
 

 

ԷԼՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան 

ՊՈՂՈՍ ԹՈՐՈՍՅԱՆ ՏՅՈՒՐԻԿԵՑԻՆ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ 

ՀՈԲԻ ԳՐՔԻ Ա ԵՎ Բ ԳԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բանալի բառեր՝ Տիվրիկ, Պողոս Թորոսյան Տյուրիկեցի, Հոբի գիրք, Աղավնի եպս. 
Աստվածատուր, Ղալաթիա, Եղիսէ դպիր Եսայեան, Հովսեփ 
Արղության, Թադդեոս վարդապետ։ 

Հարուստ, բազմազան ու բազմաշերտ է հայ մեկնողական գրականությունը։ 
Սկիզբ առնելով գրերի աստվածատուր գյուտով, անցնելով ավելի քան մեկուկես 
հազարամյակի հոլովույթով՝ այն անգին գոհարներով հարստացրեց հայ և հա-
մաշխարհային մատենագրությունն ու մեկնողական գրականության գանձարա-
նը։ Ցավոք, մեկնողական շատ երկեր և դրանց հեղինակները մինչ օրս անհասա-
նելի են ընթերցողին՝ ուսումնասիրված և տպագրված չլինելու պատճառով։ 
Դրանցից մեկը ԺԸ դարի մեկնիչ Պողոս Տյուրիկեցի Թորոսյանն է։ Այս հոդվածով 
առաջին անգամ անդրադարձ է կատարվում մատենագրի անձին, ստեղծագոր-
ծությանը, հատկապես Աստվածաշնչի Հոբի գրքի մեկնությանը, որը մեզ է հասել 
հեղինակի ինքնագրով: ԺԸ դարում Կոստանդնուպոլսի դպրոցի գրկում նոր 
թափ է ստանում հայ աստվածաբանական միտքը: Պողոս դասասաց Տյուրիկե-
ցին մեկն էր նրանցից, որը կարողացավ երկարամյա տքնաջան մանկավարժա-
կան գործունեությանը զուգընթաց նոր երանգ հաղորդել հայ մեկնողական մա-
տենագրությանը:  

Մեծ երախտավորի նախնիները սերում են Արևմտյան Հայաստանի Տիվրիկ 
քաղաքից: Տիվրիկը1 Արևմտյան Հայաստանի Սեբաստիա նահանգի գավառնե-
րից էր, որի կենտրոնը ևս հայտնի էր այդ անվամբ: Հնագույն տեղեկությունները 

                                                
1 Տևրիկ քաղաքը գտնվում էր Փոքր Հայքի Սեբաստիա նահանգի Սեբաստիա գավառում՝  

արևելյան սահմանի մոտ՝ Եփրատի աջակողմյան Տևրիկ գետի վտակի վրա, Տևրիկ գա-
վառակի կենտրոն էր (այժմ այն գտնվում է Թուրքիայի Սեբաստիա (Սիվաս) նահանգում, 
նրա շրջկենտրոններից է)։ Տևրիկ շրջկենտրոնը ԺԹ դարասակզբին ունեցել է 2000 տուն 
բնակչություն, որից 100-ը եղել են հայ ընտանիքներ, իսկ արդեն ԺԹ դարավերջին և Ի 
դարասկզբին այնտեղ հայ չի մնացել։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվել է 
արհեստներով, առևտրով, երկրագործությամբ։ Քաղաքը տարբեր ժամանակներում ունեցել 
է տարբեր անվանումներ։ Տե՛ս Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, 
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Տիվրիկի մասին մեզ տանում են դեպի պավլիկյանների շարժման սկզբնավո-
րում, որի կենտրոնը հենց Փոքր Հայքի անառիկ Տիվրիկն2 էր: Բյուզանդական 
կայսրության և պավլիկյանների միջև տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից հե-
տո միայն՝ 873 թ., Բյուզանդիայի Վասիլ Ա կայսրին հաջողվում է պարտության 
մատնել պավլիկյաններին, գրավել և ավերել նրանց հիմնական կենտրոն Տիվ-
րիկը (Տևրիկ, Տյուրիկ, Տեփրիկ ևն)3: Տիվրիկի կործանումից հետո գրավոր աղ-
բյուրները կցկտուր տեղեկություններ են հայտնում քաղաքի մասին: Մատենա-
գրական հաջորդ վկայությանն արդեն հանդիպում ենք Թովմա Մեծոփեցու մոտ, 
ով քաղաքը հիշատակում է Տիւրիկ անվամբ. «Եւ եկեալ ի Սեբաստիա նստաւ ի 
վերայ այրի միոջ, ուր փախուցեալ էին յահէ նոցին. եւ սուտ երդմամբ խաբեաց 
զնոսա եւ եհան յայրէն զբազմութիւն հաւատացելոցն: Եւ գերեաց զկին եւ զորդի 
զանմեղիցն եւ տառապեալ ազգիս Հայոց, եւ զարքն չարչարեալ հրով եւ սրով եւ 
անասելի չարչարանօք: Իսկ քրիստոնեայքն, ոյք կային ի Տիւրիկի՝ տեսին զչար-
չարեալքն եւ զգերիքն եւ լալով եւ ողբալով գնացին ընդ առաջ չար բռնաւորին 
եւ նեռինն կարապետին, անթիւ եւ անհամար գինս ետուն եւ գնեցին եւ զբա-
զումս ի նոցանէ բերեալ հասուցին ի կողմանս վերին»4: 

Օսմանյան կայսրության տարածքում ԺԶ դարավերջին և ԺԷ դարասկզբին 
կազմակերպվող ջալալիների ավազակային շարժումների պատճառով լայնա-
ծավալ գաղթեր են լինում Արևմտահայաստանից դեպի ապահով վայրեր: Էրզ-
րումի վիլայեթից է սկսվում առաջին զանգվածային գաղթը դեպի Կոստանդնու-
պոլիս. գաղթողների մեջ էին նաև տիվրիկցիները5: Գաղթից հետո նրանք շատ 
արագ են հարմարվում Կ. Պոլսի կյանքին ու կենցաղին, ակտիվ մասնակցում 

                                                
Թ. Խ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Խ. Բարսեղյան, հ. 5, Երևան, 2001, էջ 79-80։ Տա-
րածաշրջանին անդրադարձել է նաև Ա. Սահակյանը, տե՛ս Ա. Սահակյան, «Տիվրիկի գավա-
ռակի վարչաժողովրդագրական պատկերը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին», 
Հայոց պատմության հարցեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 4, Երևան, 2003, էջ 77-83։  

