսէն:  (55 / 14) 
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  այլ և ոչ զմարմնոյն իւրոյ զէութիւն կամ զանուն փոխեաց (79 / 17) 

  Եւ յանբովանդակելին ընդ Հօր բարձրացեալ նստի յաթոռ, այլ սակայն 

հանդերձ մարմնով, զոր էառ ի կուսէն, համբարձեալ և ոչ փոխեաց զնա 

յանմարմնութիւն, որպէս և ասաց Տէր Եփրեմ:  (124 / 9) 

Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ զնա 

յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի (71 / 21) 

  պարտ էր ասել մի կարծէք զիս, որ յառաջն էի, զի փոխեցայ յապականութենէ 

յապականութիւն և յանփառաւորութենէ ի փառս և յանկատարելութենէ ի 

կատարումն:  (102 / 10) 

            Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝  (106 / 11) 

  զի թէ զյարութիւնն ապականութեան ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի 

յարութեանն փոխեցաւ յանապականութիւն (111 / 1) 

  նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և ընդունող 

մարդկայնոց կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն 

յանկարօտութիւն փոխեցաւ:  (141 / 9) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 6) 

Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի 

մարմնի, ոչ փոխէ զնա յանմարմնութիւն (71 / 19) 

  Եւ զի հրաշափառագոյնս ասացից, ոչ փոխէ զերկաթն հուրն, 

և ոչ փոխէ առանց յերկուանալոյ (72 / 14;  72 / 14) 

  Զօր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն 

և ոչ փոխէ զէութիւնն (78 / 14;  78 / 14) 
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ՓՈԽՈՒՄՆ     - 4 

  յերկնից և կամ յաստուածութենէն բերել ասել տալ զմարմինն և կամ 

հեղմամբ և փոխմամբ իմանալ զմիաւորութեանն յեղանակ և կամ ըստ մարմնոյն 

և կամ զԲանն ի ստացական իջուցանել բնութիւն:  (82 / 8) 

  զինչ հարկ էր գալ լուսոյ աստուածութեանն և զգենուլ մարմին կուսածին և 

զրկեալ յաւիտենական լուսոյն երկրածին ծննդեանն փոխմամբ:  (145 / 14) 

և ազգի ազգի անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ 

ընդէ փոխմանց զտէրունական մարմին (127 / 21) 

  Իսկ փոխումն զիւր ինքեան, զոր ունին` անշարժ պահել կարէ:  (167 / 21) 

  

ՓՈՂ   - 1 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև 

միով փողով բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ 

խոստովանութիւնս հաւատոյ (146 / 5) 

  

ՓՈՇԻ - 1 

  իսկ զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց 

ընկենուն»:  (99 / 11) 

  

ՓՈՐՁ - 1 

  Արդ եթէ էր զգաստացեալ երկիւղիւ համբաւուն զարդեանց իրիս ոչ էր 

ընկալեալ զփորձ, այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, 

ընկալաւ խրատ զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 16) 
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ՓՈՐՁԱՆՔ     - 1 

  Եւ դարձեալ ասէ թէ ի փորձանս իւրում Տէրն ոչ զաստուածային մարտն 

առաջի արկանէր  (143 / 11) 

  

ՓՈՐՁԵԼ        - 1 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել 

կարացել ի փորձելն:  (138 / 18) 

  

ՓՈՐՁԻՄ       - 1 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին (138 / 16) 

  

ՓՈՐՁՈՂ       - 1 

  Փորձեցաւ և յաղթեաց փորձողին, որ զուարճանայրն նախահայրն յաղթել 

կարացել ի փորձելն:  (138 / 16) 

  

ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն  (4 / 11) 

  

ՓՈՓՈԽԵԱԼ  - 2 

  զի ոչ Հայր բռնադատի յՈրդի և ի Հոգի, և ոչ Որդի ի Հայր և ի Հոգի, և ոչ Հոգին 

յերկոսին ի նոսա ի Հայր կամ յՈրդի փոփոխեալ (33 / 5) 

  այլ է երբէք, որ առ միմեանս փոփոխեալ լինին (109 / 12) 
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ՓՈՓՈԽԵԼ    - 1 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի վեր քան 

զիմաստս արարածոց:  (176 / 22) 

  

ՓՈՓՈԽԵԼԻ  - 6 

  գտանի ասացեալ զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր և 

յանկատարելութենէ եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 21) 

հանդերձ անփոփոխութեամբ տնօրինեալ ազգակցութեամբ՝ 

հարազատութեամբ, և ոչ փոփոխելի ինչ իրօք (127 / 3) 

  թէ յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի, յիշեալ լինիս զերեսին, 

զմեղս և զապականութիւն և դժոխոց իշխանութիւն, ընդէ՞ր ժամանակացն 

փոփոխմամբք, փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 18) 

  իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին ժամանական վարեցաւ մի 

և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա ասել փոփոխելի կամ 

այլայլելի, որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ 

ոք փոփոխելի կամ այլայլելի զՔրիստոս (142 / 18;  142 / 20) 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն  (162 / 8) 

  

ՓՈՓՈԽԵՄ   - 1 

  Արդ ոչ է պարտ ժամանակի և գործոյ ծառայեցուցանել զՏէրն և զԱրարիչն 

ժամանակաց, և գործոց, փոփոխէ զժամանակս և զգործս ըստ իւրոց կամաց, իսկ 

ինքն նոյնպէս կայ մնար անփոփոխելի և անայլայլելի:  (119 / 10) 
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ՓՈՓՈԽԻՄ   - 2 

  հաւատացուսցէ զաշխարհ. թէ ես «նոյն եմ և ոչ երբէք փոփոխիմ»  (140 / 20) 

  իւր Տեառն ասացեալ է «ես նոյն եմ և ոչ փոփոխիմ (142 / 22) 

  

ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  որ զփոփոխութեանն տայցեն զակնարկութիւն (176 / 5) 

  

ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ           - 4 

  ընդէ՞ր ժամանակացն փոփոխմամբք, փոփոխելի առնես 

զՔրիստոս:  (135 / 18) 

Ոչ ըստ փոփոխման կամ այլայլութեան զայսոսիկ այսպէս սահմանելով, այլ ըստ 

անճառ և անհասանելի միաւորութեանն:  (45 / 10) 

շԵւ են այսոքիկ, զորս ամբարշտեալ լսեցուցանէրն մեզ մի ըստ միոջէ, յերիս 

ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի և առ սակաւ սակաւ 

յառաջատրութեամբ և յաւելուածով զբովանդակն յետ յարութեանն շնորհէր 

գտանել նմա փառս, զկատարելութիւնն և զանապականութիւնն:  (101 / 23) 

  Արդ ամենայնքն նմանաբար այսոցիկ ասացեալք զյեղման 

և զփոփոխման մարմնոյն տան զակնարկութիւն և ոչ զմիաւորութիւն (167 / 18) 

  

ՓՈՔՐ - 3 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք (7 / 2) 

  Արդ թողլով զայս այժմ դիցուք առաջի փոքր մի զանցելոց իրաց 

պատմութիւն վասն երկուցս այսոցիկ արանց Սևերեայ և Յուլիանեայ (151 / 13) 

  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 15) 
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ՓՈՔՐ Ի  ՇԱՏԷ  - 1 

   յաղագս այսորիկ փոքր ի շատէ ինչ և հարցցուք  (54 / 8) 

  

ՓՈՒԹԱՆԱԿԻ            - 1 

  ազդմամբ ձեռինն փութանակի ըստ կամաց կառավարին ուղղեալ գտանին 

կառամարտքն:  (172 / 24) 

  

ՓՈՒԹԱՑՈՂ   - 1 

  ամենայնիւ տեսանեմ զձեզ փութացողս առանց հերձուածոյ ատեցման սուրբ 

ժողովոցն:  (14 / 7) 

  

ՓՈՒՇ- 1 

  չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ (155 / 15) 

  

ՓՉԵՄ - 1 

  փչեաց ի դէմս մեր զՀոգին սուրբ իւր բերանովն:  (139 / 16) 

  

ՓՐԿԱԿԱՆՔ   - 1 

  Եւ զմարդկային զկիրս, որով զմերն բժկեաց Տէրն, ապականութիւն 

անուանելով և ոչ կիրս փրկականս (108 / 14) 
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ՓՐԿԵԱԼ        - 1 

  Բանն Աստուած խաչեալ և մեռեալ մարմնով վասն մեր, յաղագս որոյ 

մահուամբ Որդւոյն Աստուծոյ եղաք փրկեալք և ազատեալք:  (75 / 1) 

  

ՓՐԿԵԼ           - 1 

  Ասացաւ զնմանէ, թէ մեղս ոչ արար, և զի յաղագս զմեզ փրկելոյ և ոչ զինքն 

ընդ նոքօք արկանելոյ սակս էջ ի տեղի դժոխոց և ապականութեան (71 / 3) 

  

ՓՐԿԻՉ          - 18 

  զսոյն ո՞չ ապաքէն զայս ի Տէրն մեր և Փրկիչ ուսաք ի գրոց գոլ ի 

մարդկայնոյս:  (27 / 12) 

  Արդ՝ յանձն առնոյր Փրկիչն տանել ի մարմին իւր զհարուածս և զվէրս և 

զմարդկային ըստ մարդկան (57 / 25) 

  Աշխատէր Փրկիչն ի մարմինն իւր մարդկաբար (58 / 10) 

  Չարչարեցավ ճշմարտութեամբ Փրկիչն և մեռաւ  (64 / 8) 

  ամենայնքն, որք միանգամ տնօրինեալք եղեն ի Տեառնէ ի մարդիկ, յերկուս 

բաժանին, ի կրական և ի ներգործական. կրականք են զորս յանձն իւր ընկալալ 

տարաւ Փրկիչն զհոգեկան և զմարմնական կարիսն (66 / 1) 

  ուրանալ ձեռնարկեցեր զվասն մեր ճշմարիտ մարդեղութիւն Փրկչին մերոյ 

Աստուծոյ:  (27 / 4) 

  Արդ՝ ո՞չ ապաքէն գտանեմք զամենեսեան զայսոսիկ յարմարեալս ըստ 

մարմնոյ և ի վերայ Տեառն մերոյ և Փրկչին (31 / 3) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց (33 / 8) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն (41 / 20) 
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  Ընդ նմին ասացաք և զայս ևս. եթէ են ոմանք, որ ըստ բնութեան գտանին 

ասացեալ ի վերայ Փրկչին և են որ ըստ միաւորութեան, ընդ ձեռն որոյ և 

աստուածայինքն ասին մարդկայինք և մարդկայինքն աստուածայինք:  (53 / 19) 

  Եւ այսպէս գտանին երկոքեան ճշմարտեալք ի վերայ Փրկչին մերոյ 

ասացեալքն (67 / 13) 

բայց լինէր այս ըստ հինգ յեղանակս, և կամ թէ ըստ յոլովս խոնարհել 

մարդասիրաբար Փրկչին ի մարդկայինս մարմին կամ առ ի յախտակցեալ կամ 

առ վարդապետել կամ առ շահել կամ առ ի ճշմարտել 73 / 23) 

  զոր օրինակ Ղազար և ըստ նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին 

հաստատեալ կացին, մնացին յապականացու և ի մահկանացու 

կեանս:  (108 / 23) 

  Բաց թէ զի՞նչ պետք էր մեզ ի ճանապարհ անկանել, զբանս մեր երկուք 

առաջարկութեամբք և առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի ՝ իբրև ի վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին, եթէ ոչ առ ի քէն 

բռնադատել ակամայ յանսովորականն հրամայեցաք ելանել բանիս մերում 

ասպարէս ըստ այլ և այլ ժամանակաց և ազգի ազգի 

անօրինականաց Փրկչին գործոց բազմաց ի ներքոյ եդեալ ընդէ փոխմանց 

զտէրունական մարմին (127 / 20) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս, որ 

յաղագս Փրկչին (160 / 2) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն  (174 / 13) 

Ասացաւ դարձեալ ի գիրս իւղով և մեղուի սնուցողացն սնանիլ 

ձեռաց զՓրկիչն  (63 / 9) 

  համայն որպէս ճառելովն պատուել կարծիցեմք զՓրկիչն (64 / 15) 
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ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ - 9 

  և փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ 

միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 10) 

  Բայց յերեքսրբեան յիրաւի բերեմք ի ներքս զխաչեցարն, զի զհասարակական 

անուանսն ի վերայ Որդւոյ ասել, զնա և մարդ լեալ գոհաբանեմք մահու խաչի 

համբերելով վասն մերոյ փրկութեան:  (9 / 15) 

  որ մարմնացաւ վասն մերոյ փրկութեան (81 / 13) 

  յորոց ի միոյն հրաժարեալ՝ և զմիւսն ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս 

մերոյն փրկութեան:  (100 / 5) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան 

(141 / 11) 

  Երևմամբ ապա, որպէս յառաջն ասացաք, ամենայնք առ ի նմանէ 

տնտեսականքն, այլ և փրկութեանն մերոյ յոյս, ստուեր և ոչ ճշմարտութիւն ըստ 

քեզ:  (17 / 20)        

Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին 

հասոյց զրկանս և աղքատութիւն (106 / 16) 

  Եւ այս ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ առ աչօք երևումն» այլ և մահն, ընդ նմին և թաղումն, 

և յարութիւնն առ աչօք, ապա և փրկութիւնն մեր:  (16 / 17) 

              Զի որպէս նոցա ի տեղիսն իջանելով հրաշագործեաց ի 

մեզ զփրկութիւնն (131 / 10) 

  

  

ՓՐԿՉԱԳՈՐԾ           - 1 

  Սևերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ և խրեալ ի բնաւորականսն, 

զմարմինն փոփոխելի ասաց և և ապականակիր մինչև ցյարութիւնն, և 

զմարդկային կիրսն ապականութիւն ասաց և ոչ կիրս փրկչագործս (162 / 11) 
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ՓՐԿՉԱԿԱՆ   - 25                   

  այսպէս և զբնութիւնսն զաստուածայինսն և զմարդկայինսն մի դաւանել 

բնութիւն յանճառ միաւորութենէն, և զկենդանարար 

մարմինն փրկչական խոստովանել յարգանդէ Կուսին մինչև յաւիտեան 

չարչարելի և մահկանացու ըստ բնութեանն (12 / 15) 

  զինչ քեզ երևի փրկչական բանն՝ (21 / 9) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի մէնջ 

փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած, թէ մարմինն է՝ յորում ներգործել և կրելն 

բնաւորեալ Բանին մարմին, և թէ միտքն՝ յորում կամելն և խորհելն 

բնաւորեալ փրկչական մարմնոյն միտք, և ոչ ուրումն մարդոյ:  (48 / 17) 

  և հանապազօր ի հարկի կացեալ մարմնոյն բնաւորականացն ի ծննդենէն 

մինչև ի գերեզմանն և ցյարութիւնն, յորմէ գտանի ասացեալ 

զմարմինն փրկչական փոփոխելի և ապականակիր և յանկատարելութենէ 

եկեալ ի կատարելութիւն:  (58 / 20) 

  Է միւս ևս այլ ի փրկչական կրիցն (66 / 8) 

  չէր հնար Փրկչական մարմնոյն Բանին Աստուծոյ ազդեցողութեան յիշել 

զիւրսն (74 / 6) 

  ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն, որ 

յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք (92 / 17) 

  խնդրեցեր առ ի մէնջ գիտել զպատճառս, որով իւիք տարակուսին բազումք ի 

վերայ փրկչական կիրընդունակութեանցն մարդկայնոց (97 / 15) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս  (111 / 9) 

  Բնութեամբ է փրկչական մարմինն չարչարելի և մահկանացու, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրէնութեանն անչարչարելի և անմահ (125 / 19) 