2 Մ. Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, հ. Գ, Վենէտիկ, 1786, էջ 669-670։ 
3 Այս մասին Օրմանյան պատրիարքն ասում է. «Իններորդ դարու մէջ կայսերական հալա-

ծանքներու ենթարկուեցան եւ Տեփրիկէի կոտորածէն ետքը դէպի արեւմուտք ալ ցրուեցան», 
տե՛ս Մ. արք. Օրմանեան, Ազգապատում Հայ ուղղափառ եկեղեցւոյ անցքերը սկիզբէն մինչև մեր 
օրերը` յարակից ազգային պարագաներով պատմուած, հ. Ա, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2001, 
էջ 952։ Տևրիկ քաղաքի և հարակից շրջանների մասին հարուստ տեղեկություններ է 
պարունակում նաև հետևյալ գիրքը` Եր. Զարդարեան, Պատմագիրք Տիվրիկ քաղաքի, 1972, 
տպ. Համազգայինի Վահէ Սեթեան, էջ 27-29 (352)։  

4 Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրություն, աշխատասիրությամբ Լ. Խաչիկյանի, Երևան, 1999, 
Պատմութիւն Լանկ Թամուրի, էջ 178-179։  

5 Ա. Խառատյան, Կ. Պոլսի հայ գաղթօջախը (XV-XVII դարեր), Երևան, 2007, էջ 63-64։ Տե՛ս նաև 
Ա. Խառատյան, «Կ. Պոլսի հայ գաղթօջախները», ՊԲՀ, 2009, № 2-3 (23), էջ 36 (23-45)։ 
Տիվրիկից սերող Տյուզյանների ազգատոհմի մասին մանրամասն տե՛ս Գ. Մէնէվիշեան, 
Ազգաբանութիւն ազնուական զարմին Տիւզեանց, Վիեննա, 1890։ Տե՛ս նաև Մ. արք. Օրմանյան, 
նշվ. աշխ., հ. Գ, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 3968-4003։ 
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հասարակական կյանքին, ստեղծված կապերի ու ծանոթությունների շնորհիվ 
էլ ազդեցիկ դիրքի արժանանում6: Արդեն ԺԸ-ԺԹ դարերի պոլսահայ գաղթօջա-
խի պատմության էջերից երևում է, որ տիվրիկցի Տյուզյանների ազգատոհմը 
հայտնի էր և հարգված։ Տյուզյանները գրեթե մեկ դար շարունակ ժառանգաբար 
վարում էին փողերանոցի և արքունի ոսկերչապետության բարձր պաշտոնները 
ոչ թե իրավական հիմքերով, այլ նախադեպի ուժով7:  

Հավանաբար, Կ. Պոլիս եկած տիվրիկցի գաղթականների սերնդից էր նաև 
աստվածաբան-մատենագիր Պողոս վարդապետ Թորոսյան Տյուրիկեցին8: Սա-
կավ տեղեկություններ են մեզ հասել ԺԸ դարի մատենագրի, դասասաց վարդա-
պետի մասին: Նրա մասին կենսագրական տեղեկությունները ցրված են իր իսկ 
ինքնագիր երկերի հիշատակարաններում, որոնցից էլ փորձել ենք ի մի բերել և 
ներկայացնել դասասաց վարդապետի կյանքը, գործունեությունը և գրական 
ժառանգությունը:  

Պողոս Տյուրիկեցու ծննդյան թվականի և վայրի մասին որևէ տեղեկություն 
չի պահպանվել: Հիշատակարաններից միայն հայտնի է, որ դասավանդել է Կոս-
տանդնուպոլսի դպրատանը9:  

Գրչագրերում Պողոս Տյուրիկեցին հայտնի է որպես տաղասաց վարդա-
պետ10: Մատենագրի երկերից է Պողոս առաքյալի տասնչորս թղթերի չափածո 
ծավալուն մեկնությունը11: Ինչպես նշում է հեղինակը, ինքն այն երազել էր գրել 
շատ վաղուց՝ դեռ տասնվեց տարեկան հասակում սքանչանալով Պողոս առաք-
յալի հոգեպատում խոսքերով: Մանկավարժության երեսուն տարիների ընթաց-
քում է հավաքել և ի մի բերել իր մեկնողական խոսքը: Հանգավորել է բծախնդ-
րորեն, դարձրել յուրօրինակ մի երկ, որն աչքի է ընկնում խոսքի ճոխությամբ և 
երաժշտականությամբ: Հայ մատենագրության մեջ սա Պողոսի տասնչորս թղթե-
րի առաջին չափածո մեկնությունն է: Հանգավորված որոշ երկեր հեղինակել են 

                                                
6 Մ. Չամչեանց, նշվ. աշխ., էջ 689։ Ա. Խառատյան, նշվ աշխ., էջ 202-203։ 
7 Գ. Հ. Մէնէվիշեան, Ազգաբանութիւն…, 50 էջ։ Ա. Խառատյան, «Կ. Պոլսի հայ գաղթօջախները», 

ՊԲՀ, 2009, 2-3 (23), էջ 36-7։ 
8 Այս հեղինակին չպետք է շփոթել Պողոս Տիվրիկցի անվամբ հայտնի Կ. Պոլսի վարդապետի 

հետ, որը երկու հայ վարդապետների հետ մտերմացավ Կղեմես Գալանոս Թէոդինյան լատին 
կրոնավորի հետ և հարեց կաթոլիկության, այնուհետ՝ Պոլսում լատինասեր կուսակցություն 
հիմնեց։ Տե՛ս Ա. Ալպօյաճեան, Պատմութիւն հայ դպրոցի, հ. Ա, Գահիրէ, 1946, էջ 550։ 

9 Ձեռ. ՄՄ 2730, թ. 1ա, 144ա, ՄՄ 1871, թ. 7ա։  
10 Այսպես է մեկնաբանում նաև բառարանագիր Գ. Ստեփանյանը (որևէ այլ ուսումնասիրու-

թյան մեջ այլևս նրա մասին հիշատակության չենք հանդիպում)։ «Պողոս Տիվրիկցի, 18-րդ դ. 
– Տաղերգու։ Գրել է տաղեր, որոնցից նմուշներ` «Զարթիր, սէր իմ», «Ի հրեշտակաց», «Ի սուրբ 
երկիր» և այլն, պահվում են Երևանի Մատենադարանում», տե՛ս Գ. Ստեփանյան, Կենսա-
գրական բառարան (Հայ մշակույթի գործիչներ), հ. Գ, Երևան, 1990, էջ 288։ 

11 ՄՄ 1871, թ. 7ա-241բ (գրման ժամանակը՝ 1775թ., վայրը՝ Կ. Պոլիս, գրիչ՝ Պողոս Թորոսեան 
Տիւրիկեցի)։ 
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նաև պոլսյան դպրոցի այլ ներկայացուցիչներ: Հանգը, չափը և տունը չափաբեր-
ված և կայուն կշռույթ ունեցող բանաստեղծության հատկանիշներ են: Այս տա-
ղաչափական կանոններին հետևել է նաև Պողոս Տյուրիկեցին՝ օգտագործելով 
գեղարվեստական պատկերավորման մի շարք միջոցներ՝ բաղաձայնույթ, 
կրկնաբերություն և այլն:  

Հաջորդ աշխատասիրությունը Հոբի գրքի առաջին երկու գլուխների մեկ-
նությունն է12, որը նա գրել է Կ. Պոլսի դպրատան աշակերտության համար: Այս 
երկի մասին մանրամասն կխոսենք ստորև:  

Մեզ է հասել նաև Գրութիւնք խորագրով նրա մյուս աշխատությունը13: Այն 
կազմված է գովեստ-տաղերից, որոնք ծայրակապով են շարադրված: Այս գրչա-
գիրը պարունակում է նաև մարգարեական դժվարընկալելի տեղիների կարճա-
ռոտ բացատրություններ:  

Աշխատասիրել է նաև աստվածաբանական երկու այլ երկ՝ Պատկեր փրկու-
թեան և Բանալի գրոց խորագրերով14։ «Պատկեր փրկութեան»-ը աստվածաբա-
նական երկ է, որտեղ հեղինակի հիմնական խնդիրը Քրիստոսի խաչելության, 
չարչարանքների, հարության և տերունական հարակից պատմություններին 
անդրադարձն է, համայնքի հավատավոր անդամներին Կենարարի կենսակիր 
չարչարանքներին հաղորդ դարձնելը և հորդորելը` հավատալու Խաչյալին և Հա-
րուցյալին: Այս հարցերը շոշափելիս նա զանց չի առնում մարեմաբանական, 
մարդաբանական, հրեշտակաբանական խնդիրներ: Շարադրանքում հանդի-
պում ենք մի քանի տաղեր, որոնցից մեկ-երկուսը ծայրակապով են:  

«Բանալի գրոց»-ը հանգավորված բացառիկ մի երկ է, որտեղ յուրաքանչ-
յուր տողի դիմաց գրված է աստվածաշնչյան այն համարը, որը պարունակում է 
նույն իմաստը, օրինակ` «Տէրունական ազդու բան – Մատթ. ԺԱ 25/ Լե՛ր ունկն-
դիր, ով պատանի – Առակ. ԻԳ 15/, որով յեթերս օթարանի / ուղիղ սա հաս քեզ 
բանի – Յով. ԺԷ 6/ Ես լոյս եկի աշխարհիս տան – Յով. ԺԲ 76…»15: 

ՄՄ 1871 ինքնագիր գրչագրում (Չափածոյ մեկնութիւն թղթոցն Պօղոսի16) 
պահպանվել է հեղինակի երկարաշունչ հիշատակարանը, որտեղից էլ որոշակի 

                                                
12 Ձեռ. ՄՄ 2730, թ. 144ա-150ա։  
13 Ձեռ. ՄՄ 1877, թ. 3ա-76ա (գրման ժամանակը՝ 1778թ., վայրը՝ Կ. Պոլիս, գրիչ՝ Պողոս Թորո-

սեան Տիւրիկեցի)։ 
14 «Պատկեր փրկութեան» երկը պարունակում են հետևյալ ձեռագրերը` ՄՄ 1478, 4093, 8800, 

«Բանալի գրոց» գիրքը` ՄՄ 4191, 4271 գրչագրերը։  
15 Ձեռ. ՄՄ 4191, թ. 246ա։  
16 Մայր Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Զ., խմբ. Գ. Տէր-

Վարդանեանի, Երևան, 2012, էջ 285-290։  
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տեղեկություններ ենք քաղում նրա մասին: Պողոս Տյուրիկեցին եղել է Պաղտա-
սար17 և Արսեն շնորհաշատ դպիրների աշակերտը18, որոնք Էջմիածնի ծայրա-
գույն նվիրակ Աղաւնի Աստուածատուր աստուածաբան եպիսկոպոսի19 շա-
ռավղից էին20: Այս մեկնողական նյութի շարադրմանը ձեռնամուխ է եղել Սիմեոն 
կաթողիկոսի հայրապետության տարիներին: Հիշատակարանում հեղինակը 
նշում է նաև Կոստանդնուպոլսի ազգասեր պատրիարք Զաքարիա արքեպիսկո-
պոսի21 և Երուսաղեմի գերերջանիկ պատրիարք Հովակիմ արքեպիսկոպոսի 
անունները22: Մահտեսի Գասպար ամիրա Մուրատյանն էլ եղել է նրա հովանա-
վորը: Հիշատակարանում նա նշում է իր այն բոլոր աշակերտների անունները, 
ովքեր այս կամ այն կերպ մասնակից են եղել այս մեծագույն աշխատանքին: 
Այստեղ հիշատակված բոլոր աշակերտներին և նրանց, ում նա դասավանդել է 
երեսուն տարիների ընթացքում, սիրավառել է Պողոսի խոսքերով, կարդացել և 
մեկնաբանել, խորհել և ոգեշնչել: Եվ ահա աշակերտներից մեկի՝ Եղիսե դպիր 
Եսայեանի խորհրդով էլ հանձն է առել Պողոսի խոսքերը պարզաբանել այս ձեռ-
նարկում23:  

1794 թվականին Նոր Նախիջևանում Հովսեփ արք. Արղությանի տպարա-
նում լույս է տեսնում «Տետրակ համառօտ բառարանի, արարեալ և չափաբեր-
մամբ ոտանաւորեալ՝ աշխատասիրութեամբ Պօղոս դասասաց դպրի Տիւրիկեց-
ւոյ Թորոսեան, ի փառս Տեառն Աստուծոյ, և ի վայելումն նորավարժից դպրա-