  Բայց յաղագս նորա նորա չար կարծեացն, որ յաղագս փրկչական մարմնոյն 

և որք ի նմանէ ճշմարտապէս տնօրինելոց իրողութեանց, հարկաւոր է և զայս 

բարէփառապէս ի ներքս յաւելուլ, զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին 

կարծեսցի գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 7) 
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  Ապա ուրեմն պարտ և արժան է զանչարչարելին և զանմահկանացուն ոչ 

որոշակի ի վերայ ասել փրկչական մարմնոյն (179 / 21) 

  Զի թէպէտ և է ճշմարտութեամբ կատարելական և ոչ անկատար առ ի 

մէնջ փրկչականն առեալ մարմին, այս է հոգի, մարմին, միտս համայն գտանելով 

միացեալ առ Բանն Աստուած (48 / 11) 

նորին աղագաւ և մեռեալ ըստ բնութեան և կենագործող ըստ ոչ 

բնութեան փրկչականն հրաշագործիւր մարմին (57 / 21) 

  Եթէ Բանին Աստուծոյ համագոյ ասի փրկչականն, ապա գտանի եղեալ Հօր և 

Հոգւոյն համագոյ` այլ և նորին բնութեամբ (76 / 7) 

  Այլ ասեն, զի ա՞րդ գտանի ասացեալ փրկչականն աստուածային և երկնային 

(77 / 2) 

  Առ այնոսիկ որ տարակուսին ի վերայ փրկչականն կրից մարդկայնոց, թէ 

բնական պարտ է ասել, թէ անբնական:  (97 / 3) 

  Ապա ուրեմն պարտ է ճշմարտութեամբ խոստովանել կրեալ զմարդկային 

կիրսն Փրկչին և զապականութիւն, որ ի կրից անտի ի մեզ ծնանի, ոչ 

շարամանեալ ընդ փրկչականն կրից (174 / 14) 

  Եւ զի ոչ խառնի ծնօղն ընդ կիրսն փրկչականս, այսինքն մեղքն ոչ անգի ի 

նոսա ծնունդն՝ որ է ապականութիւն:  (135 / 10) 

  Եւ սակայն նոքին անուանքն որ հետևին մարդկայնումս, ոմանք և 

ասին փրկչականումս, և կրեալք եղեն ի Տէառնէ ըստ անուանցն զկիրս (157 / 20) 

  

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ  (80 / 9) 

  «և ոչ միով իւիք որոշեալ գտանիմ ի սահմանականն բնութեանն բանէ՝ 

Աստուածն ասելով, սակս որոյ ըստ այսմիկ ապա և ոչ մեղանչեսցուք և 

համագոյասել զփրկչական մարմինն Բանումն Աստուծոյ»:  (81 / 8) 

  ոչ ի կենդանին և ի բանաւորն և մտաւորն 

խոստովանել զփրկչականն մարմին (85 / 18) 
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  Եւ վկայ ածէր զփրկչականն բան իւրոյ բանին (106 / 4) 

  զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և երկնային, մարդկային և 

աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 9) 

  

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

 

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

 

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

  

  

ՓԱՌԱՒՈՐԵԱԼ  - 1 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 6) 

  

ՓՈԽԵԼ  - 2 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն 

ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 3) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 5) 
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ՓՈԽԵՄ  - 6 

Հ. Եւ եթէ փոխեաց Յուստիանոս վասն առաւել պայծառացուցանելոյ զտաւնն, զի՞նչ 

վնաս է:  (188 / 12) 

  Հ. Թագաւորն Կոստանդիանոս ընդէ՞ր փոխեաց զզատիկն ի կիւրակէն:  (188 / 19) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 6;  190 / 7) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20)  

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, զի՞նչ 

քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 16) 

  

ՓՈՓՈԽԵԱԼ  - 1       

Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 22) 

  

ՓՐԿԻՉ  - 5    

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 
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ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (187 / 19) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն Փրկչին յաւուր 

յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 13) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 16;  191 / 18) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

զի պահք սուրբ աղհացացն մի լուծցին. զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն 

հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ պահաւք հաստատել, զդիպեալն բազում 

անգամ ի սուրբ պահսն, որ հաղորդութիւն չարչարանաց բանին մարմնացելոյ 

կարգեցաւ յառաքելոցն, մինչեւ ցկենարար գալուստ նորա միւսանգամ, եւս բազում 

ինչ ունէի ասել քեզ վասն այսորիկ, այղ բաւականասցի, զի և այղ խնդիրք յուզեցան 

ի քէն:  (192 / 23) 

  

ՓՐԿՈՒԹԻԻՒՆ  - 2 

Պ. Վասն այդորիկ Գրիգոր Նիւսացի այսպէս ասէ. «ոչ կրպակաւորացն պիղծ ջրոյ 

խառնումն ապականել կարէ զմեր փրկութիւնն»:  (196 / 2) 

այղ իւրով արեամբն եմուտ ի սրբութիւնս, գտեալ զփրկութիւնն:  (196 / 27) 
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Ք       63  (358) 

  

67 / 4) 

  

ՔԱԿԵԼ            - 1 

  ոչ ոք յերկրածնացս քակել զնա կարաց ի բնութենէս (66 / 12) 

  

ՔԱԿԵՄ           - 2 

            զկնի մահուն ի բնութենէս խափանեաց ի գերեզման իջանելով՝ 

զապականութեանն քակեաց զբնութիւն, և այս յուսով և յապառնիս ունի 

զեղոցեալն, և երթալովն ի դժոխս՝ զդժոխոցն ամրութիւնս քակեաց:  (67 / 2;  

  

ՔԱԿԻԼ            - 1 

  Առ որ պատասխանեալ ասաց. «Տիեզերաց աչք յիս հային, և ինձ ամօթ մեծ է 

ի միաբանելոցն քակիլ և ընդ անմիաբանիցն լինել:  (8 / 20) 

  

ՔԱԿՏԵԼ         - 1 

  Իսկ եթէ ոք ժպրհեսցի հրաշացուցանել անուամբքս այսոքիկ, այսպիսեացն ի 

վերայ յարուցեալ և առ ի նզովել և առ ի քակտել զաղանդն՝ Մեծն Աթանասիոս 

Աղեքսանդրացի հայրապետն (86 / 8) 

  

ՔԱՀԱՆԱՅ      - 1 

  Այլ և սա այն է, զոր Յակոբ կոչեն…որ մեծաւ երագութեամբ ընթացեալ ծագէ 

ի ծագ ընդ բոլոր աշխարհս Ասորաց ելից զամենայն տեղիս սարկաւագօք 

և քահանայիւք (154 / 23) 



2177 
 

  

ՔԱՂԱՔ           - 4 

  Սևերիոս, որ պատրիարգն էր Անտիոքայ Պիսիդեայ, և Յուլիանէ 

Աղիկառնէ քաղաքի եպիսկոպոս, անհնազանդ եղեալք հրամանաց թագաւորին 

(152 / 10) 

  Յակոբ՝ ոչ որ Մծբնայ քաղաքին եպիսկոպոսն էր, այր հանճարեղ և 

կորովաբան, որ ի կենդանութեան իւրում զբազում հերետիկոսաց էխից զբերանս 

և կապեաց զհայհոյիչ նոցա լեզուս, (154 / 8) 

գնացին, դադարեցին մերձ ի քաղաքն Աղէքսանդրի ի կողմանս Եգ (152 / 13) 

թողին զքաղաքս իւրեանց  (152 / 12) 

  

ՔԱՂԵԼ           - 1 

չէ իսկ հնար ի փշոց խաղող և ի տատասկէ քաղել թուզ  (155 / 16) 

  

ՔԱՂԿԵԴՈՆ   - 5 

  ոչ մեզ զժողովն Քաղկեդոնի և զտոմարն Լևոնի յիշել  (6 / 8) 

  Իսկ յորժամ այսոքիկ և ստութեան նորա հոլանիւր կեղծիք և պարզաբար 

զառ մեզ թշնամութեան և զժողուոյն Քաղկեդոնի յայտնէր զհամաձայնութին 

(8 / 5) 

  ասացաք առ նա. «թէ զայդ զոր գրեցերդ և բերեր առ մեզ զըստ 

սահմանին Քաղկեդոնի բանս, կարծեցեր թէ մինչև ցայժմ զգոյն ո՞չ էաք 

լուեալ  (8 / 11) 

  Ի ժամանակս Յուստիանոսի կայսեր, որ թագաւորեաց զկնի Զենոնի և 

Անաստասայ, և խորհեցաւ նորոգել զժողովոյն Քաղկեդոնի սահնանն, զոր 

Զենոնի և Անաստասեայ խափանեալ էր:  (151 / 20) 
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  Եւ իբրև ել հրամանս այս ի թագաւորէն յաշխարհ, ամենեքին, որք միանգամ 

ընդունէին զժողովոյն Քաղկեդոնի (152 / 4) 

  

ՔԱՂՑ  - 6 

  այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, երկիւղ, 

բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն (55 / 7) 

  Եւ նովին ձևացելով և կերպացելով մարմնովն ասեմ համբերեալ զԲանն 

Աստուած մարդկայնոցս կրից. իննամսեայ յղութեանն, ծննդեանն, աճմանն 

հասակի, աշխատութեանն, քաղցի, ծարաւոյ, տրտմութեան, երկիւղի, 

անգիտութեան, մահու, յարութեան:  (23 / 1) 

  ինքն էր Աստուած, միանգամայն և մարդ, որ գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և 

ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս փառացն Աստուծոյ:  (130 / 1) 

  ազդէր անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և 

աշխատութեանն և չարչարանացն (73 / 18) 

  ընդ ձեռն միաւորութեանն ընկալաւ զքաղցն և զծարաւն և զվաստակելն 

(60 / 12) 

  այլ սակայն աստուածաբար ոչ կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց 

(129 / 20) 

  

ՔԱՂՑԱԿԱՆ   - 1 

  զքաղցականն և զծարաւականն ըստ բնութեան իւրում հաղորդ առնելով 

աստուածային անկարօտութեանն (61 / 4) 

  

ՔԱՂՑԵՄ        - 7 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, 

յետոյ քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 11) 
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  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց 

և քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 18) 

  թէպէտ քաղցեաւ ճշմարտապէս մարդկօրէն, այլ սակայն աստուածաբար ոչ 

կերակրով ի նմին ժամու զքաղցն բժշկեաց:  (129 / 18) 

  Քաղցեաւ և ժուժկալեաց՝ բժշկելով զանժամ ցանկութիւնն ճաշակելոյ 

նախամօրն (138 / 18) 

  Քաղցեաւ և լեղի ճաշակեաց:  (139 / 17) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ (170 / 3) 

            ասէր մարգարէն. «Աստուած յաւիտենական ոչ քաղցիցէ և ոչ վաստակեսցի 

(60 / 11) 

  

ՔԱՂՑՆԵԼ      - 2 

Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 8) 

    գիտէր քաղցնլովն ոչ ճաշակել և ճաշակել առանց քաղցի ի պէտս փառացն 

Աստուծոյ:  (129 / 22) 

  

ՔԱՂՑՆՈՒԼ     - 3 

  Պատմեցին աւետարանագիրքն զնմանէ և քաղցնուլն և ծարաւելն և ննջել և 

արտասուել և աշխատել և տրտմել և զայրանալ և երկնչել և անգիտանալ 

(63 / 21) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն  (59 / 9) 

  Ճաշակեաց յառաջ և յետոյ և եցոյց, թէ ըստ պիտոյից փրկութեան մարդկան, 

և ոչ ի կարօտութենէ, տնօրինեմ զքաղցնուլն և զճաշակելն:  (141 / 12) 

  

ՔԱՂՑՐ           - 2 
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  որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց (32 / 4) 

   լսելով զքաղցր նորա ձայնն և լսեցուցանել նմա` ուսեալ զմեր ձայնս, 

ծանուցեալք զնա, և ծանուցեալք առ ի նմանէ:  (164 / 21) 

  

ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ        - 5 

  Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք 

ընդ քաղցրութեամբն Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով 

զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն (4 / 13) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող 

դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 7) 

  Քաղցեաւ և լեղիճաշակեաց, փոխանակ այնորիկ, 

որ քաղցրութեանն պտղովն զդառնագոյնս զայս թեթև ի մեզ սերմանեաց 

կեանս:  (139 / 18) 

  որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս քաղցր թուիցի գոլ յոգունց 

ճաշակելեաց (32 / 4) 

  զի և տուեալ իսկ է քեզ յԱստուծոյ յերկայնամտութիւն 

և զքաղցրութիւն (107 / 14) 

  

ՔԱՄԱՀԵԼ       - 1 

  զպատուիրանն ուսոյց քամահել (90 / 8) 

  

ՔԱՄԵՄ           - 1 

  զաւելորդ զխառնեալն ընդ նմա զփոշին՝ քամեն և ի բաց ընկենուն»:  (99 / 12) 
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ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆ           - 2 

  Եւ այլ ոմն, թէ միութիւն խոստովանիմ և ոչ քայքայումն իմն և լուծումն այնր 

բնութեան յայս, և կամ այսր յայն:  (80 / 23) 

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ արկցուք, 

քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ (159 / 15) 

  

ՔԱՆ    - 43 

  Ոչ ուրուք երբէք նախ քան զվախճան առնուլ մեղացն տեսանեմք դատել զոք 

Աստուած  (3 / 8) 

  զիւրաքանչիւր ոք ճանաչէր նախ քան զաշխարհս հիմնացուցանել (4 / 5) 

              Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս 

բազմաց, այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք (7 / 3) 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել (8 / 23) 

  Զի՜նչ ևս այլ շատ խօսեցայց. մանաւանդ թէ ի վերն յայս էր երեսական 

բաժանմանս, որ քան զՆեստորին ևս ահագին թուի»:  (14 / 11) 

  Այլ ասես. «եթէ երեսական բաժանումնդ քան զՆեստորին անդր ևս թուի 

լինել»:  (20 / 11) 

  Ա՛րդ, տեսցուք ո՞վ իցէ Նեստորն և չարափառագոյնն ևս քան զՆեստորն» 

մարդածին և ոչ աստուածածին խոստովանիս զսուրբն Կոյս. դու զԲանն ի 

մարմին յեղեալ ասելով, մարդածին ապաքէն գտանիս ասացեալ զսուրբն 

Կոյս:  (20 / 13) 

  իսկ դու ումեմն ո՛չ տալով և զոմն յեղլով, զերկոցունց ուրանաս և գտանիս 

եղեալ չարափառագոյն ևս քան զՆեստոր հայհոյութեամբ:  (21 / 3) 
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  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

է», և ընդ ձեռն այդպիսի բանից խուճապել կամիս զուղիղսն և զքեզ ուղիղ 

երևեցուցանել, զամենևին թիւրդ քան զթիւրս թիւրագոյնդ:  (27 / 9) 

  Նախ քան զամենայն յաւիտեանս ծնեալ յԱստուծոյ Հօրէ և Որդի Աստուծոյ, 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ (34 / 1) 

  և խոստովանեալ իսկ ես յառաջ քան զայս (38 / 17) 

  յԱստուծոյ բանէն ասեմ և ի նորին մարմնոյն, այլ կացեալ ի նմին ասէին որ 

էնն, և միացեալ անքակութեամբ և անշփոթութեամբ ի վեր քան զմիտս եղելոցս 

(43 / 4) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս ի 

Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ նմին 

և զդէմ և զբնութիւն (50 / 9) 

  Սակայն մեք յառաջ քան զայս յիշեցաք և զայն ևս, թէ տէրունական մարմինն 

ընկալաւ ընդ ձեռն միաւորութեան Բանին որպէս զգոյանալն, նոյնպէս և 

զսկիզբն և ձև և կերպարան և անձնաւորութիւն:  (53 / 12) 

  Արդ՝ զայսոսիկ, զոր ասացիս, յառաջ քան կամաւորաբարն իւր մեռանել, 

կատարեաց ի մարդիկ Տէրն (66 / 21) 