                                                
17 Ա. Ալպոյաճյանն իր երկասիրության մեջ խոսում է միևնույն Պաղտասար դպրի Քերակա-

նութիւն երկի մասին, որտեղ նա ընդգծում է Պաղտասարի` Աստուածատուր վրդ. Ջուղայեցու 
աշակերտ լինելու հանգամանքը. «Քիչ յետոյ, 1738ին, Աստուածատուր վրդ. Ջուղայեցիի 
աշակերտներէն Պաղտասար դպիր, Նալեանի դպրոցին հայերէն լեզուի դասատուն…», տե՛ս 
Ա. Ալպօյաճեան, նշվ. աշխ., էջ 618։ 

18 Ձեռ. ՄՄ 1877, թ. 4ա։ 
19 «…զՏէր Աստուածատուր Առաքինաւէտ և երանաշնորհ վարդապետն, որ էր այր խոնար-

համիտ և հեզահոգի, և ըստ հեզաբնոյթ բարուց իւրոց` մականուամբ կոչեցաւ Աղաւնամիտ։ 
Բայց ոմանք յաւաստեաւ իմն պնդեն թէ` սա ըստ որում զմեռեալ աղաւնիս յարոյց անուամբ 
Տեառն Յիսուսի, յայն սակս կոչեցին զնա Աղաւնի կամ Աղաւնամիտ»։ Խաչատուր աբեղայի 
Ջուղայեցւոյ Պատմութիւն Պարսից, Վաղարշապատ, 1905, էջ 245։  

20 ՄՄ 1871 գրչագրի հիշատակարանը գրված է 8ա-241բ թերթերից յուրաքանչյուրի վրա 5-6 
տառով։ 

21 Զաքարիա պատրիարքի պաշտոնազրկության և Բրուսա ուղարկվելու և որոշ ժամանակ հետո 
կրկին հետ կանչվելու մասին նշում են նաև թուրքական աղբյուրները` Թուրքական 
աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին, հ. Ա, կազմեց` 
Ա. Խ. Սաֆրաստյան, Երևան, 1961, էջ 243-245։ Մ. Արք. Օրմանեան, նշվ. աշխ., հ. Բ, Ս. 
Էջմիածին, 2001, էջ 3572-3579, 3591-3604։ 

22 Հովակիմ վարդապետը Երուսաղեմի պատրիարքական աթոռին է նստել 1775 թ., այս մասին 
տե՛ս Մ. Չամչեանց, Պատմութիւն հայոց, հ. Գ, Վենէտիկ, 1786, էջ 877։ 

23 Ձեռ. ՄՄ 1871։  
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տան» գիրքը, որի առաջաբանը գրել է տպարանի աշխատող Թադդեոս վարդա-
պետը, ով, ինչպես երևում է նրա առաջաբանից, Պողոս Տյուրիկեցու աշակերտ-
ներից է եղել24: Այն թուրքերեն-հայերեն հանգավորված բառարան է, որը Թադ-
դեոս վարդապետը տպել էր Կ. Պոլսի դպրատան աշակերտներին օգնելու 
համար:  

Այժմ անդրադառնանք Աստվածաշնչի Հոբի գրքի մեկնությանը: Հայ մատե-
նագրության մեջ Աստվածաշնչի Հոբի գրքի մեկնություն հեղինակել են Եղիշեն, 
Համամ Արևելցին, Գրիգոր Նարեկացին, Վանական Վարդապետ Տավուշեցին, 
Գրիգոր Տաթևացին, Պետրոս արք. Բերդումյան-Աղամալյան Նախիջևանցին 
(վերջինս եղել է վերոհիշյալ Պաղտասար դպրի և Կ. Պոլսի Հակոբ պատրիարք 
Նալյանի աշակերտը): Այս հեղինակներից Եղիշեն, Համամ Արևելցին և Գրիգոր 
Նարեկացին անդրադարձել են միայն Հոբի ԼԹ-ԼԸ գլուխներին, քանի որ այն հայ 
իրականության մեջ ընկալվել է որպես կենդանի Աստծո կենդանի հայտնու-
թյունը Հոբ Արդարին և առանձնահատուկ ուշադրություն է գրավել: Ամբողջա-
կան ծաղկաքաղ մեկնություն է Վանական Վարդապետի մեկնությունը, որի երկի 
շնորհիվ էլ պահպանվել և մեզ են հասել հատվածներ Իսիքիոս Երուսաղեմացու 
(հայերեն թարգմանությունն ունի բնագրային արժեք, քանի որ հունարենը կո-
րած է համարվում), Եփրեմ Ասորու, Ստեփանոս Սյունեցու և Դավիթ Քոբայրեցու 
նույնանուն մեկնություններից: Մյուս ամբողջական մեկնությունը Գրիգոր 
Տաթևացու Հոբի գրքի լուծմունքն է, որը վերլուծվել և ամբողջացվել է ժանրին 
և ժամանակի պահանջներին համապատասխան: Բոլորովին այլ է Պետրոս արք. 
Բերդումյանի նույնանուն մեկնությունը: Պետրոս արքեպիսկոպոսը ևս սովորել 
է Կ. Պոլսում, աշակերտել է Պաղտասար դպրին, ինչպես Պողոս Տյուրիկեցին, և 
եղել միևնույն ավանդույթների կրողն ու փոխանցողը:  

Պողոս Տյուրիկեցու մեկնությունը յուրօրինակ է նախ և առաջ Հոբի գրքի 
գլուխների ընտրությամբ: Հայ ինքնուրույն մեկնողական մատենագրության մեջ 
առհասարակ հայ մեկնիչները, եթե անդրադառնում էին Հոբի գրքին ոչ ամբող-
ջությամբ, ապա նրանք նախընտրում էին մեկնել ԼԸ-ԼԹ գլուխները, որոնք հա-
մարվում են Հոբի գրքի բարձրակետը: Պողոս Տյուրիկեցի տաղասաց դպիրն 
անդրադարձել է Հոբի գրքի Ա և Բ գլուխներին, կարելի է ասել, «շեղվելով» հայ 
մատենագրության մեջ ընդունված ավանդույթից: Ամենայն հավանականու-
թյամբ այս գրության նպատակը ճշմարիտ հավատի հերոսին աշակերտներին 

                                                
24 Տետրակ համառօտ բառարանի։ Արարեալ և չափաբերմամբ ոտանաւորեալ աշխատասիրու-

թեամբ Պօղոս դասասաց դպրի Տիւրիկեցւոյ Թորոսեան, ի փառս Տեառն Աստուծոյ և ի վայե-
լումն նորավարժից Դպրատան, Նախիջևան, 1794, 96 էջ։ Այս մասին տե՛ս նաև Պարգև աբե-
ղա Գևորգյան, «Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանը և հայ տպագրության գործը Ռու-
սաստանում 18-րդ դարում», Էջմիածին, ԺԲ, 1954, էջ 41 (39-45)։ 