  սակայն անուն մահուն և նախ քան զմեղսն յԱրարչէն յիշեցեալ եղ (69 / 7) 

  այլ զի բանիւն ոչ դաստիարակեցաւ նախ քան զյանցանսն, ընկալաւ խրատ 

զկնի մեղացն ի գործոց անտի:  (69 / 17) 

  Կացեալ, ասէին, մինն որ էնն և միացեալ անքակաբար և առանց 

շփոթութեան և ի վեր քան զեղելոցս մտածութիւն:  (80 / 21) 

  Առ այնոսիկ որ յերկուս զմարդկային անջատեն բնութիւն, այլ գոլ 

ասեն յառաջ քան զյանցանսն և այլ զկնի յանցանացն:  (87 / 4) 

  այլ բնութիւն ունել նմա յառաջ քան զյանցանսն և յայլ փոխել յետ 

յանցանացն, ասելով, յառաջ քան զյանցանսն անմահ էր և յանապական և 

ամենայն կրից և կարեաց մարդկայնոց անընդունակ, զի այնք ամենեքին յետ 

մեղացն ի նա չար յաւելեալ եղև»:  (88 / 2;  88 / 4) 
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  Որպէս և Սևերիանոս ասէ՝ Գաբաղայ եպիսկոպոս. «Հոգի և մարմին ծառայ 

են կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին, և այնց կարեաց, որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (99 / 3) 

  զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող (105 / 21) 

  Արդ ըստ նորա բռնադատելոյն զմիտս բանիս՝ Բանն Աստուած փոխեցաւ ի 

հայրական փառացն ի լինելն իւր մարդ՝ «թէ զոր ունէի առ ի 

քէն յառաջ քան զլինելն աշխարհի», որովհետև լինի այս, թէ Քրիստոսի 

մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց և ինքեան անձին հասոյց զրկանս 

և աղքատութիւն» իսկ զի՞նչ ասացեալն ի նմանէ ի վերնատանն, «այժմ 

փառաւորեցաւ Որդի մարդոյ», և կամ զՀօր զաղաղակելն յերկնից. փառաւոր 

արարից», և այսոքիկ յառաջ քան զյարութիւնն:  (106 / 13;  106 / 21) 

  Սակայն մի ինչ ի նա լաւութիւն գտանի քան ի սմա, զի Նեստոր ի ծննդեան, 

որ ի կուսէն, մինչև ցյաւիտեան երկոցունց բնութեանցն զմի պատիւ և փառս 

շնորհէր, իսկ սա զոմն արժանի առնէ այնոցիկ և զոմն ի նոցանէ զրկէ:  (112 / 6) 

              Գտանի այսպիսաբար դաւանութեամբ գերազանցեալ քան զՆեստոր 

յամբարշտելն (114 / 11) 

  Սևերիանոս ասէ Գաբաւեայ եպիսկոպոս. «հոգի և մարմին ծառայ են 

կարեաց, որ ի մեղսն տանիցին և այնց կարեաց որ արտաքոյ քան զմեղսն 

իցեն»:  (135 / 7) 

  յիշեա զնոյն յառաջ քան զյարութիւնն ասացեալ ի նմանէ, «ամենայն ինչ 

տուաւ ինձ ի Հօրէ իմմէ, և զամենայն զոր ունի Հայր, իմ է», և թէ «զամենայն 

դատաստանս ետ Որդւոյ իւրոյ». լուար Աստուած Աստուած իմ, ընդէ՞ր թողեր 

զիս», ի միտ առ, զի ոչ վասն իւր, այլ ընդ մարդկան մարդ եղեալն վասն 

մարդկան զայն ի մաղթանս Հօրմատուցանէր, զի նա նոյն է, որ ասաց. «ես ի Հայր 

և Հայր յիս», և թէ՝ «չեմ միայն այլ Հայր իմ ընդիս է», և թէ «Հայրն որ յիս բնակեալ 

է, գործէ զգործն» ըստ այսմ իմասցիս և զայն, «Հայր փառաւորեա՛ զորդի քո առ ի 

քէն փառօքն, զոր ունէի յառաջ քան զլինելն աշխարհի:  (137 / 7;  137 / 20) 

  Եւ Պօղոս ասէ, «որ ի ստորին կողմ երկրի էջ, նոյն է որ ելն ի 

վերոյ քան զամենայն»:  (141 / 2) 

  նոյնպէս ճաշակեաց յետ յարութեանն և ի ժամ համբարձմանն. որպէս 

և յառաջ քան զյարութիւնն ճաշակեաց, զի յամօթ արասցէ զնոսա, որք ասենն, 
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թէ նախ քան զյարութիւնն կարօտական ունէր մարմին, և ընդունող մարդկայնոց 

կրից և ապականութեանց և յետ յարութեանն յանկարօտութիւն 

փոխեցաւ:  (141 / 4;  141 / 6) 

  իսկ վէրքն գեղարդեանն և բեւեռացն սպիք և կերակուր ճաշակել և 

հարցանել անգիտաբար և որ այլ ինչ սոյնպիսաբար, յորմէ գայթակղին 

կիսահաւատք, յառաջնումն ժամանակին, որ նախ քան զյարութիւնն պարտ է 

լինիլ.  (142 / 14) 

  զգեցեալ և միացեալ էր զմարմինն բանն, որ վեր է քան զբնութիւն 

մարդկան:  (144 / 11) 

              Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 14) 

  Եւ Կիւրեղ ասէ. «ի խոստովանելն մեր թէ եղև բանն մարմին, ոչ եթէ 

շփոթութիւն ինչ ասեմք բնութեանց, այլ կացեալ մնացեալ անքակաբար և 

անշփոթաբար ի վեր քան զմիտս եղելոց»:  (159 / 21) 

              Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն 

մարմին նախ քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից 

մարդկայնոց մարմնականաց և հոգեկանաց  (167 / 2) 

  աղքատացաւ ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, և եթէ տեսիլ նորա նուազ 

անարգեալ, քան զամենայն որդւոց մարդկան:  (169 / 6) 

  Աստուածն Բան մարմին զգեցեալ է ի Կուսէն, և մարմինն որ ի Կուսէն 

յԱստուածն Բան միաւորեալ մշտնջենաւորութեամբ, Բան Աստուած որ 

յԱստուծոյ Հօրէ ծնեալ է ըստ էութեան յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, նոյն 

ինքն ըստ ժամանակի ծնաւ մարմնով ի սուրբ Կուսէն:  (176 / 15) 

  Ոչ ի լինելն մարդ յեղումն ընկալաւ զհրաշափառականն իւր արարեալ 

զմիաւորութիւն. ոչ փոփոխել անմարմինն ի մարմին, և ոչ մարմին, և ոչ մարմին 

յանմարմնութիւն փոխելով, այլ կացեալ, մնացեալ ի նմին, որ էնն, որպէս 

ուսուցին սուրբ հարքն, և միացեալ անքակութեամբ, անշփոթութեամբ ի 

վեր քան զիմաստս արարածոց:  (177 / 2) 

  վասն զի զմիաւորութիւնն յառաջ քան զեղելութիւնն, ասեն, իմանամք 

արարեալ:  (181 / 15) 
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  գոյակցին սորա սաստկագոյնք ստերիւրումն քան զսոսա, զոր ածել 

յուղղութիւնն զօրութիւն ձեռին մարդոյ ոչ է հնար (183 / 3) 

  

ՔԱՆԱՆԱՑՒ    - 1 

  զի այսպէս և երբեմն զՅովսէփ ի Քանանացւոց աշխարհէն կերակրիչ ձեր, 

պատրաստ է լինել Եգիպտոսի և Փարաւոնի, ծածկեալ իրաց ընծայել 

զգիտութիւն (149 / 14) 

  

ՔԱՆԶԻ, ՔԱՆ ԶԻ       - 20 

  քանզի որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ 

քաղցրութեամբն Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով 

զստահակութեանն նորա զանմարդութիւն  (4 / 12) 

  արդ առնուլ. զի ամենայն մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ 

իմացեալ լինի դէմ, քանզի այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն 

մարդ:  (13 / 7) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 11) 

  Եւ ասես. թէպէտ և մարդկային դիմով ասեմ երևեալ զՏէրն մարդկան, 

«այլ քանզի փոխանակ սերման, զԲանն ասեմ ժամանեալ յարգանդ 

Կուսին»(28 / 11) 

  Քանզի ո՞ւր ապա այնուհետև երևեսցի վեհագունին յաղթել (48 / 6) 

  քանզի առ ինքն ամենեքումբք այսոքիւք զմարդկայինն խառնեաց և միացոյց 

Աստուածն Բան:  (74 / 13) 

  Քանզի չարչարելին ոչ է, և ոչ ասի չարչարանք, և մահկանացուին մահ, և ոչ 

ապականացուին ապականութիւն, քանզի չարչարելին բնութիւն բացայայտէ, 

իսկ չարչարանքն զներգործութիւն, և չարչարելին և առանց չարչարանաց և 

միշտ ասի ի վերայ չարչարելոյն, իսկ չարչարանքն յորժամ 

չարչարին:  (119 / 18;  119 / 21) 
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  ոչ ապականութիւն մարմին, քանզի մարմին այլ գործ եղև Աստուծոյ, (120 / 7) 

  Եւ քանզի մեր ծնունդն յապականութեան սերմանէ  (133 / 1) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և ոմանք 

ոչ:  (156 / 17) 

  Յոհան Ոսկեբերան ասէ. «Մի շփոթեսցուք, և մի անջրպետ ի մէջ 

արկցուք, քանզի միաւորութիւն խոստովանիմք և ոչ քայքայումն ինչ (159 / 14) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս, որ 

յաղագս Փրկչին, քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել 

(160 / 2) 

  Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի 

վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 17) 

  Եւ սա ինչպէ՞ս իրաց, քանզի զայսպէս երևման կիրս յամենայն դարս 

մարդկան առ բազումս բազում անգամ երևի արարեալ, այլ այնոքիկ առ աչօք և 

եթ երևմունք:  (168 / 8) 

  Իսկ սոքա բնաւորական իրաց ներգործութիւնք, քանզի անբաւապատիկ 

մարդասիրութիւնն առաջնորդեաց մերումն ստեղծուածի (168 / 13) 

  մարմին մարդկային զգեցաւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ, և ընդ ձեռն անբաժ 

և մշտնջենաւոր միութեանն մի ասի, քանզի Բանին և մարմնոյն երկոցունցն 

իմանամք լինել զմիաւորութիւնն (180 / 13) 

  Ո՞վ արդեօք ոչ գիտիցի զայս, եթէ միաւորութիւնն ոչ պատշաճի լինել 

նախքան զգոյանալ իրին, որ ունիցի զմիաւորութիւնն, քանզի ընդ ո՞ւմ ումեք 

միաւորեսցի ի մինն, առ ընթեր ոչ գոլով լծակցին, քանզի և յարմարի իսկ ոչ, 

այսպէս զոչ գոյն միաւորել նախկին և ապա յետոյ զնա ի գոյանալ 

ածանցուցանել:  (181 / 19;  181 / 20) 

քան զի չարչարելի և մահկանացուն ասել, գտանի զնա ասացեալ 

ապականացու, ընդ ձեռն որոյ հարկաւոր է ապա և երկուս բնութիւնս 

ասել»:  (152 / 19) 

ՔԱՆ ԹԷ - 12 
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Նախ և այժմ աւասիկ առ մեզ այնպիսի իմն ժամանեաց փորձութիւն, քանզի 

որ յառաջ դոյզն ինչ ժամանակաւ ծածկել ջանայաք ընդ քաղցրութեամբն 

Աստուծոյ և մարդասիրութեամբ ոչ հրապարակելով զստահակութեանն նորա 

զանմարդութիւն, և ոչ միայն զխոստացեալսն ի վերայ ոչ ածելով նմա` 

իրաւապէս ինչ արարաք առ անզուգաչառափառագունի միւսոյ մասին, այլ և 

յոլովագոյնս զսիրոյն մատուցանելով եղանակս, առաւել քան թէ արժանաւորաց 

սիրոյն, ոչ առ այլ ինչ, այլ ասացելոցն ակն ունելով, իբրու թէ Տէր Աստուած կամի 

(5 / 1) 

  և այս ինձ այլ ոչ ինչ երևի, քան թէ ասել զոմն մարդ առնուլ. զի ամենայն 

մարդ յորմէ հետէ ձևանայ յարգանդի, յայնմ հետէ իմացեալ լինի դէմ, քանզի 

այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմն մարդ:  (13 / 4;  13 / 8) 

 Ասացեր. «այս ինձ ոչ այլ ինչ երևի, քան թէ զոմն մարդ առնոլ». արդարև այդ 

իսկ է և ոչ այլ ինչ մանիքեցոցն աղճատանք:  (15 / 13) 

            Եւ ասես. «այսպէս ոչ այլ ինչ գիտեմ զդէմն, քան թէ զոմնն մարդ»:  (16 / 19) 

բոլոր բնութիւնս ի զորութեան առաւել քան թէ ի ներգործութեան (23 / 9) 

            ասես, «թէ զդէմն ոչ այլ ինչ իմանամ քան թէ զոմն մար (25 / 20) 

  Բայց ոչ եթէ վասն զի բնականի արարաք յիշումն տէրունական մարմնոյն, 

նորին աղագաւ և զառ ի յերկակացն շամբշացեալ ոք ի ներքս մղեսցէ ծնունդ ըստ 

Աղբիոնի աղքատ մտածութեան. օ՞ն անդր, մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք 

այսպիսի անտեղի մտածութիւն, զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև 

գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին միաւորութեամբ զգոյացութիւն 

ընկալեալ:  (56 / 1) 

  Իսկ զիա՞րդ կամ որպէ՞ս ի կրելն զմարդկայինսն և մարդկաբար նոյն ինքն և 

գեր ի վերոյ մնայ աստուածաբար կրիցն, այլ և զառ ի կրիցն զօրացուցիչ 

զվտանգեալսն, լուռ լինել, զոչ կարելիսն չճառել իրաւացի 

է, քան թէ ճառել:  (64 / 6) 

ոչ Որդին Աստուծոյ այլ ինչ ի մարմնանալն գտաւ ընկալեալ, քան թէ գոլով նոյն 

ինքն Որդի Աստուծոյ (79 / 14) 

 զանազանութիւն դիմաց առաւել հետևի, քան թէ բնութեան:  (112 / 13) 
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 որք առաջնորդեն ձեզ ի գեհեն հրոյն և ոչ ի մայրաքաղաքն ի վերին 

Երուսաղեմի. լաւագոյն է ձեզ առանց նոցա ժառանգել զանվախճան 

կեանսն, քան թէ հանդերձ նոքօք գտանել զյաւիտենական կորուստն:  (165 / 9) 

  

  

ՔԱՋ    - 1 

  Որք ասացին, և որպէս ասացինն, գիտես դու և կարի քաջ (38 / 16) 

  

ՔԱՋԱԼԵՐԵԱԼ           - 1 

  Իսկ նորաոյքն և որ ի նորուն սուտ ստապանծ 

բանիցն քաջալերեալք, զյաղթութիւն նմա սպասէին բերել փառս:  (7 / 14) 

  

ՔԱՋԱՅԱՅՏ   - 1 

  Արդ՝ թէպէտ ամենեքեան սոքա, որպէս ամենեցուն քաջայայտ է, ի մեղացն 

յառաջ եկեալ (69 / 5) 

  

ՔԱՌԱՍՈՒՆ    - 2 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 10) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ (170 / 3) 

  

ՔԱՏԱԿԵԼ      - 2 

  համարձակեսցի ոք երևելօքս ձգտել յաներևոյթսն, և զգալի լուսովս 

զիմանալին քատակել լոյս:  (60 / 2) 
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  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն  (118 / 12) 

  