 

534 Էլյա Սարիբեկյան  

ներկայացնելն է, որին օրինակ է եղել և շարունակում է օրինակ մնալ բոլոր դա-
րերի քրիստոնյաների համար: Այս դրվագում է, որ Աստված պատկերվում է որ-
պես ամենազոր, ամենակարող, ընդգծվում է մարդու լիարժեք ազատ կամքը։ 
Անդրադառնալով չարի խնդրին՝ Տյուրիկեցին բացատրում է. «սատանայ, որ է 
իշխանն սանդարամետականաց»25 (սա միակ տեղն է Հին Կտակարանում, որ-
տեղ չարն անվանվում է սատանա): 

Աներկբա է նաև հեղինակի մյուս ընդգծված նպատակը՝ հինկտակարանա-
յին պատումներն օգտագործել նորկտակարանային ճշմարտությունների բացա-
հայտման և լուսաբանման համար։ Ինչպես վերը նշեցինք, տարիներ շարունակ 
Տյուրիկեցու համար ներշնչման աղբյուր են եղել Պողոս առաքյալի հոգեպատում 
խոսքերը, որոնք նա մեկնել է՝ սերունդներին Քրիստոսի փրկագործության խոր-
հուրդը հասու դարձնելու համար՝ կարևորելով նրանց քրիստոնեական դաս-
տիարակությունը։ Եթե Պողոսի թղթերի մեկնության մեջ փրկագործության 
խորհրդի գաղտնիքները պարզաբանվում են Նոր Կտակարանի խոսքով, ապա 
Հոբի գրքի Ա և Բ գլուխների մեկնության մեջ հինկտակարանային պատգամներն 
են ճանապարհ բացում Հիսուս Քրիստոսի փրկագործական խորհրդի գաղտնիք-
ները հասկանալի դարձնելու և դրանք աշակերտներին հնարավորինս մատչելի 
ներկայացնելու և պարզաբանելու համար։  

Պահպանվել և մեզ է հասել Պողոս Տյուրիկեցու Հոբի գրքի Ա և Բ գլուխների 
մեկնության ինքնագիրը26: Չնայած Տյուրիկեցին խորագրում նշում է, որ Ա և Բ 
գլուխների մեկնություն է, այնուամենայնիվ փաստենք, որ մեկնության Բ գլխում 
բացակայում են 9-13-րդ համարների մեկնությունները, իսկ Հոբ Բ 9-րդ համա-
րին անդրադառնում է Բ 6-8 համարների մեկնության մեջ, որով էլ ավարտվում 
է մեկնությունը:  

                                                
25 Ձեռ. ՄՄ 2730, թ. 145բ։ 
26 Ձեռ. ՄՄ 2730, թ. 144ա-150բ։ (2730 գրչագիրը գրվել է 1778թ., Կ. Պոլսում, գրիչը` Պողոս 

Տյուրիկեցին է, սրբագրողը` Թադդեոս վարդապետը։ Մայր Ցուցակ Հայերէն ձեռագրաց Մաշ-
տոցի անուան Մատենադարանի Թ. հատորում /2701-3000/ որպես գրչի անուն թեաբար գրված 
է Թադդեոս վարդապետ, խմբ.` Գ. Տէր-Վարդանեան, Երևան, 2017, էջ 209-210)։ Այս ձեռագիրը 
պարունակում է տարվա կիրակի օրերի քարոզներ և աստվածահրաշ օրերի գլխավոր 
տոներին ու քառասնորդական պահքին նվիրված քարոզներ՝ «Քարոզգիրք բոլոր տարեկանի 
կիւրակէից եւ գլխաւոր տօնից Աստուածահրաշ Սրբոց եւ Աղուհացից Սրբոյ Քառասնորդա-
կան Պահուց։ Շարադրեալ ի Պօղոս դասասաց դպրէ Տիւրիկեցւոյ ազգասէր պատրիարգի 
դպրատան, ի խնդրոյ հարազատ ըստ հոգւոյ որդւոյ նորին Թադդէոս բանասէր եւ շնոր-
հապերճ վարդապետի, յորմէ եւ սրբագրութեամբ շղայեալ, որ է եւ ձեռնասուն աշակերտ 
Տեառն Զաքարիա ազգասէր պատրիարգի։ Ի հայրապետութեան Տեառն Սիմէօնի սրբազնա-
կատար կաթուղիկոսի հանուրց Հայոց։ Ի Պատրիարգութեան Սրբոյն Սաղիմայ տեառն 
Հովակիմայ գերերջանիկ րաբունւոյ։ Եւ ի պատրիարգութեան մեծի մայրաքաղաքիս Կոս-
տանդնուպօլսոյ տեառն Զաքարիա արհիեպիսկոպոսի եւ ազգասէր կարդացեալ աս-
տուածաբան վարդապետի»։  
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Այս երկում հստակ ընդգծվում են հեղինակի ինքնուրույն ոճն ու յուրօրի-
նակ մոտեցումը նյութին: Մեկնողական սկզբունքի համաձայն՝ նախ նշվում են 
աստվածաշնչյան համարները, որից հետո հեղինակը շարադրում է սեփական 
մեկնողական միտքը: Այստեղ հարկ է նշել, որ աստվածաշնչյան մեջբերումները 
շեղումներ չունեն Հայ Եկեղեցու կանոնական Աստվածաշնչից, նաև համընկնում 
են գլխաբաժանումներն ու համարակալումը: Նախորդ դարերի նույնանուն մեկ-
նությունների հետ համեմատությունն ակներև է դարձնում դրանց հետ որևէ 
առնչություն չունենալը։ 

Տյուրիկեցին Հոբ Արդարին ներկայացնում է որպես հավատի մեջ անարատ 
մի մարդու: Հոբը ճշմարիտ հայելի և օրինակ է, տիպար ռահվիրա, ով իր մեջ 
կրում է համբերությունն ու երկայնամտությունը: Ինչպես Ստեփանոս Սյունեցին, 
Վանական Վարդապետը, Գրիգոր Տաթևացին, այնպես էլ մեկնիչ-հեղինակը, Հո-
բին համարում է Եսավի ցեղից սերված. «Յապառաժեալ և քարացեալ ցեղէն 
Եսաւայ, յաշխարհն յՕստեր օրինակեալ երանելին Յօբ»27: 