ՔԱՐ    - 3 

  Սահմանական բանիւ համարի զմարդն քար գոլ և սահմանելոյն անուամբն 

դարձեալ ուրանայ:  (163 / 22) 

Եթէ ոք ասիցէ մարդոյն ունել քարի բնութիւն, նզովեալ լիցի:  (163 / 21) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ 

ոչ քարի բնութիւն:  (166 / 22) 

  

ՔԱՐՇԵԼ         - 2 

  Արդ տ՛ես, Տէր իմ, թէ որպէ՞ս անպատկառաբար զաննման բանն բռնադատէ 

աննման մտածութեամբք և ջանայ զմարգարէին զուղիղ բանն, «ոչ տացես սրբոյ 

քում տեսանել զապականութիւն», առ իւրն քարշել թիւրել խորհուրդ(108 / 8) 

  և վասն մահուանն, որ զմեզ յապականութիւն քարշել արկանէր, այսպէս 

ասէր  (132 / 5) 

  

ՔԱՐՇԵՄ        - 1 

  Նոյնպէս և զառաքելոյն բանն քարշէր իւրոց բանիցն ի վկայութիւն (107 / 6) 

  

ՔԱՐՇԻՄ        - 1 

  քարշեցաւ մարդն ի մահ և յապականութիւն:  (90 / 8) 
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ՔԱՐՈԶԵՄ      - 3 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 3) 

            և այսպէս խոստովանութեանն անգոյ ինչ կամ զԲանն կամ զպատուական 

զԻւր մարմինն քարոզէին և թանց բնութեանն (38 / 24) 

  և փոխանակ նոցա աստուածայնովն զուարճանալ փրկութեամբ, անճառ 

միաւորութեանն քարոզիւր անբաժանութիւն:  (160 / 11) 

  

ՔԱՒ ԼԻՑԻ      - 3 

  Եւ սակայն թէ և մի կենդանի, և է, և ասի, այլ ոչ յանդգնիմք կամ ի բանէն կամ 

ի մարմնոյն Նորին կրճատել զմասն ինչ կենդանական 

զօրութեանն. քա`ւ լիցի:  (36 / 13) 

  Ոչ փոխանակ գոլոյ բնականի մարդկային մտացն Բանն 

Աստուած, քա՜ւ լիցի (56 / 9) 

  Բայց թէ է՞ր աղագաւ վասն նորա ասացաւ չթողանիլ ոգի նորա ի դժոխս և ոչ 

մարմնոյ նորա տեսանել զապականութիւն, այլ զի հպեցաւ ի նոսա, ոչ եթէ սակս 

ընդ նոքօք զիւրն արկանելով մարմին և անձն, քա՜ւ լիցի, այլ առ ի թափել և 

ազատել ի նոցանէ զծնունդս առաջնոյ Ադամայ:  (67 / 9) 

  

ՔԱՒԻՉ            - 1 

  զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող (105 / 22) 

  

ՔՈՅ    - 8 

  քոյին կամօք թերևս ոչ զհոգեկան ընտրել ծնունդ, և ոչ վայելէիր ի փառս 

վեհագունի անուանդ:  (15 / 10) 
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  Եւ մի զարմանար, թէ ընդ քո սուրբ աթոռովդ և քոյին ուղղափառութեան 

գաւազանաւդ գտանի թագուցեալ գայլ գառն կերպարանեալ (146 / 23) 

  Այսոքիկ քոյոց իմաստիցդ առաջարկութիւնք:  (17 / 9) 

           Բայց ա՛րդ, դարձցուք անդրէն յիսկիզբն քոց ասացուածոցն:  (21 / 6) 

  պարտ է մեզ յիշել և որ ի վերջն մնացեալ բանն եղև ի քոց աստուածոցն 

(38 / 11) 

  «ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն»(108 / 7) 

  «ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, և ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել 

զապականութիւն  (144 / 9) 

  Զհոգւոյն զբանն հաւատարմացո՛ ի մի՛ զքո մտածութիւնդ (130 / 20) 

  

ՔՈՒՆ   - 1 

  Արդ՝ եթէ ոչ է բնական ապա և ոչ մարդկային, այլ երկնային մարմին, իսկ 

եթէ մարդկային, ապա և բնական մարմին, և եթէ բնական, յայտ է թէ գոյ ի նմա և 

բնաւորականքն, այս է հոգեկանքն, և մարմնականքն. հոգեկանքն տրտմութիւն, 

երկիւղ, բաղձանք, ցասումն, անգիտութիւն. իսկ մարմնականքն, քաղց, ծարաւ, 

աշխատութիւն, քուն, և գլխովին իսկ չարչարական գոլ և մահկանացու:  (55 / 8) 

  

ՔՍԱՆ ԵՒ ՀԻՆԳ         - 1 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և 

ի քսան և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել (9 / 1) 

  

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ          - 1 

  քարոզեցին յընդհանուր տիեզերս քրիստոնէից իբրև միով փողով 

բարբառովն իւրեանց զայս զանբիծ և զուղղափառ խոստովանութիւնս հաւատոյ 

(146 / 4) 



2192 
 

ՔՐԻՍՏՈՍ      - 152 

  ասասցես մեզ, թէ զմի դէմն ի Քրիստոս ըստ նոյնութեան ասե՞ս, թէ ըստ 

միաւորութեան»:  (10 / 7) 

  Նորա զառ միաւորութենէն երկուցեալ ասել զմինն, թէ գուցէ նովիմբ և մի 

ասել բնութիւն հարկաւորեսցի ի Քրիստոս  (10 / 11) 

  Ասացեր հարկաւորաբար խոստովանել և ոչ կամաւոր զմարդկային 

բնութեանն դէմս ի Քրիստոս  (15 / 8) 

  Արդ եթէ ոմն ոչ է Քրիստոս, յայտ է թէ և անդէմ է, իսկ անդէմ լինելով, ապա և 

ոչ մարդ և ոչ կենդանի կարէ ասիլ:  (17 / 1) 

  Եւ ասես. «թէպէտ և ոչ ուրանամ զՏէրն Քրիստոս մարդկային դիմով երևեալ 

մարդկան», (17 / 11) 

դու որ զմարդկային դէմն ոչ ասէիր գոլ ի Քրիստոս, գտանիս ասացեալ 

զամենայն մարդիկ գոլ ի Քրիստոս և այնուհետև ոչ ևս իցէ Քրիստոս և 

եթ Քրիստոս, այլ երկոցուն հանրականացն յատուկքն Քրիստոս. վասն որոյ ոչ 

ասի Բանն միայն յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս եղեալ մարմին և 

անուանել Յիսուս, այլ ընդ նմին Հայր և Հոգին, և համօրէն ազգ մարդկան Յիսուս. 

զորոյ զհետ գայ, կամ ամենեքին լինել Քրիստոս և մեռանել խաչիւ, և կամ ոչ ոք 

լինել Քրիստոս և ոչ մեռանել, որ և երկոքին 

անտեղիք:  (19 / 16;  19 / 18;  19 / 18;  19 / 19;  19 / 20;  20 / 4;  20 / 6) 

  զնոյն ինքն Տէր Յիսուս Քրիստոս յաստուածութենէն և ի մարդկութենէս 

անշփոթաբար և անքակապէս միացեալ (21 / 16) 

  Արդ եթէ բնութիւնն մարդկային թանց անձնաւորութեան ասել գոլ 

ի Քրիստոս (24 / 4) 

  արդ կամ ասասցես ըստ գրոց որպէս զանունն՝ նոյնպէս և զդէմն մարդկային 

ի Քրիստոս (26 / 14) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել 

ի Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 19) 

  Եւ ասես. «անձնաւորութիւն մարդկային ասել ի Քրիստոս, ոմն մարդ ասել 

27 / 5) 
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  յանուանէն՝ Յիսուս Քրիստոս, ի գաւառէն ՝ Նազովրացի  (31 / 3) 

  Արդ՝ ահա զյատուկն որ ի հասարակէն զարհուրիս ըստ մարմնոյ ասել 

ի Քրիստոս, մեք և զառանձնականսն ևս անուանս խոստովանիմք ունել նմա 

ըստ աստուածային կարգաց ի մարդկանէ, և համայն ոչ ինչ ամենևին վնասել 

գտանի յայսպիսեաց աստի անուանց և իրաց ճշմարիտ միաւորութեանն 

խորհուրդ մարմնացեալ Աստուածն Բանի, այլ վնասեսցին յաւէտ յսղագս նորա՝ 

որք անհաւատութեամբ են վնասեալ ախտիւք, խորհուրդք. օրինակ իմն՝ մի և 

նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ զանազանապէս ունողացն 

զտրամակացեալ ունակութիւն, կամ որպէս քաղցրութիւն մեղուն ոչ նմանապէս 

քաղցր թուիցի գոլ յոգունց ճաշակելեաց, զի նոցա որոց կուրացեալ է ոգոյն 

ակամբ, ոչ ուղղապէս զմիաւորութեանն ի Քրիստոս նկատեալ կարացեալ 

զօրութիւն (31 / 13;  32 / 7) 

  Այսպէս և ի տնօրինականսն Փրկչին զմիաւորութեան Բանն ուղղակի 

դաւանեալ ուսեալք յաստուածային գրոց, ոչ զանգիտեմք զմի և զնոյն Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս և Աստուած խոստուանեալ՝ միանգամայն և մարդ, 

Աստուած ըստ էութեան բնութեան իւրոց, և մարդ՝ ըստ մարմնանալոյն և 

մարդանալոյն վասն մեր, կատարեալ յաստուածութեանն, կատարեալ նոյն և ի 

մարմնաւորութեանն. և թէպէտ այսպէս կատարեալ և կատարեալ ասեմք և է, 

համայն ոչ երկուս կատարեալք, այլ մի կատարեալ՝ մի և նոյն Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս:  (33 / 12;  33 / 21) 

յետ ժամանակի ծնեալ նոյն և ի մօրէ ըստ մարմնոյ և որդի մարդոյ, և սակայն 

ոչ երկու որդիք, այլ մի՝ և միայն Որդի Աստուծոյ մարմնացեալ, մարդացեալ Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս (34 / 6) 

  Եւ համայն մի ասելով ի Քրիստոս բնութիւն, դէմ և առանձնաւորութիւն, ոչ 

ուրանամ, զոր ունէրն իՀօրէ և զոր եղևն (34 / 18) 

  Եւ դարձեալ ասի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս և Բան Աստուծոյ Հօր (34 / 23) 

  սակայն ոչ կարեմք յերկուս բաժանականս և առաջնորդականս բաժանել զմի 

և զնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս  (35 / 11) 

  սակայն ոչ ասի մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս երկու կերպարանք՝ 

երկուց ոմանց գոլով նմանութիւն (35 / 18) 

  և ոչ ասի երկու կենդանիք մի և նոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, այլ մի 

կենդանի:  (36 / 9) 
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  իսկ յանասելի միաւորութենէն մի՝ և ոչ երկու ասին կատարել, մի կենդանի, 

մի անձն, մի պատկեր, մի Որդի Աստուծոյ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (38 / 6) 

  ի սուրբ հարքն որպէս մի Որդի գիտեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս (38 / 19) 

  Եւ սուրբ հարքն թէ դէմ յիշէին ի Քրիստոս, (39 / 8) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ սուրբ հարքն խոստովանէին զՏէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս մի բնութիւն և մի Որդի Աստուծոյ:  (43 / 16) 

  Եւ համայն մի բնութիւն և մի դէմ ասելով ի Քրիստոս, որ ըստ 

համագոյութեան ասացին Բանին և մարմնոյն (43 / 18) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ միոյ 

Քրիստոսի, եթէ ոք զմի բնութիւն ըստ բնութեան, այլ ոչ ըստ միաւորութեան 

ասասցէ գոլ ի Քրիստոս, կամ եղիցի Արիոսի համաձայնեալ ստացական ասելով 

զԲանն և զմարմին Բանին, հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, 

զկապակցութիւն հոգւոյ և մարմնոյ յօրինակ առնելով, և կամ Եւտիքենիտ և 

Մանիքեցի, որ անստացական ասելով զԲանն և զմարմին Բանին, յանդգնեցաւ 

ասել մի բնութիւն Բանին և մարմնոյն:  (46 / 26) 

  Սապէս և վասն կրկին ասելոյն ի Քրիստոս կամս և ներգործութիւնս (47 / 17) 

  Ապա ուրեմն որպէս ճշմարտեցաք մին գոլ ներգործութիւն և կամս 

ի Քրիստոս, յանճառ և ի վեր քան զմիտս եղելոյ ի միաւորութենէ անտի, ըստ 

նմին և զդէմ և զբնութիւն, յորս բնաւորեալ են ներգործելն և կրելն և կամելն. մի, և 

ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, ոչ 

ըստ էութեան, այլ որպէս ասացաք, յանճառ միաւորութենէ անտի, և ի յաղթելոյ և 

ի հնազանդեցուցանելոյ վեհագունին զնուաստագոյնն:  (50 / 8;  50 / 13) 

  Սորին աղագաւ ապա մի, և ոչ երկուս ասասցի 

կատարեալ Քրիստոս Աստուած մեր, միանալով և ընկղմելով արարածականին 

յարարչականումն կատարելութեան, ըստ նմին այսմիկ և եթէ բնութիւն իցէ 

մարդկային ի Քրիստոս և եթէ դէմ, միանալով և ընկղմելով յաստուածայնումն 

դիմի և բնութեան՝ մի ասի բնութիւն և դէմ ի Քրիստոս, և ոչ երկու, և յաղագս 

սորին այսորիկ Երրորդութիւն Երրորդութիւն և ոչ չորրորդութիւն, և միայնակ 

աստուածութեանն բնութիւն մի, և ոչ երկու բնութիւնք:  (51 / 2;  51 / 6;  51 / 9) 

  Զի թէ այսպէս բարեպաշտաբար և որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն 

զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես ի Քրիստոս զխորհուրդ, մնայ արդարև 
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նոյնպէս Երրորդութիւն Երրորդութիւն նովին միով աստուածային 

բնութեամբն:  (51 / 16) 

  Արդ՝ եթէ ասէի զմիաւորութիւն գոլ ի Քրիստոս ըստ պատուոյ միայն և 

փառաց և ճոխութեան և արժանաւորութեան, ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի 

բնութիւն, որպէս ոչն կարէ ասել Նեստորիոս և նորին համախոհքն:  (52 / 21) 

  Եւ դարձեալ եթէ ասեի ըստ համագոյութեան, այլ ըստ ոչ միաւորութեանն, 

զմինն ի Քրիստոս, ոչ կարէի ասել զԲանն Աստուած մարդ լեալ ի Կուսէն 

ճշմարտապէս և անյեղաբար, ըստ Եւտիքեայ և Յուլիոսի:  (53 / 3) 

  Ասասցուք դոյզն ինչ և առ այնոսիկ, որ տարակուսին և ասեն, թէ մինչ 

կատարեալ ասեմք ի Քրիստոս ըստ ամենայնի զմարդկայինն, որպէս և 

զաստուածայինն, զիա՞րդ և ոչ երկու գոյացութիւնք ասին ի Քրիստոս, առանձին 

և զատաբար գոյացութիւն մարդկային զկնի անճառ 

միաւորութեան:  (71 / 13;  71 / 15) 

  համայն յանասելի և ի գերահրաշ միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի 

անձն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:  (72 / 23) 

  Եւ այսպէս ասի միևնոյն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, միանգամայն 

և մարդ:  (75 / 13) 

  Նմա միայնոյ կրկնի ծունր երկնաւորաց և երկրաւորաց, և ամենայն լեզու 

խոստովան լիցի, թէ Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր:  (75 / 16) 

  Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ և այսօր, նոյն և յաւիտեանս ամէն:  (75 / 17) 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց 

և Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ»(81 / 2) 

  Դարձեալ տարակուսեն` ասելով, «Քրիստոս ասացեալ եղև ի Պօղոսէ և ոչ 

Բան, և Քրիստոս ի վերայ երևելոյն ասի և ոչ ի վերայ 

աներևելոյն»:  (81 / 15;  81 / 17) 

  Եւ յաղագս նորին ասի մի բնութիւն ունել Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ոչ 

անմարմին, այլ զմարմնացեալն (85 / 8) 

  ասացին, թէ Քրիստոս զնախաստեղծին ունէր բնութիւն զանկիրընդունակն և 

զառանց կարեացն (92 / 22) 
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  Արդ եթէ յադամային մարմնում հոգեկանքս և մարմնականքս ոչ էին 

բնաւորեալ կիրք, յայտ ուրեմն է՝ թէ Քրիստոս կրելովն զայսոսիկ, ոչ էառ 

զադամայինն, մարմին այլ զմերս՝ որ ընդ մահուամբն և ապականութեամբ եղև 

ստորանկեալ:  (93 / 11) 

              Եւ զիա՞րդ ասէր ինք զինքէնէ Քրիստոս առ աշակերտսն (102 / 7) 

  Զիա՞րդ և Պօղոս ասէր, թէ ոչ էր նոյն, «Յիսուս Քրիստոս ի փառս երեկ և 

այսօր, նոյն և յաւիտեանս»:  (102 / 14) 

  գրէ Աթանաս առ Էպիկտէ, «թէ ո՞ր դժոխք զգայռեցին ասել մի բնութիւն 

Բանին և մարմնոյն». զի ըստ համագոյութեան ասել մի բնութիւն 

ի Քրիստոս, առնէ զԵրրորդութիւնն չորրորդութիւն` և ոչ ևս 

Երրորդութիւնն:  (113 / 7) 

  Եւ եթէ մարդկան սերման էր բողբոոջն Քրիստոս, հաւանէ՞ր արդեօք և 

զպտուղն ըստ բնութեան քատակել արմատոյն (118 / 11) 

  Իսկ Քրիստոս ըստ առաջ սահմանեալն ժամանակի և յորժամ ինքն կամէր 

խոնարհել ի մարդկայինսն (120 / 22) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ մարմնոյն 

Քրիստոսի, ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս, և ոչ 

լինի մեռեալ վասն մեր Քրիստոս այլ վասն իւրեան, որպէս ասաց Նեստոր, և ոչ 

լինի կամաւ ընկալեալ զմահ խաչին, այլ ի հարկէ և ակամայ եկեալ ի 

մեռանել:  (123 / 8;  123 / 9) 

  Այլ և ոչ բնութիւն կրկին ի Քրիստոս ասասցի, ոչ դէմ, ոչ զօրութիւն, ոչ 

իմաստութիւն, ոչ կենդանութիւն (128 / 21) 

և այսոքիկ թէ յաղագս Քրիստոս երեկ և այսօր նոյն, և ոչ այլ ոք, և յաւիտեանս, 

և եթէ տեսէք զի ես նոյն եմ»:  (129 / 5) 

  Բայց սակայն և զայս գիտել արժան է, զի զամենայն, զոր միանգամ 

կրեաց Քրիստոս զմարդկայինսն, ոչ առանց աստուածային ներգործութեան 

զայսոսիկ կատարէր:  (129 / 9) 

  ասէր նովին ապականութեամբ զբոլոր կենցաղավարութիւնն իբր 

կատարեաց Քրիստոս ի վերայ երկրի  (132 / 16) 
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  գուցէ ապականեցին միտք իւրեանց ի միամտութենէն որ 

ի Քրիստոս (133 / 11) 

  Եւ բազում ինչ այլ որ սոցին նման, յորոց և ոչ զմի ինչ յայսպիսեաց անտի 

յանձն իւր ընկալաւ Քրիստոս:  (133 / 17) 

  «Դու ես Քրիստոս որդի Աստուծոյ»:  (136 / 13) 

  Զի անապականի և միաւորեցելոյ ընդ աստուածութեանն մարմնոյ և վայելէ 

ամենայնիւ վերջնում, որ զկնի յարութեան ժամանակն դէպ էր լինել, իսկ վէրքն 

գեղարդեանն և բեւեռացն իսկ եթէ հասարակաբար առհաւատչէիւ յերկոսին 

ժամանական վարեցաւ մի և նոյն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, ոչ է պարտ զնա 

ասել փոփոխելի կամ այլայլելի  (142 / 18) 

  Քրիստոս ինքն երկոտասանսն ընտրեաց, իսկ մին ի նոցանէ եղև 

սատանայ:  (147 / 6) 

  Քրիստոս մահկանացու ասի և մեռաւ ճշմաարտապէս ըստ 

մարմնոց:  (157 / 23) 

  միաբանեալ հաւատով առ միմեանս և միանալ վերստին ի 

գլուխն Քրիստոս:  (161 / 22) 

  Քրիստոս ոչ ունէր զբնութիւն զառաջին մարդոյն (167 / 5) 

  և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն 

առաջին անընդունակ էր կրից (167 / 13) 

  առ Աբրահամաւն յանմարմնութեանն ասելով` Յիսուս Քրիստոս երէկ և 

այսօր նոյն և յաւիտեան (170 / 24) 

  զի ոչ եթէ որպէս յայնժամ և այժմ անմարմին կարծեսցի 

գոլ Քրիստոս բարեպաշտից:  (171 / 12) 

  Եւ յաղագս սորին այսորիկ դաւանեցին սուրբ հարքն զմի և 

զնոյն Քրիստոս Որդի Աստուծոյ միովն բնութեամբ և միով դիմօք և 

անձնաւորութեամբ:  (180 / 18) 

  նոյն ինքն Քրիստոս և՛ մեռեալ և՛ կենդանի, աստուստ յայտնեալ լինէր 

իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և կենդանի աստուածութեամբն 

(182 / 4) 
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  Զնոյն տեսանեմք և ի վերայ Յուդայի եղեալ ի Քրիստոսէ. (4 / 2) 

  Այսոքիկ բարեկարգապէս ընտրողութեանբ Բանն տեսանելի և շօշափելի 

ասացաւ ի Յոհաննէ, և երկրային մարմինն յերկնից իջանել ասացաւ ի Պօղոսէ, և 

նոյն ինքն ի Քրիստոսէ, որ հետևի այս նոցա ոչ ըստ բնութեան բանին, այլ ըստ 

յեղանակի միաւորութեանն:  (125 / 9) 

  Դարձեալ ասացաք առ նա. «Իսկ զիա՞րդ գրեցեր դու երկուս բնութիւնս 

ունել Քրիստոսի ի միում դիմի և առանձնաւորութեան (10 / 5) 

  Արդ, թէպէտ և Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ոչ ուրանամ մարդկայնովս 

երևիլ մարդկան դիմաւ, այլ քանզի փոխանակ սերման զԲանն ասեմ ժամանել 

յարգանդ Կուսին, ըստ այնմ մտաց մի ասեմ զդէմն:  (13 / 10) 

  Տե՛ս, որպիսի՞ մտածութեամբ աղտեղեալ ձեռնարկեցեր զանաղտ լսելիս 

ժողովրդոց Քրիստոսի:  (18 / 18) 

  ոչ միայն անձև, այլ և անսկիզբն կամիս ասել զմարդեղութիւն Տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:  (22 / 9) 

  ապա թէ զայս ոչ իշխեսցես տալ Քրիստոսի, հարկ լիցի քեզ կամ ի Բանէն 

կամ ի մարմնոյ նորա զկենդանականն ի բաց բառնալ զօրութիւն (37 / 3) 

  գրեցեր ի պատասխանականին քո թղթի, «թէ զկնի շարադրութեանցն ոչ ոք ի 

հարանցն մի ասաց Քրիստոսի բնութիւն»:  (38 / 14) 

  Ըստ նմին այսմիկ և զմինն ասել` և զերկուս բնութիւնս ի վերայ 

միոյ Քրիստոսի (46 / 24) 

  զի՞նչ արգելու զմեզ ձայնակցեալ սուրբ հարցն ասելով՝ մի դէմ Քրիստոսի ի 

միաւորութեանն, (52 / 15) 

  ոչ կարէի ասել Քրիստոսի մի բնութիւն (52 / 23) 

  Եւ արդ զի ցուցաք զասելն սուրբ Հարցն, և որպէս ասացին ունել 

միոյ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ միոյ բնութեամբ  (53 / 8) 

  համայն ոչ ասին երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, 

այսպէս իմասցիս և ի վերայ Քրիստոսի:  (71 / 23) 
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  Եւ զայս ասելով՝ կարծեցին ընդ ձեռն տարացուցին առ աչօք մարդկայինն 

ցուցանել կրել Քրիստոսի կիրս (93 / 6) 

  Դարձեալ թէ յաստուածաստեղծեցելումն ոչ էին հոգեկան և մարմնական 

կիրս, սիրելի եղև Քրիստոսի ոչ զիւր զառանց կրից ստեղծեալն, այլ զմերն ընդ 

ձեռն յանցանացն զգենուլ կիրընդունակ եղեալ ստեղծուած:  (93 / 21) 

  Իսկ եթէ ճշմարիտ է, որպէս և են իսկ ճշմարիտ բանն Քրիստոսի, որ 

զմարմինն յառաջ քան զյարութիւնն անուանեաց նոր ուխտ և քաւիչ մեղաց և 

կենաց տուող, ապա յայտ է, թէ նա է սուտ ի սերմանել ի լսելիս 

հաւատացելոց Քրիստոսի զմոլար վարդապետութիւնն:  (105 / 20;  106 / 3) 

  Քրիստոսի մարդեղութիւն աշխարհի փրկութիւն գործեաց  (106 / 15) 

  մնաց մարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, պարտ էր ըստ 

այսմիկ և զնա չարչարելի և մահկանացու ասել մինչև ցյարութիւնն. ոչ զայն 

ասեմ, ասէր, որ ի գերեզմանին և կամ որ ի մեղացն է, այլ որ ինչ միանգամ 

յիւրաքանչիւր կիրսն գտանի, ի հոգեկան և ի մարմնական, զայն ընդունել 

ասեմ Քրիստոսի ի մարմինն իւր:  (107 / 19;  108 / 3) 

  կարասցէ ի ձեռն այնորիկ զգեցուցանել 

մարմնոյն Քրիստոսի զապականութիւն:  (108 / 11) 

  Բայց այսոքիւք ասասցուք և զայս. զի թէ զյարութիւնն ապականութեան 

ծառայեաց մարմինն Քրիստոսի և զկնի յարութեանն փոխեցաւ 

յանապականութիւն (110 / 23) 

  Եւ դարձեալ զկնի յարութեանն ի բաց բարձեալ եղեն ի փրկչական մարմնոյն 

անուանք մարդկային բնութեանս, ընդէ՞ր ապա փախչի ի Յուղիոմեայ 

Ղիկառնացւոյ, զի երկոքին զմի կարծիս ունին վասն մարմնոյն Քրիստոսի. նա ի 

ծննդեանն ոչ խոստովանելով զայսոսիկ զանուանս, պարտաւորեցաւ առ աչօք 

ասել զմարմինն Քրիստոսի, և սա զկնի յարութեանն զայսոսիկ ի բաց բառնալով 

ի մարմնոյն Քրիստոսի զանուանս. զնոյն խորհին վասն Քրիստոսի, ոմն յառաջ և 

ոմն յետոյ համաձայն լինելով իրերաց, նոյնպէս երկոքին առ աչօք գտանին 

ասացեալ զմարմինն Քրիստոսի և կամ յերկնից 

բերեալ:  (111 / 12;  111 / 15;  111 / 17;  111 / 18;  111 / 20) 

  և ի միաւորութենէ անտի մի ասել ի վերայ Քրիստոսի բնութիւն (112 / 3) 

  ըստ նմին և զմի զբնութեան ասել ի վերայ Քրիստոսի  (113 / 1) 
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  Ապա եթէ ըստ միաւորութեան ասէ զմի բնութիւն ի 

վերայ Քրիստոսի, ուրանօր զմիաւորութիւն խոստովանի անդանօր և 

զմիաւորութիւնն հարկաւոր է ասել ի վերայ Քրիստոսի և կամ ի ծննդեանն և 

կամ յարութեանն:  (113 / 10;  113 / 13) 

  «ի գերեզմանին զապականութիւն ոչ ասեմ ընդունել 

մարմնոյն Քրիստոսի»:  (116 / 23) 

  Արդ եթէ գերեզման եղև զգեցուցանող 

մարմնոյն Քրիստոսի, զանապականութիւն ասել պարտիս (117 / 9) 

  Արդ ասա՛ ինձ, ո՛վ Թէոդիտոն, զիա՞րդ եբեր ընդ իւր 

մարմինն Քրիստոսի զապականութիւն, զանփառութիւն, զանկատարութիւն, 

պատճառ ոչ ունելով ի սկզբան լինելութեանն (118 / 4) 

  Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր  (118 / 17) 

  Եւ դարձեալ ոչ է իրաւացի զերիս զայսոսիկ զանուանս շփոթել ընդ միմեանս 

և խառնակել, և ի ձեռն անարարողութեան դոցա անարժան սահման տալ ի 

վերայ պատուական և անարատ մարմնոյն Քրիստոսի, զի ոչ են մի և ոչ միոյ 

իրողութեան:  (119 / 17) 

  Արդ մահկանացու չարչարելի ասի մարմինն Քրիստոսի որպէս և յայնժամ, 

նոյնպէս և այժմ և միշտ  (120 / 12) 

  Արդ այսպէս ամենայն սուրբ հարքն ըստ յառաջ նկատել ժամուն և ըստ 

իւրոց կամաց ասացին կրել Քրիստոսի զմարդկայինսն՝ զմահ և զայլսն (122 / 3) 

  Զի առանց իրերաց զմի ի սոցանէ ասել ի վերայ Քրիստոսի, գտանի 

ասացեալ զնա կամ սոսկ մարդ կամ սոսկ Աստուած:  (123 / 2) 

  Եւ դարձեալ առանձնաբար զնուաստագոյնսն ասել ի վերայ 

մարմնոյն Քրիստոսի (123 / 5) 

  Եւ ոչ են միայն այսոքիկ անուանք, որ հետևին մարմնոյն Քրիստոսի ի 

մարդկութենէս չարչարելի և մահկանացու զնա ասել, այլ ընդ սոքօք են և այլք 

յոլովք, այսինքն մարդկային և երկրային և բովանդակելի և շօշափելի և զգալի և 

տեսանելի:  (123 / 14) 
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  որպէս սուրբն Բարսեղ ասէ. «բնութեամբ մարմինն Քրիստոսի մարդկային, 

իսկ միաւորութեամբ տնօրէնութեանն աստուածային»(125 / 14) 

  հաստատեալ եղև եկեղեցի Քրիստոսի ի վերայ վիմին հաւատոյ ՝ ընկալեալ 

յառաքելոցն տուչութենէ:  (126 / 1) 

  առանձնաբար բազմացուցանել բանս ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի ՝ իբրև ի 

վերայ գոյակցի և համաբուն եղելոյ Բանին (127 / 14) 

  Ի սոցանէ վարդապետեսցիս ընդ բոլոր տնօրինականսն նոյնպէս 

անցանել Քրիստոսի:  (131 / 8) 

  Զմտաւ ա՛ծ զծնունդն Քրիստոսի զբարեպաշտութիւն (132 / 12) 

  մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և առանց մեղաց էր (132 / 19) 

  յիշես զմինն ի նոցանէ ի մարմինն Քրիստոսի (135 / 15) 

  Եւ տէր Եփրեմ ասէ. «վասն զի ի մահն Քրիստոսի մկրտութիւն ի թողութիւն 

մեղաց, և ի մարմնոյ յարութիւն՝ մեռեալ լինի, որ է աստուածութեան գործ և ոչ 

արարածոյ բնութեան»:  (144 / 18) 