Մեկնության առաջին իսկ տողերում հեղինակը նշում է, որ Հոբն արդար էր, 
աստվածապաշտ, ունևոր, նաև պատերազմում հաղթանակած և հույսի մեջ հաս-
տատուն մի այր. «Յաղթօղ ի պատերազմի և տևօող ի տանջանս, այր հաստա-
տուն ի յոյս»28:  

Տյուրիկեցին Հոբին ներկայացնում է նաև որպես Քրիստոսի նախատիպ Հին 
Ուխտում: Ա 10-11 համարի մեկնության մեջ, խոսելով Հոբի փորձությունների 
մասին, նա զուգահեռներ է անցկացնում և Հոբի պատմությունը կապում է Քրիս-
տոսի՝ Սատանայից փորձվելու պատմության հետ: Ինչպես նախահայր Ադամին 
ժուժկալությունից որկրամոլության մեջ գցեց, այնպես էլ փորձում էր Հոբին և 
Քրիստոսին որկրամոլության միջոցով առաջին խայծը տալ: Այս դրվագում Տյու-
րիկեցին ցույց է տալիս, որ սատանայի գործունեության սահմանը վերահսկելի 
է Աստծո կողմից. այնքանով, որքանով որ թույլատրվում է նրա գործունեու-
թյունն Աստծո կողմից, այդքանով էլ նա գործում է։ Հոբի պարագայում դա առա-
վել հստակ ընդգծվում է Աստծո խոսքով՝ ամեն բան կարող ես անել, միայն նրա 
հոգուն չես կարող դիպչել (հմմտ. Յօբ Ա 12). «Զի չունէր յայնժամ թույլատրու-
թիւն աւելի ինչ առնելոյ, քան զոր արար ի լեառն փորձութեան երիւք իսկ փոր-
ձիւք»29:  

Յուրօրինակ է նաև երկում համարների բացատրությունները հիմնավորելը 
ոչ միայն նորկտակարանային, այլ նաև հինկտակարանային տեղիներով։ Օրի-
նակ՝ Ա 18-19 համարներում Հոբի զավակների՝ ավագ որդու տանը խնջույքի 
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հավաքվելը համեմատում է Նոյի հետագա սերունդների պատմության հետ, 
որոնք խնջույքի ժամանակ խորհեցին աշտարակը կառուցել (հմմտ. Ծննդ. ԺԱ 
գլ.)։ Կամ՝ Հոբ Ա 17-ում ասպատակաւորք ասպատակեցին ի մեզ ընդ երեք 
առաջս տարածեալք խոսքերը զուգահեռաբար համեմատում է Ղովտի պատմու-
թյան երկու դրվագների հետ. նախ՝ ինչպես երկու հրեշտակներ են այցելում Ղով-
տին և ողջ Սոդոմում միայն Ղովտին են արդար գտնում (հմմտ. Ծննդ. ԺԹ 1-2), 
այդպես էլ Եդոմում Հոբն էր միակ արդարն ու աստվածավախը: Եվ երկրորդ՝ 
ինչպես Հոբի արհավիրքների դեպքում է մեկը կենդանի մնում, որպեսզի գա և 
Հոբին պատմի ողջ եղելությունը, այդպես էլ Ղովտի պատմության մեջ է մեկը 
կենդանի մնում, որպեսզի գնա և Աբրամին պատմի Սոդոմում Ղովտի հետ կա-
տարվածի մասին (Ծննդ. ԺԴ 13): 

Մեկնիչ-հեղինակը Հոբի անասելի տանջանքները ներկայացնելիս զուգա-
հեռներ է տանում Քրիստոսի չարչարանքների հետ։ Այստեղ նա ևս մեկ անգամ 
հոծագծում է Հին Կտակարանում Հոբի՝ Քրիստոսի նախատիպ-ստվերը լինելու 
հանգամանքը։ Այս բոլոր նախատիպային պատումների փրկագործական տրա-
մաբանական լրումն էլ հենց ինքը Քրիստոս էր։ Եվ այս երկը լրջագույն առիթ է 
Տյուրիկեցու համար, որպեսզի նա խոսի մարմնացած և մարդացած Քրիստոսի 
կենդանի գործի մասին՝ շեշտադրելով նրա գործունեությունը՝ որպես կատար-
յալ մարդ և կատարյալ Աստված։ Սրան հակառակ՝ հեղինակը շեշտադրում է 
մարդկային մարմնի մեղսագործ էությունը. մարդը պետք է գիտակցի իրակա-
նությունը և ջանք չխնայի ձգտել կատարյալին։  

Հետաքրքրական է նաև երկում հանդիպող թվերի խորհրդաբանական մեկ-

նությունը: Հոբը յոթ տղա և երեք աղջիկ ուներ: Տյուրիկեցին, մեկնելով յոթ թվի 

խորհրաբանական միտքը, այն կապում է Սուրբ Հոգու պարգևների, իսկ երեք 

թիվը՝ աստվածաբանական առաքինությունների հետ. «Զի որպէս զեօթն ուս-

տերսն ի կենդանական յարենէն իւրմէ յառաջացել ընդ երից դստերց ասէ ունէր, 

նոյնպէս և զեօթն պարգևսն ամենակալ Սրբոյ Հոգւոյն ընդ երից աստուածաբա-

նական առաքինութեանց...»30: Իր հերթին աստվածաբանական առաքինու-

թյունները բաժանում է բնականի, բանականի, գրավորականի. «... ի նախախ-

նամութեան զեօթն պարոն սրբոյ ընդ երից օրինաց իմանալւոյն Յօբայ, այս է՝ 

բնականին, բանականին և գրաւորականին»31: Պողոս Տյուրիկեցին աստվածա-

յին այս երեք առաքինություններով Հոգու կենդանությունից պտղաբերած է հա-

մարում Հոբ Արդարին. «ի կենդանութենէ հաւատոյն պտղաբերեալ զունելն 

պատմել կամի երջանկին Յօբայ»: Հոբի՝ հինգ հազար լուծ եզներ ունենալը 
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խորհրդանշում է հինգ զգայարանների՝ որպես Աստծուն պատարագելի զոհի 

նվիրումը, իսկ հինգ հարյուր էշերին հազարի մեջ գցելը (հինգ հարյուրյակին 

հազարյակի մեջ մտցնելը) խորհրդանշում է արտաքին հինգ զգայարանների՝ 

մարդու համար ամեն ժամ աստվածային պատգամների բեռնակիր լինելը։ Այս-

տեղ ևս մեկ անգամ շեշտադրում է Հոբի՝ ամբողջությամբ Աստծուն նվիրվելը. 