  սուրբ հարքս կաթողիկէ և առաքելական եկեղեցւոյ վերատեսուչք, որք 

յիւրաքանչիւր ժամանակս հալածեցին զչար գազանս յեկեղեցւոյ Աստուծոյ, 

անվիրաւորելիս և անվարատելիս պահելով զհօտ Քրիստոսի (146 / 2) 

  Զի Յուլիանէ ասէր. «պարտ է զմարմինն Քրիստոսի անչարչարելի ասել և 

անմահկանացու ի ծննդենէն (152 / 17) 

  Իսկ Սևերիոս ասէր. «Ոչ, այլ պարտ է չարչարելի և մահկանացու ասել 

զմարմինն Քրիստոսի ի ծննդենէն մինչև ցյարութիւնն, զի այսոքիկ և զկնի 

յարութեանն հետևեալ լինին մարմնոյն Քրիստոսի (153 / 3;  153 / 5) 

  Եւ նստեալ իւրաքանչիւր ոք առանձինն ազգածինք և ցեղապետք՝ յիւրեանց 

անուն զանունն Քրիստոսի փոխեցին (154 / 6) 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող 

դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 5) 
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  Բայց նախ քան զայսոսիկ՝ տեսցուք փոքր մի և վասն անուանցն 

մարդկայնոց, որք ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (156 / 17) 

  Եւ քանզի բազում անուանք հետևին մարդկային բնութեանս, տեսցուք թէ 

ամենեքին նոքա ասեն ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի, թէ ոմա՞նք ասին և ոմանք 

ոչ:  (156 / 20) 

  Եւ դիտել պարտ է, թէ այնոքիկ անուանք, որք միանգամ արարածականիս 

պատշաաճին բնութեան և ի մարդոյն առեալ լինի սահման, ամենեքին նոքա 

աներկբայաբար ասին ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի:  (157 / 2) 

  Իսկ այնոքիկ անուանք որ միայն զարարչական բնութիւնն փաղանունակի 

նշանակէ, ընդ որում ոչ այլ ոք ի գոյիցս լծակցի հոմանունութեամբ, ոչ է պարտ և 

ոչ իւիք զնոսա առնուլ ի վերայ մարմնոյն Քրիստոսի (157 / 12) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին 

մարմնոյն Քրիստոսի, հակակեալք լինին նմա (158 / 7) 

  Զի ոչ եթէ ընդ ձեռն երկակի ասութեանն կրկին առնէ 

զմարմինն Քրիստոսի՝ զոմն մարդկային և զոմն աստուածային. այլ այսպէս 

ածցուք զմտաւ, թէ ոմանք ըստ բնութեան ասին ի վերայ 

մարմնոյն Քրիստոսի, իսկ ոմանք ըստ միաւորութեան:  (158 / 13;  158 / 16) 

  Որպէս և Բարսեղ ասէ. «Բնութեամբ է մարդկային մարմինն Քրիստոսի, իսկ 

միաւորութեամբ տնօրինութեամբն աստուածային»:  (158 / 18) 

  Արդ դուք ձեզէն տուք զիրաւդ, Պօղոս ասէ առ Կորնթացիսն, որ 

անչարչարելի և անմահկանացու ասէ զմարմինն Քրիստոսի (166 / 10) 

  զմարմին Քրիստոսի յերկնից ի հրեշտակական բնութենէն ասաց 

գոլ:  (166 / 17) 

  Եւ դարձեալ որ անցաւելի ասէ զմարմինն Քրիստոսի, ո՞չ ապաքէն ասացեալ 

լինի նորա զնա անշունչ և անզգայ և այս ով ոք այլ լինի, եթէ ոչ քարի 

բնութիւն:  (166 / 19) 

  Եւ որ դնէ յարացոյց մարմնոյն Քրիստոսի յառաջին մարդոյն մարմին նախ 

քան զանցանելն ասելով` առաջին մարդն անընդունակ էր կրից մարդկայնոց 

մարմնականաց և հոգեկանաց (167 / 1) 
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  և եթէ համաբուն ունէր Քրիստոս զմարմինն առաջին մարդոյն և մարդն 

առաջին անընդունակ էր կրից, առ աչօք ապա պարտին լինել Քրիստոսի կիրքն 

և ոչ ճշմարտութեամբ:  (167 / 16) 

  զիա՞րդ ասեմք անապական մնալ մարմնոյն Քրիստոսի` կատարելով 

զբնական կիրսն մարդկայինս:  (173 / 4) 

Աթանաս ասէ. «վասն զի մարմնանալն Քրիստոսի յանամուսնութենէ և 

առանց մեղաց էր, ոչ գտաւ ի նմա ապականութիւն (173 / 19) 

  Զի՞նչ և առ նոսա, որք ասեն, թէ ծնանելովն ի Կուսէն զեղելութիւն միայն 

ընկալեալ Քրիստոսի, և ոչ եթէ ընդ եղելութեանն և զմիաւորութիւնն 

միանգամայն և ի միասին (181 / 12) 

  Եւ որք ասեն ի վերա մարմնոյն Քրիստոսի, թէ մեռեալն կենդանի և 

կենդանին մեռեալ (182 / 1) 

  Այսոքիկ և սոյնպիսիք այլք բազումք յասելոյն Յուլիանեայ անչարչարելի և 

անմահկանացու զմարմինն Քրիստոսի ի ներքս եկեալ, բազմացան անվայելուչ 

բանք (182 / 24) 

  Զի՞նչ և առ այնոսիկ, որք ասենն, թէ որ ասէ 

զմարմինն Քրիստոսի մահկանացու, ասացեալ լինի զնա և 

ապականացու:  (183 / 9) 

  

  Զայս պահանջէր Տէրն ի փարիսեցւոց անտի հարցանելովն, թէ «ո՞յր որդի 

է Քրիստոսն»,  (161 / 2) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 21) 

  զմի և զնոյն զՈրդին Աստուծոյ բաժանես ի բազում քրիստոսս և յորդիս 

բազումս:  (128 / 1) 

  Եւ արդ՝ ահա մինչդեռ փախչէիր զանձնաւորութիւնն մարդկային ասել ի 

Քրիստոս, ուրացար ընդ նմին և մարդ լեալ զՔրիստոս:  (26 / 20) 

  Այլ ոչ եթէ յաղագս սորին այսորիկ յերկուս բաժանեալ 

բնութիւնս զՔրիստոս, և կամ երկուս ասել զնա դէմ, և երկուս 
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առանձնաւորութիւնս, այլ մի և նոյն միայն մարմնացեալ Բանն Աստուած 

բնութեամբ, դիմաւ և առանձնաւորութեամբ:  (34 / 13) 

  այս յանպարիմանալի միաւորութենէն ուսեալք այսոքիւք մի 

դաւանել զՔրիստոս:  (39 / 2) 

 գտանի ասացեալ ընդ Պօղոսի Սամաստացւոյ և ընդ Դիոդորի Տարսոնացւոյ 

մարդ տկար զՔրիստոս (47 / 14) 

  Առ որս ասեմք, եթէ այսպէս բարժանաբար զՔրիստոս անուանելդ, երկուս 

տայ ասել Քրիստոսս և Աստուածս երկուս, յորմէ և ապա երկու որդիք:  (81 / 20) 

  ընդունել դաւանեցին զՔրիստոս սակս մերոյն փրկութեան:  (100 / 4) 

  յաղագս որոյ և բնութիւն մի զՔրիստոս ասէր գոլ (103 / 19) 

և զծնեալն ի նմանէ զՔրիստոս Աստուած  (115 / 12) 

  Եւ հարքն որ ասացին զՔրիստոս չարչարելի և մահկանացու և ստացական 

մարմնով և անչարչարելի և անմահականացու և անստացական 

աստուածութեամբն, ոչ որոշաբար և ոչ ծննդենէն ցյարութիւնն զայսոսիկ ասեն 

(122 / 8) 

  ոչ կարես հեռանալ ի մտածութենէ բաժանողացն զՔրիստոս (123 / 7) 

  փոփոխելի առնես զՔրիստոս:  (135 / 18) 

  որպէս և Գրիգոր սքանչելագործ ասէ, «զի՞ արդ ասիցէ ոք փոփոխելի կամ 

այլայլելի զՔրիստոս (142 / 21) 

  Եւ թէպէտ և ասացաք զանչարչարելին և զանմահն ըստ բանականի հոգւոյն 

մարդկայնոյ դաւանել զՔրիստոս (178 / 10) 

  զի բարձցի գայթակղութիւն կիսակատար դաւանողացն զՔրիստոս մարդ և 

զի անձնիւրովքն եղիցի երախտաւոր մեզ ի բժշկել զնոսա:  (178 / 22) 

  որպէս և Յուլիոս Հռոմայ հայրապետ ասէ. «զՊօղոսի 

ասել զՔրիստոս ախտակիր, ոչ մասնաբար իմանամք և ոչ զաստուածութիւնն 

ախտակրական կարծեմք… (179 / 11) 
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  Զինչ և առ նոսա, որք ասենն, թէ յերկուց մին զՔրիստոս, ամբարշտութիւն է, 

այլ պարտ է ասել ի վերայ նորա մի բնութիւն (180 / 2) 

  Իսկ մի բնութիւն ունել ասելով զՔրիստոս, ի վերայ ոչ բերելով ըստ 

միաւորութեանն Բանի, ասացեալ լինի զմի բնութիւնն ըստ համագոյութեան 

բանի (180 / 23) 

  աստուստ յայտնեալ լինէր իմաստնոցն մեռեալ զՔրիստոս մարմնովն և 

կենդանի աստուածութեամբն (182 / 6) 

    և այս է զոր ասէաքն զոմանս զՔրիստոսէ ասացեալսն լինել ըստ 

բնութեան:  (57 / 23) 

  Առ որս ասեմք, եթէ ամենեքին այսպիսաբար ասացեալք ի 

սրբոցն զՔրիստոսէ, ոչ առ մարմին տանի զասացելոյն ակնարկութիւն, այլ առ 

Բանն Աստուած (81 / 10) 

  Ըստ նմին և այլ ասացեալքն զՔրիստոսէ այսպէս տպաւորեալ 

ձևանան  (182 / 19) 

            յերիս ժամանակս փոփոխումն ընդունել ասէր զՔրիստոսի  (101 / 24) 

  Եւ Նեստոր երկոցուն բնութեանցն մի դէմս 

խոստովանի զՔրիստոսի (112 / 11) 

  

ՔՐԻՍՏՈՍԱՍԷՐ        - 1 

որք շրջաբերական թղթով իւրեանց զայս այսպէս սահմանեցին յընթանուր 

աշխարհս քրիստոսասիրաց:  (180 / 8) 

  

ՔՐԻՍՏՈՍԵԱՆ          - 1 

  Գլուխ աստուածային ժողովրդեան, հովիւ քրիստոսեան բանաւոր հօտի, 

հայր մեծ, ի մեծագունի աթոռն նստեալ առաքելոյն Պետրոսի՝ 

Աստուածապատիւ Տէր Աթանաս պատրիա/ր/դ Անտիոքու մեծի, Խոսրովի 

նուաստ ծառայից:  (100 / 7) 
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ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԻՍՈՒՍ   - 3 

ոչ ասել երկուս բնութիւն և անձնաւորութիւն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր 

(50 / 13) 

  Յորոց հեռի արասցէ Հոգին սուրբ ի նորայն դատապարտութեան բանիցն, 

շնորհելով մեզ անբիծ դաւանութեամբ կալ յաստիսս և հանդեձելոցն հասանել 

բարեաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում՝ փառք յաւիտեանս ամէն:  (86 / 16) 

 Որ և զմեզ պահեսցէ պահպանող ձեռն Արարչին ի նոցա սպանող և ի 

կորուսիչ բանիցն, շնորհելով մեզ լինել աւանդապահ առաքելական աւանդիցն 

ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր,  որում փառք յաւիտեանս:  (96 / 15) 

  

ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

 

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

 

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

 

  

 ՔԱՂԱՔ  - 3   

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն ամենայն 

քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ նորաձեւեցին 

ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի բռնութիւնն, զոր 

բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն իշխանութիւնն ետ 

փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ զայդ 

դաւանութիւնն:  (188 / 1) 
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  Պ. Այղ ինքն ոչ ընգալաւ, եւ եթէ ծնունդն յայնմ աւուր էր, նա ի՞բր իշխէր Դաւթի եւ 

Յակովբու տաւն կարգել, բայց քաղաքն, որ տաւնէին, յԱրտիմոնէ էին աղանդեալք, 

որ ընդ հակառակս գնաց Յովաննու աւետարանչի կրաւնիւք եւ կարգաւք եւ այդովք 

չարագլուխ աշակերտաւք նորայ:  (190 / 13) 

       Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի 

առնեն»:  (190 / 9) 

  

ՔԱՆ – 4 

  Պ. Յակովբոս աստուածեղբայրն տաւն կարգէ, եւ Յուստիանոս զայն փոխէ՞, 

զի՞նչ քան զայն մեծագոյն վնաս:  (188 / 17) 

  Հ. Եւ ուստի՞ յայտ է, թէ յառաջ քան զՅուստիանոս ի յանուարի Զ տաւնէին առ 

Կոստանդիանոսի:  (189 / 23) 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող 

գրով, քան զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. 

«զառաքելոցն այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 7) 

  Պ. Ես զջուրն և զարիւնն յաստուածութենէ ասեմ բղխեալ, եւ ոչ ի մարմնոյն սոսկ, 

այղ ի միաւորութենէն, որպէս եւ ասէ երանելին Յովհան յԵփեսացւոց թղթոյն 

մեկնութեան, արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ, է սոսկ մարդոյ 

արիւն, եւ զաշխարհս ի մեղաց ո՞րպէս բառնայ, աղէ, ընթերցիր եւ 

զաստուածաբանի բանն, որ ի զատկի ճառին ասէ. «արիւն եւ ջուր ի կողիցն 

հոսեալ` մին իբրև մարդոյ, եւ միւսն ի վեր քան զմարդոյ», եւ մին եւ միւս ասելով 

զատանին, եւ ջրոյն ասէ դարձեալ ի նոյն ճառի. «արիւն Աստուծոյ, չարչարանս եւ 

մահ լսելով` մի ի վայր անկցիս անաստուածաբար իբրեւ Աստուծոյ 

ջատագով»:  (196 / 17) 

  

ՔԱՆԶԻ  - 1 

  Պ. Ոչ ոք աստուածային պատարագացն յիշէ զպատարագամատոցն, ոչ երանելին 

Երիանոս հետևողն առաքելոց, և ոչ երանելին Եւսեբի, որ զպատմութիւնն 

եկեղեցւոյ գրեաց, քանզի Յակովբոս եղբայրն Տեառն ոչինչ եթող գրով, քան 

զընթերցուածս եւ զկաթողիկէսն. յամենայն ժամ յիշէ Եվսեբի և ասէ. «զառաքելոցն 

այդ ինչ ոչ գտաք»:  (194 / 6) 
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ՔԱՆԻՍ           - 2 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի 

նոյն քանիս գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ 

արեգական շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` 

յայտնութեան աւրն այղ աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ 

պահեաց:  (191 / 17) 

  Պ. Յայտութիւն Փրկչին յանուարի Զ է, որպէս ասացին սուրբքն, ի նոյն քանիս 

գտանի մկրտութիւն Փրկչին ի Յովաննէ, որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին 

նհանջիցն Գ ժամեան յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ 

աւր փոփոխեալ, զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 22) 

  

ՔԱՋ  - 1         

Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ  - 1 

Պ. Եւ զառաջինն ընդէ՞ր ոչ գիտէք զմիաբանութեամբ տաւնելն 

ամենայն քրիստոնէից ի Փրկչին յայտնութենէն, զոր ժամանակաւ եւ անուամբ 

նորաձեւեցին ՇԿԲ ամ սակաւ ինչ պակաս ի կարգելոյն մինչեւ ցՅուստիանոսի 

բռնութիւնն, զոր բռնացաւն ի վերայ քաղաքին Երուսաղէմի եւ ընդ ամենայն 

իշխանութիւնն ետ փոխել զկարգս եկեղեցւոյ, ապա եւ զժողովն ընգալ զնորա եւ 

զայդ դաւանութիւնն:  (187 / 18) 

  

ՔՐԻՍՏՈՍ   - 3 

Զծնունդն Քրիստոսի ընդէ՞ր ոչ առնէք դուք:  (187 / 3) 

  Պ. Յանդրիասի ասացուածէն յայտնի է, զի այսպէս ասէ յերրորդում կանոնին 

Մակին թէ ամի ամի ԷԺ երորդն մարտի և Է ապրեղի եւ Զ երորդին յանուարի, 

յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. այս 

ամենայն յայտնի է, բայց Յուստիանոսի փոխելն ոչ է յայտ, եթէ վասն է՞ր փոխեաց և 

ո՞ր սրբովք փոխեաց:  (190 / 3) 
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  Հ. Կիւրեղ ընդէ՞ր ասէ. «զոր յայղ քաղաքս զծնունդն Քրիստոսի առնեն»:  (190 / 9) 

  

 Օ       31  (75) 

  

ՕԳՆԱԿԱՆ     - 1 

  Եւ դարձեալ ասէ, «թէպէտ վիրաւորեցաւ և համարեցաւ ընդ ննջեցեալսն ի 

գերեզմանս առ ի բառնալոյ զմեղս և բժշկելոյ զարարածս իւր, այլ 

առանց օգնականի և ի մեռեալս ազատ (144 / 3) 

  

ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 3 

  աստուածային օգնականութեամբն ի յուսոյն զրկեալ հակառակ այսորիկ 

եղեն հանդիպեալ (7 / 16) 

որ և առաջարկելոցս մատուցանէ բանից զօգնականութիւն:  (30 / 15) 

  Արդ՝ այսքան և այսպիսի իրօք յառաջնումն և յերկրորդումս 

սա զօգնականութիւնս մատուցանէ մերում բնութեան  (70 / 13) 

  

ՕԳՆԵԱԼ        - 1 

  Մինչ զի թէ ոչ Տեառն օգնեալ էր, փոքր միւս ևս, լինեաք ծիծաղելիս բազմաց, 

այլ և դժնդակագոյն ևս քան զծիծաղելն ասասցէ ոք (7 / 2) 

  

ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ - 1 

  այլ յարատևողութեան վասն և բնաւորաբար յօգնութիւն մեզ սոքա ի 

Ստեղծչէն պարգևեցան:  (95 / 14) 
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ՕԳՈՒՏ           - 3 

   վարդապետէր նոյնգունակ մեզ առ ի յօգուտ միմեանց նոքիմք բարեձևանալ 

կրիւք:  (66 / 7) 

  վասն օգտի թիւրել զիրաւունս և արբուցանել ընկերի իւրում հրապոյր 

պղտորս և ասել զլոյսն խաւար և զխաւարն լոյս (151 / 7) 

  այլ առաւել զուարհացիս իբր ի Հոգւոյն սրբոյ առաքեալ, մատուցանել 

ձեզ զօգուտն (149 / 13) 

  

ՕԳՏԱԿԱՐ     - 1 

  զի ոչ եթէ զօգտակար բանս իւրեանց և որ առ Աստուած տանիցին  (150 / 19) 

  

ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Արդ՝ նոյն սա մահս յառաջնում կենցաղին պատրաստեցաւ լինել ի ձեռն 

համբաւոյն իւրոյ մարդոյ օգտակարութեանն պատճառ, իսկ յերկրորդումս գործն 

առ ի նմանէ ածէր զմարդն յուղղութիւն:  (69 / 22) 

  

ՕԳՏԵՄ          - 1 

  Առ որ ասացաք. «Զանց առնելով զայլովքն ամենեքումք. իբրև յոյժ 

նուաստագունիւք, որովք ոչ այնքան յընդունելն օգտեսցի եկեղեցի, և ոչ յոչ 

ընդունելոյն վնասեսցի:  (9 / 10) 

  

ՕԳՏՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Իսկ ներգործականք են, որ յայլմէ առ այլս ի զօրութենէ նոցունց 

անցանէ օգտութիւն, որպէս կոյրքն գործով ի հրամանէ Տեառն ընկալան 

զտեսանելն, և այլքն մի ըստ միոջէ:  (66 / 17) 
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ՕԾԱՆԵԼ        - 1 

  Զոր ապա յետ այսորիկ փափագեցին երկոքին կողմանքն անուամբ մեծին 

Գրիգորի խոստովանողին Քրիստոսի խառնեալ զսուրբ անուն նորա ընդ 

անուանս աղանդահարցն իւրեանց, քաղցրութեան մեղու օծանելով զսպանող 

դեղս, և զաղտեղի գոյն գունեալ և պաճուճեալ գունով սպիտակութեան:  (155 / 7) 

  

ՕՁ      - 1 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն 

զանշունչ օձն տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին 

օրինակեալ ուսցուք:  (132 / 9) 

  

ՕՁԱՀԱՐ        - 1 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և նովին օրինակեալ 

ուսցուք:  (132 / 9) 

  

ՕՁՏՈՂ          - 1 

  Եւ մանաւանդ զի այսպիսին ի պարզամտածաբար խոստովանութեան, 

մեծապէս իմն ընդարձակէն զօձտող ճշմարտութեան զբերանս (82 / 5) 

  

ՕՄԻՆԱԿ        - 1 

  Եւ այսպէս իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ իւրումն ասելով յատկութեան, 

հասարակին լինել հաղորդ և ի հասարակէն ոչ մասունս ինչ իբր ի բոլորէ իմեքէ 

յինքեան բաժանելով, օմինակ իմն, ի ծովէ ջուր բառնանալով ամանօք, լնուլ 

ամանոցն, և ծովուն ոչ նուազանալ և կամ թէ պակասիլ յորմէ առեալն 

եղև:  (41 / 8) 
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Օ՞Ն ԱՆԴՐ     - 1 

  օ՞ն անդր, մի եկեսցէ երբէք և ի միտս ուրուք այսպիսի անտեղի մտածութիւն, 

զի միայն ի Հոգւոյն սրբոյ և ի Կուսէն եղև գոյացեալ ոչ նախկին, քան թէ Բանին 

միաւորութեամբ զգոյացութիւն ընկալեալ:  (55 / 22) 

  

ՕՏԱՐ  - 1 

  Բայց շարադրութիւնդ որ ասես. ո՞ւմ և ու՞մ ասես գոլ. բնութեանցն. ոչ 

հաւանիմ՝ զի անհնար է, ոչ միայն թէ ստացականի և անստացականի, այլ և 

յարարածականացս օտար է այս (19 / 4) 

  Ընդունի զքաղցնուլն ի մարմինն իւր Տէրն և զծարաւելն, ոչ օտար ինչ 

յեղանակաւ ձևացուցեալ, այլ մարդկօրէն և ճշմարտութեամբ կատարելով 

(59 / 10) 

  Եւ զի անտեղի և աննման զայս այսպէս իմանալ ի վերայ առաջնոյ 

պատճառին, ապա և զասելն օտար և ամբարիշտ համարիմ:  (76 / 18) 

  Եւ ոչ դարձեալ զի օտար սա բնութեանս, թափուր յաղագս այսորիկ 

բնութիւնս և ի կրից անտի բնաւորականաց, պարտ և արժան է զէն ասել, և զոչ էն 

ոչ սահմանեալ՝ և մի սուտ կարծեօք սակս երկոցունց ստել և մեղանչել:  (92 / 5) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան (108 / 19) 

            

ՕՏԱՐԱՑԵՂՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Բայց դու յառանձնական անուանսն ո՞րպէս արդէօք յատկացուցանես 

զհասարակականսն` օտարացեղութեան տալով կարծիս ի մի և ի նոյն 

բնութիւն»:  (10 / 1) 

  

ՕՏԱՐԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ           - 1 
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  խոստանայր ցածուցանել ի ժողովոյ անտի զօտարափառութեան իւրոյ 

ջերմութիւն և զանչափագիւտն ի բաց թողուլ նորաձևութիւն կարգաց (5 / 13) 

  

ՕՏԱՐՈՏԻ     - 1 

  Իսկ վերջինն նորա էր այս, և չարաչար բաժանումն ասէր. թէ զմարմինն իւր 

Բանն Աստուած տարեալ դնէ առաջի Հօր և Հոգւոյն զկնի թաղմանն իբրև զբեռն 

ինչ օտարոտի և աշխատաբարձ ասելով  (104 / 22) 

  

ՕՏԱՐՈՒԹԻՒՆ          - 2 

  այս է որ առնէ զհերձուածողացն, զմոլորութիւն որպէս ասէ աստուածաբան 

անուանցն լծակցութիւն և օտարութիւն լծակցելոցն անուանցն»:  (126 / 9) 

  Արդ բաժանի ըստ դիմաց և միաւորի ըստ բնութեանն, ոչ 

բաժանելն զօտարութիւն բերելով, (41 / 15) 

  

ՕՐ, ԱՒՐ         -13               

  Եւ յաղագս այսորիկ ոչ ասին միանգամայն ի միասին երկու բնութիւնք տիւն, 

այսինքն արեգականն կամ աստեղք կամ օր և գիշեր կամ լոյս և խաւար… (84 / 1) 

  Եւ Գրիգոր Նիւսացի ասէ. «անսուաղ զքառասուն օր կացեալ, յետոյ 

քաղցեաւ, յորժամ ախորժեաց բնութեանն զիւրն կատարեալ»:  (121 / 10) 

  Պահեալ զքառասուն օր` յետոյ քաղցեաւ, և որպէս ասէ Գրիգոր Նիւսացին. 

«թոյլ ետ բնութեանն, յորժամ կամեցաւ, զիւրն կատարել»:  (170 / 3) 

   յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի 

ծննդենէն որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս  (171 / 16) 

  այլ որպէս զԱստուած ամենայն ստուգութեամբ պատմեաց 

զլինելոցսն յաւուր յայնմիկ և ի ժամուն:  (170 / 18) 
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            Դատելոց է զձեզ բանս իմ այս յաւուրն դատաստանի, և ոչ կարէք պատճառել 

իբր թէ ոչ ոք զայս մեզ զգացոյց և բողոքեաց յականջս մեր, քանզի ոչ այլ ինչ, այլ ի 

վկայութիւն ձեզ առաքեաց զիս Տէր:  (165 / 15) 

 յորմէ հետէ սկիզբն առ լինել ընդ ժամանակաւ, երեկեան անուանել օր ի ծննդենէն 

որ ի Կուսէն, մինչև ցժամ վերանալոյն յերկինս, յորում ժամանակի շրջեցաւ ընդ 

մարդկան ի վերայ երկրի, և այսօր կոչել յամբարձմանն օրէն մինչև ցերկրորդն իւր 

գալուստ:  (171 / 19) 

յորում աւուր ուտիցէք (90 / 6) 

Անգիտացաւ յաղագս կատարածի աւուրն և ժամուն (170 / 14) 

այնքան աւուրս առ միմեանս մեր միաբանելոյն խորհուրդ զա՞յդ երևեցոյց 

պտուղ»:  (8 / 15) 

  ի մեղացն գտաւ շաղախեալ, զգենլով՝ վերջին աւուրս ստեղծիչն՝ 

վերաստեղծեալ (94 / 14) 

և զօրմէ ասէր մարգարէն (60 / 9) 

  Անգիտանայր զօրն և զժամ կատարածի մարդկօրէն (130 / 3) 

  

ՕՐԷՆ/Ք/         - 8 

  Իսկ Թեոդոտեայ ոչ միայն թէ հարցանելով ոչ էհարց զիս, այլ և զիւրն, զոր 

երկնէրն, ոչ սակաւ սակաւ, որպէս օրէն է խոհեմագունից, այլ միանգամայն և ի 

միասին ի բաց թափեաց, զոր խորհէր զբանն, ոչ ուղեղս, այլ առաւել թիւրս և 

հակառակ սուրբ հարցն խոստովանութեան:  (100 / 22) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս, որ 

յաղագս Փրկչին, քանզի կարգ իսկ և օրէն իրացն այսպէս պահանջէր լինել, զի 

ճշմարտեալ լիցի անփոփոխութիւնն, ընդ նմին միանգամայն և անքակ 

միաւորութիւնն:  (160 / 2) 

  «Կախեցաւ զփայտէ, յօրինացն անիծից դնելով զմեզ», որպէս և Պօղոս 

ասէ:  (139 / 21          
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  Յղացեալ եղև յարգանդի կնոջ ինն ամսեայ ըստ օրինի մարդկան իսկ ի Կուսէ 

և թարց մերձաւորութեան առն, ոչ մարդկօրէն, այլ ըստ աստուածային 

զօրութեանն:  (67 / 20) 

  Եւ այն զորմէ ասաց մարգարէն, «Աստուածն յաւիտենական ոչ 

վաստակեսցի», ըստ մարմնաւորութեան օրինի յանձն առ զվաստակն, որպէս և 

Բարսեղ ասէ. «մարմնոյն որ բնութեանն յարմարագոյն էր` զպատահումն 

ընկալաւ»:  (170 / 10) 

  Եւ Գրիգոր աստուածաբան ասէ. «վաստակեցաւ և երկեաւ և արտասուեաց և 

քաղցեաւ և ծարաւեցաւ օրինօք մարմնոյն»:  (121 / 18) 

  դատէ աստուածաբան Գրիգոր ասելով այսպէս. «եթէ ոք իբրև ընդ խողովակ 

անցեալ ասէ, այլ ոչ ի նմանէ ստեղծեալ աստուածաբար, միանգամայն և 

մարդկաբար. աստուածաբար` զի առանց առն, և մարդկորէն` 

զի օրինօք ծննդեանն, նզովեսցի»:  (174 / 10) 

  որք որպէս յանդիման ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն 

իվերայ ածել:  (92 / 19) 

  

ՕՐԷՆՍԴՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  և զի բանական նոքա՝ յօրէնսդրութենէ անտի և յայտ, այլ և ի հարցմանցն և ի 

պատասխանեացն առ միմեանս:  (89 / 3) 

  

ՕՐԻՆԱԴՐԵԱԼ          - 2 

  երկիւղն սորա իբրև ամրագունիւ պարսպաւ օրինադրեալն մարդ 

պահպանեսցի  (69 / 9) 

  Եւ զայս ոչ ուղիղ ինչ մտօք, այլ կարծէր ի գրեցելոցն մերոց առ նա ընդ հնոց 

ուրուք չար աղանդութեամբ զմեզ արկանել, սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր 

խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց Տեառն, և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն 

ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն օրինադրեալք (11 / 13) 
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ՕՐԻՆԱԿ        - 36 

  օրինակ իմն՝ մի և նոյն երկիր հաստուն կայ մնայ՝ և շուրջ անցանէ ըստ 

զանազանապէս ունողացն զտրամակացեալ ունակութիւն (31 / 21) 

  Այսպէս հաւանեալ եմք, եթէ և՛ աստուածայինք ասին և՛ մարդկայինք, 

զի զոր օրինակ մարմինն տէրունական բնութեամբ է մարդկային, իսկ 

միաւորութեամբ աստուածային (54 / 13) 

  Բայց նախ տեսցուք եթէ մարմինն Տեառն և Աստուածոյն 

մերոյ, զոր օրինակ, ի մարդկանէ և մարդկային գոյ, ըստ նմին և բնական մարմին 

ասի՞, ունելով յինքեան զբնաւորականն, եթէ ոչ:  (54 / 23) 

  բայց թէ ընդէ՞ր մի և նոյն սկիզբն ոչ նմանապէս և նոյն օրինակ երկոցունց 

գոլոյն պատճառ (62 / 6) 