«Լուծս հինգ հարիւր եզանց և իշոց արօտականաց ունիլ ասելովն զերջանկէս 

ծանուցանէ եզամբն պատարագելի զհնգեսին զգայարանաց նուիրումն Աստու-

ծոյ ի զոհ...»32։  
Հոբի՝ յոթ հազար ոչխար և երեք հազար ուղտ ունենալն, ըստ մեկնիչի, բա-

ցահայտում են համբերողի անձի յոթ տեսական առաքինություններն երեք ներ-
գործություններով որպես սեփականություն ունենալը. «Զհամբերողիս բացա-
յայտի սեպհականելն անձին զեօթն տեսական առաքինութեան ընդ երից 
ներգործութեանցն արդիւնաւորութեան որպես և համբերողիս նշանա-
կեալն»:  

Միջնադարյան հայ մատենագիրները տարբեր կերպ են այս երեք առաքի-
նությունները բացատրում. ոմանք դրանք համարում են մարդու կյանքի անցյալ, 
ներկա և ապագա ժամանակները, և առաքինի են նրանք, ովքեր այս երեք ժա-
մանակներում էլ իրենց մեջ պահում են Քրիստոսի վարդապետության ճշմար-
տությունները: Եկեղեցական մատենագիրներից շատերը, հետևելով նորպլատո-
նական բացատրություններին, շեշտադրում են հոգու եռամասնյա կազմու-
թյունը՝ բան, ցասում և ցանկություն։ Գրիգոր Վարդապետն իր Խօսք ճշմարիտ 
հավատի և առաքինասէր վարքի մասին երկում նշում է, որ հոգու երեք մասե-
րին համապատասխանում են երեք հիմնական առաքինությունները, որոնք էլ 
համապատասխանաբար բաժին են ընկնում երեք մասերից մեկին. բանականի 
առաքինությունը խոհականությունն է, ցասմնականինը՝ արիությունը, իսկ ցան-
կականինը՝ ողջախոհությունը33: Սրանցից առավելը մատենագիրը համարում է 
բանականը, որի մաս է կազմում արդարությունը: Եվ այս երեքը նվիրապետա-
կան աստիճանով են միմյանց ենթարկվում (ցասմնականը ենթարկվում է բա-
նականին, ցանկականը՝ ցասմնականին), եթե խախտվում է աստիճանակարգու-
թյունը, խախտվում է նաև մարդ և Աստված ներդաշնակ փոխհարաբերությունը: 

Վարդան Արևելցի վարդապետի ճառերում հանդիպում ենք Աստծո օրենք-
ների հետևյալ բաժանմանը. բնական, բարոյական, գրավորական, ավետարա-
նական: Բնականը ընտրության օրենքն է, որ տրվեց Ադամին: Վերջինս, սակայն, 

                                                
32 Նույն տեղում։ 
33 Գրիգոր Վարդապետ, «Խօսք ճշմարիտ հաւատքի եւ առաքինասէր վարքի մասին», աշխարհ. 

վերածեց՝ Ս. Ստամբօլցեանը, նախ.՝ Յ. Քեոսէեանի, Գանձասար հանդէս, 1992, էջ 21-22։ Գրիգոր 
Սկևռացու այս երկը երբեմն վերագրվել է Գրիգոր Նարեկացուն։  
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ի չարս կիրառեց այդ օրենքը և զրկվեց Աստծո հետ լինելու երանությունից: Բա-
րոյական օրենքը տրվեց Նոյին, որ աստվածահաճո կյանքով ապրեց հինգ հար-
յուր տարի: Գրավորական օրենքը տրվեց Մովսեսին, որն իր ժողովրդին կար-
գադրեց դռների սեմերի վրա գրել, կապել իրենց բազուկներին, դնել գրապա-
նակների մեջ և տևապես աչքի առջև ունենալ դրանք: Մարգարեականը տրվեց 
մարգարեներին, որոնց հոգիներում փայլատակեցին Ս. Հոգու շնորհները, ինչ-
պես արևի ճառագայթները` ջինջ հայելու մեջ: Ավետարանական օրենքը հողմի 
ձայնով և հրեղեն լեզուների կերպարանքով Վերնատան մեջ տրվեց առաքյալ-
ներին, որոնք այդ բացարձակ օրենքը քարոզեցին ու հռչակեցին բովանդակ 
տիեզերքով մեկ34: 

Զարմանալի է նաև, որ միևնույն մեկնության մեջ մատենագիրը, նկարա-
գրելով Հոբի՝ յոտից մինչև ցգլուխ խոցոտվելը և զուգահեռ անցկացնելով Ադա-
մի մեղքի մեջ ընկնելու դրվագի հետ, բացատրում է, որ որկրամոլության, ագա-
հության և սնափառության հետևանքով Ադամը (առհասարակ մարդը) զրկվում 
է բոլոր առաքինություններից՝ բանից, ցասումից, ցանկությունից: Այս դրվա-
գում երեք առաքինությունների կողքին նա նշում է նաև խորհուրդը, հանճարը 
և գիտությունը՝ որպես առաքինություններ. «մինչև գլուխն նոյն ոտից Ադամ 
խոցոտեալ ի բան և ցասումն և ի ցանկութիւն, ի խորհուրդ, ի հանճար և ի գի-
տութիւն»35: Այս ամենից զրկվելով՝ մարդը դուրս է մնում քահանայական պատ-
վից, կայսերական իշխանությունից և մարգարեական զորությունից, և փաստա-
ցի հավասարվում անբան անասունին։ Իր խոսքը մեկնիչը հաստատում է նաև 
Դավիթ մարգարեի խոսքից մեջբերումով (Սաղմ. ԽԸ 13):  

Ըստ հեղինակի՝ Հոբի օրինակով Սուրբ Հոգին է մեզ կրթում, որպեսզի մեր 
ներքին և արտաքին հինգ զգայարաններով հնազանդ և ականջալուր լինենք 
աստվածային պատգամներին, ինչպես Պողոսն է ասում՝ հավատով արդարաց-
ված խաղաղությամբ մնանք Աստծո ձեռքերում և չլինենք անպիտան ծառաներ։ 
Քանզի ավելի մեծ ուրախություն չկա, քան «հոգևոր բարեօք» ուրախանալը, և 
այդ բարու շնորհիվ էլ «... սրբեսցին ի մեզ տասն զօրութիւնքն մեր, այսինքն՝ 
բանն, ցասումն, ցանկութիւն, խիղճն մտաց, խորհուրդն, իմացականութիւն, յի-
շողութիւն և երևակայութիւն, ընդ տնկական և զգայական զօրութեան և ըստ 
թուոյ յատկական բարեգործութեան նոցին...»36:  