  Նոյնպէս և զարգանալն ի հասակ մարմնոյ ասացին զնմանէ գիրք, իսկ 

զսորին հակառակն ոչ իշխեմք ի ներքս ածել զնուազութիւնն, զոր օրինակ, և ոչ 

առ եղելութեամբն զապականութիւնն, զի ոչ գրեցան:  (63 / 18) 

  Ո՛վ դուք, զոր օրինակ մարդկայինս մեր հոգի միաւորեալ ի մարմնի, ոչ փոխէ 

զնա յանմարմնութիւն, այլ և ոչ ինքն ի մարմնի փոխեսցի, և համայն ոչ ասին 

երկու գոյացութիւնք, այլ մի գոյացութիւն և մի մարդ, այսպէս իմասցիս և ի վերայ 

Քրիստոսի:  (71 / 18) 

  Եւ զոր օրինակ, հուր մերձեցեալ յերկաթ՝ ոչ ի բաց բառնայ զբնութիւն 

երկաթոյն, այլ ներսամտեալ խառնի հրոյն որակութիւն առ բոլոր որակութիւն 

երկաթոյն:  (72 / 9) 

  Զոր օրինակ հուր մերձենալով յերկաթ՝ փոխէ զորակութիւնսն և ոչ փոխէ 

զէութիւնն, զիւրոյն ի նմա տրամադրելով զէութեանն պատահմունս, կամ 

սպիտակութիւն գեղման ներկեալ գունով ծիրանւոյ և անուանել ծիրանի, և 

համայն զորոյն զիւր ոչ կորուսանէ:  (78 / 13) 

  Օրինակ իմն՝ որպէս ծածկեալ լինին աստեղացն պայծառութիւնք ի 

մեծապայծառ արեգականն լուսոյ, մինչ զի թէ որք ենն, որպէս թէ ոչ իսկ իցեն ի 

տունջեանն:  (83 / 20) 

  զի ցանկականն և ցասմնականն զգայականին 

յարևանայ, զոր օրինակ խոհականն բանականին (88 / 15) 
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  Զոր օրինակ, զօրականն, որ ի հանդիսին ունէր տեղի, վահանընկեց լինելով, 

մատնեցաւ ի ձեռն ախոյեան թշնամւոյն (90 / 9) 

  զի ոչ կարացին պարզաբար մարտնչել ընդ աստուածախօսնակ արանցն, որ 

յաղագս փրկչական անօրէնութեանն բանք, օրինակ իմն, որք որպէս յանդիման 

ական ունել ոչ զօրէն, որոգայթիւ հնարին զմահն իվերայ ածել:  (92 / 17) 

  Ոչ հեռի և օտար է մարդկային բնութեանս զկնի մահուանն վերստին յառնել 

և ընդ լծով մտանել մահու և ապականութեան, զոր օրինակ Ղազար և ըստ 

նմանքն, որ սքանչելոքն Փրկչին յարեան և ի նմին հաստատեալ կացին, մնացին 

յապականացու և ի մահկանացու կեանս:  (108 / 22) 

  Օրինակ իմն որպէս ոմն յումեմն մեկնոցի հուր ծրարելով, վերաձայնէ ոչ 

կիզուլ մեկնոցին ի հրոյ անտի (116 / 23) 

  իսկ դուք ստեղծեալք ի ձեռանէ նորա, ըստ բնութեան էր նորա 

ստացուած, զոր օրինակ նա ձեր ըստ բնութեան Արարիչ:  (127 / 10) 

  Օրինակ իմն որպէս ճարտար բժիշկ մտեալ առ վտանգեալսն ի մահաբեր 

դեղոց խառնէ ընդ մահաբերականսն դեղս կենդանա  (131 / 13) 

  Զոր օրինակ փայտ ընդ փայտ շփել հուր ծնանին և անդէն ծախին ծնողք ի 

ծննդոյն իւրեանց:  (134 / 5) 

  Զի զոր օրինակ ասեմք զտէրն ճշմարիտ մարդ եղեալ (157 / 3) 

  Եւ կամ որպէս օրինակ իմն կառաւար ի ձեռն առնելով զերեսանակ կառացն, 

կամիցի ուղղել զկառսն` ոչ եթէ արձակեալ ի բաց թողու զերեսանակն  (172 / 20) 

  Սովին այսու օրինակաւ և ի վերայ տնօրէնութեան Փրկչին գտանին 

իմաստասիրել սուրբ հարքն, ասելով ոմն ի նոցանէ. «ի միաւորութիւն եկին 

բնութիւնքն, և առանց խառնակութեանց եկաց մնաց միաւորութիւնն»:  (41 / 20) 

  Սովին օրինակաւ և ընդ մասանցն իւրոյն մարմնոյն միացեալ Աստուածն 

Բան ընդ ձեռն բանականի շնչոյն, յորժամ և ուրանօր և որքան կամէր, ազդէր 

անցնիւրոյն սգալ կարեացն, քաղցոյն և ծարաւին, ննջելոյն և աշխատութեանն և 

չարչարանացն (73 / 13) 

  Առ որս ասեմք, թէ ասէի Բանին և մարմնոյն մի բնութիւն, ասացեալ լինէի և 

ընդ ձեռն այսորիկ և համագոյս իրերաց զԲանն Աստուած և զմարմինն իւր, 
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որպիսի ինչ օրինակաւ ասասցի սուրբ Երրորդութիւնն համագոյք իրերաց 

հանդերձ երիւք յատկութեամբք:  (82 / 23) 

  Որպիսի ինչ օրինակաւ կարծեսցէ գոլ զծնեալն, ըստ նմին անուանեսցէ և 

զծնօղն (114 / 3) 

  Եւ ոչ միայն այս, այլ զի ի սկզբան լինելութեանն նորին օրինակաւ գայ ի 

գոյացութիւն  (117 / 16) 

  վասն զի միով օրինակաւ տպաւորեոալ գտանին առ 

ճշմարտութիւնն:  (125 / 17) 

  Սովին օրինակաւ և այլ սուրբ Հարքն զիւրեանցն պայծառացուցին ճառս 

(159 / 24) 

  

  սակայն մեք գրեցաք առ նա, զոր խնդրերն` ըստ օրինակի երկիւղածաց 

Տեառն, և որոց յաղագս սիրոյն զամենայն ինչ վեր ի վայր մոռանալ զյանցանացն 

օրինադրեալք (11 / 10) 

  բայց զի յայտնագոյն ևս ասացից երկրորդեսցուք զնոյն վերստին այսպէս և 

ըստ այսմ օրինակի:  (54 / 21) 

  Այսպէս և ըստ այսմ օրինակի բնական են ի մարմնի աչքն, և բնաւորեալ են ի 

նոսա տեսաւորութիւն  (56 / 14) 

  լինի այնուհետև ի հրոյն յազդմանէ ջերմ և լուսատեսիլ, ըստ 

նմին օրինակի թէպէտ և կատարեալ ասեմք զՏէրն մեր ըստ ամենայնի, այսինքն 

աստուածութեամբն և մարդկութեամբն, համայն յանասելի և ի գերահրաշ 

միաւորութենէն մի ասի կատարեալ և մի անձն Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս:  (72 / 18) 

  Ըստ այսմ օրինակի արարչական բանն ըստ ստացականի 

մշտնջենաւորապէս միացեալ ընդ մարմնոյն և ոչ մի զնորա թափուր թողեալ ի 

մասանց առ ի յիւրմէ զօրութենէն (128 / 9) 

  ըստ նմին օրինակի զայլ տնօրինականսն յանձն առնլով և անարատ ի նոսա 

մնալով, զնոսա ի մէնջ վերացոյց:  (131 / 11) 
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  Ըստ այսմ օրինակի միացեալ անքակաբար Բանն Աստուած որ ընդ իւրում 

մարմնոյն, որ ի մէնջ ծախեաց և ի բաց էբարձ ամենակարող իւր զօրութեամբն 

զվտանգեցուցիչսն մարդկային բնութեանս (131 / 21) 

  Եւ համայն ոչ հաւասարապէս որպէս անուանն ցանկացողք հրաշալւոյն 

Գրիգորի, ընդ նմին և խոստովանութեանն այլ ըստ օրինակի Շամրտացւոցն 

երկիր պագանէին աստուծոցն իւրեանց (155 / 12) 

  Եւ նոքին անուանքն մարդկայինք, որք հետևին մարմնոյն Քրիստոսի, 

հակակեալք լինին նմա, զի ասեն գիրք զփրկչականն մարմին երկրային և 

երկնային, մարդկային և աստուածային, ըստ նմին օրինակի և զայլսն:  (158 / 10) 

  Այլ և ոչ ըստ չորրորդին բաժանակութեան եղելութեանս օրինակն, զի ոչ 

հոգեկանն իւր և մարմնականն ծնունդ ընդ ձեռն միջնորդի իրիք երթեալ 

ծանուցաւ, այլ ի Հօրէ առանց միջնորդի և անժամանակաբար ըստ էութեան 

նորա, և ի մօրէ անմիջնորդաբար տնտեսութեանն յետ ժամանակի 

ծնունդ:  (79 / 20) 

  

ՕՐԻՆԱԿ ԱՌՆԵԼ      - 3 

  բաւական համարիմ զմինս միայն ի սոցանէ յօրինակ առնուլ:  (37 / 8) 

  հարկաւորեսցաւ ասել մի բնութիւն զմարդկայինս, զկապակցութիւն հոգւոյ և 

մարմնոյ յօրինակ առնելով (47 / 5) 

  Զնոյն և Գրիգոր Նիւսացի, յօրինակ առնլով քաղցնելոյ Տեառն 

զտակաոապետացն հնարս, ասէ (99 / 7) 

  

ՕՐԻՆԱԿԵԱԼ - 2 

  Եւ ոչ հինգերորդ նշանակութիւնն զեղելութիւնս օրինակեալ տպաւորէ, զի 

անշփօթաբար մարմնացաւ և առանց այլայլելոյ:  (80 / 5) 

  Եւ տեսանելով մեր մեռեալ զմահ, որպէս Մովսէսիւ օձահարքն զանշունչ օձն 

տեսանելով ի վերայ փայտին, բժշկեալ լինէին, և 

նովին օրինակեալ ուսցուք:  (132 / 11) 
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ՕՐԻՆԱԿԵԼ   - 2 

  Համայն և ոչ զմի ոք յայսցանէ յանդգնիմ օրինակել առ որս բանս:  (78 / 24) 

  Ի սոցանէ ամենեցունց նշանակեցելոցս ի վերջինս, և որպէս և յայլոց ոմանց 

իմաստասիրացաւ, որ զփրկչական տնտեսութեանն օրինակէ խորհրդոյն 

յեղանակ (80 / 10) 

  

ՕՐՀՆԵԱԼ, ԱՒՐՀՆԵԱԼ         - 2 

  Դարձեալ յիշեն ընդդիմադրութեան աղագաւ զառաքելոյ բանն, «յորոց և 

Քրիստոս ըստ մարմնոյ, որ է ի վերայ ամենեցուն Աստուած օրհնեալ», ասելով 

(81 / 4) 

  

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Զի յառաջ քան զայս ասէր ձեռնադրութիւնս տալ ուխտի մանկանց, և ի քսան 

և հինգ դեկտեմբերի ծնունդ առնել, և զերեքսրբեան օրհնութիւնն ի վերայ 

Երրորդութեանն` և ոչ ի վերայ Որդոյ միայն նուագեալ, ի բաց հանելով անդուստ 

զխաչեցարն, և որ ինչ սոյնպիսիք:  (9 / 3) 

  զի արդարասցի և բարձրացուսցէ զօրհնութիւն:  (5 / 5) 
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ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԱՆՏԻՈՔԱՅ 

 

ընդ 

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

 

ՅԱՂԱԳՍ ԶԾՆՈՒՆԴՆ  ԱՌՆԵԼՈՅ 

 

  

ԱՒՏԱՐ  - 1 

         արդ թէ մարմնոյն է, եւ մարմին աւտար բնութեամբ (196 / 12) 

  

ԱՒՐՀՆԵԱԼ  - 1          

Բազում են եւ այղ վկայութիւնք այնմ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:  (197 / 5) 

  

ՕՐ - 20 

  Պ. Եւ կարի քաջ, այդ յաւուր իւրոյ ծննդեանն տաւնեմք:  (187 / 5) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք, եւ 

զի՞նչ հակառակք են միմեանց, եւ դարձեալ այղակերպութիւն 

Փրկչին յաւուր յարութեան նորա կարգեցաւ եւ գալուստն:  (191 / 13) 

  Եւ մարգարէն ասէ. «թէ յաւուր յայնմիկ բխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ» եւ մի 

ի մարդոյ բնութենէ. ջուր կենդանի և կենդանարար ոչ բղխէ ոչ յԵրուսաղեմ եւ ոչ 

յայղ տեղիս:  (196 /          

Հ. Եւ ո՞ր է աւր իւրոյ ծննդեանն:  (187 / 7) 

  Պ. Աւր իւրոյ ծննդեանն այն  (187 / 8) 
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  որ յԼեակ ամին ըստ արեգական շրջանին նհանջիցն Գ ժամեան 

յառաջահատութեամբ խաղացեալ` յայտնութեան աւրն այղ աւր փոփոխեալ, 

զքանիս ամսոյն յանուարի ամբողջ պահեաց:  (191 / 21) 

  Բայց զաւետեացն աւր տաւնեմք յետ տաւնախմբելոյ զյայտնութիւն Փրկչին մերոյ, 

(192 / 22) 

                        զավետեաց աւրն ընդէ՞ր ոչ տաւնեմք:  (191 / 26) 

  եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ զխաչին աւրն եւ զայս 

երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ այղքն 

(192 / 11;  192 / 12)         

  յորում յայտնութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի միում աւուր հանդիպի. 

(190 / 4) 

  ծնունդն յայնմ աւուր էր (190 / 11) 

  Պ. Մեք զյայտնութիւնն և զմկրտութիւնն ի միում աւուր տաւնեմք զ (190 / 19) 

  Հ. Եւ զերկուս փառաւորեալ տաւնս ի միում աւուր մա՞րթ է տաւնել:  (191 / 7) 

  Պ. Մինչ այսպէս դիպեցան /իմ/ իում աւուր մարթ է, աղե ասա, հոգին սուրբ ի 

յարութէանն էջ յառաքեալսն, արդ զերկոսեանն ի միում աւուր ո՛չ տաւնեմք 

(191 / 9;  191 / 11) 

  Հ. Որպէ՞ս պատահեաց ի միում աւուր:  (191 / 15)      

զի հազիւհազ կարացին վարդապետքն հայոց զաւր Խ երորդին Տեառն մերոյ 

պահաւք հաստատել  (193 / 2) 

  Պ. Զբազումս թողին, զմկրտութիւնն ոչ կարգեցին, եւ ոչ զպենտեկոստէն` եւ ոչ 

զավետիսն եւ ոչ զԽ երորդսն Տեառն մերոյ, եւ ոչ զվերանալն, եւ ոչ 

զայղակերպութիւնն. եւ ոչ զբարեբանեալ աւրն եւ զյարութիւնն Ղազարու եւ 

զխաչին աւրն եւ զայս երկուս գլխաւոր տաւնս միայն կարգեաց Յակովբոս եւ 

այղքն, զի զմեծ եւ սքանչելի տաւնն յայտնութեան բաւական համարեցան, զի ոչ ոք 

ծնաւ ի կուսէս, եւ զյարութեանն առաքելական մտաւք աճման աւ/ետար/անին 

միայն ուշ դնելով, եւ յետոյ բազում տաւնք ի Կիւրղէն յաւելան եւ մեք տաւնեմք. 

ընդէ՞ր փոխեցին զաւրն եւ զանունն, մինչ երանելիքն ամենեքեան յայտնութիւն 

կոչեն:  (192 / 20) 

  

  