Շեշտադրվում է մարդու անձնիշխան՝ ազատ կամքով Տիրոջ կամքին հնա-
զանդվելու և զոհ մատուցելու պարագան. «զոհ մատուսցուք Տեառն կամաց 

                                                
34 Հ. Քյոսեյան, Ներածություն հայ եկեղեցական մատենագրության, Երևան, 2018, էջ 449-450։ 
35 Ձեռ. ՄՄ 2730, թ. 149ա։ 
36 Նույն տեղում, թ. 146բ։ 
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զանձնիշխանական կամքն մեր ի հնազանդել նմա»37։ Այս ամենից հետո անհրա-
ժեշտ է ներում խնդրել անցածի համար և պահպանություն՝ ապագայի համար։  

Եկեղեցական խորհուրդներից մատենագիրն անդրադառնում է Ապաշխա-

րության խորհրդին՝ Ա 20-23 համարները մեկնելիս. «անկեալ ի գետին երկիր 

եպագ Տեառն ի յապաշաւանս, ի զղջումն և ի մեղայ հաւպատուն իւրոյ անհնա-

զանդութեան»38։ Հեղինակն ընդգծում է ապաշխարության խորհրդի երեք 

կարևոր մասերը՝ զղջում, անկեղծ խոստովանություն և արտասվալից դարձ:  

Հարուցյալ Հոբը նախօրինակն էր նախահայր Ադամի։ Հոբի՝ հանդերձներ 

պատառոտելը մահվան իշխանությունից պարտամուրհակի պատռելն է, իսկ 

վարսերը կտրելը փշաբեր անեծքի կտրումն է, որ մեր բնության վրա էր տարած-

վել և Տիրոջը երկրպագելը մեծագույն զղջման և ապաշխարության ապրումի 

դրսևորումը: Այս թշվառության մեջ Տիրոջը երկրպագելը հեղինակը համեմում է 

Դավթի Սաղմոսներից մեջբերվող հատվածներով. «Երկիր ետ զպտուղ իւր և 

օրհնեաց զմեզ Աստուած» (Սաղմ. ԿԶ 7-8):  

Այսպիսով, Պողոս տաղասաց վարդապետի Հոբի գրքի մեկնությունը թեև 

փոքրածավալ, բայց դավանաբանական-աստվածաբանական և փիլիսոփայա-

կան բազմաթիվ հարցեր շոշափող մի երկ է, և նրա լույսընծայումը օգտաշատ 

կլինի Հոբի գրքի մեկնություններով զբաղվող մասնագետներին:  

Հոբի մեկնության առաջին երկրորդ գլուխների այս բնագիրը հրատարակ-

վում է միակ ինքնագիր օրինակի՝ ՄՄ 2730 ձեռագրի հիման վրա (թ. 144ա-

150բ)։ Պահպանել ենք բնագրի ուղղագրությունը, բայց կետադրել ենք ըստ 

տրամաբանության:  

ԲՆԱԳԻՐ 

/144ա/ Պարզաբանութիւն առաջին և երկրորդ գլխոյ սքանչելի բանիցն 

երանելոյն Յօբայ Արդարոյ, արարեալ ի Պօղոս դասասաց վարժապետէ 
տեառն Զաքարիայ ազգասէր պատրիարգի դպրատան, որ ի Կոստանդինու-

պօլիս: Գլուխ ՀԷ: 

 
Բան. Այր ոմն էր յՕստէր աշխարհի, որում անունն էր Յօբ, և էր այրն այն 

ճշմարիտ՝ անարատ, արդար, աստուածապաշտ, մեկնեալ յամենայն իրաց 
չարութենէ մեղաց39: 

                                                
37 Ձեռ. ՄՄ 2730, թ. 146բ։ 
38 Ձեռ. նույն տեղում, թ. 147ա։ 
39 Յօբ Ա 1։ 
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Մեկնութիւն. Յաղթօղ ի պատերազմի և տևօղ ի տանջանս, այր հաստա-

տուն ի յոյս, յիրաւի ոմն էր յատկացեալ և արփիաւորեալ, յապառաժեալ և 

քարացեալ ցեղէն Եսաւայ, յաշխարհն Օստեր օրինակեալ երանելին Յօբ: 

Ճշմարիտ հայելի և օրինակ, տիպ և գաղափար, յինքն առ բերօղ զհամբերու-

թիւն և զերկայնմտութիւն իմանալւոյն Յօբայ: Անարատ ի հաւատո, ըստ 

անարատ և անախտ ծննդեան, որոյ էր գուշակ, արդար, որ զմէտ իրաւանց 

կրելով ի ձեռս Բանին զբարութիւն, զոր ընկալեալն էր ի Տեառնէ, կշռեալ ի 

խիղճ մտաց իւրոց գերազանց համարէր, քան զորդնալից կիրս մարմնոյն, 

վասն որոյ գոհանայր հանապազ որպէս և յանձն իւր՝ օրինակելն աղօթէր առ 

Հայր, «Թող սոցա, զի ոչ գիտեն»40 ասելով: Աստուածապաշտ, զի յանձն իւր 

միշտ փառաւորէր զԱստուած երկրնայնովք և երկրայնովք և այն սակս տևո-

ղութեան իւրոյ, զոր ունէր ի տանջանս և սակս առարկութեան, թէ՝ «Տէր ետ և 

Տէր էառ, եղիցի կամք Տեառն օրհնեալ»41, այս է՝ թէ «Հայր, եթէ հնար իցէ ան-

ցանել բաժակիս այսմիկ, ապա թէ ոչ արբից զսա, եղիցին կամք քո»42: Մեկ-

նեալ յամենայն հուսահատութենէ, ի կարճմտութենէ և ի տրտնջելոյ զՏեառ-

նէ, որ յառաջանայ ի չարութենէ մեղաց, որ ոչ գոյր ի յարդարս այս բնաւորեալ 

որպէս և սովաւ ըստ հայելւոջ երևեալն Յօբ ասէր. «գայ իշխան աշխարհիս 

այսորիկ, և յիս ինչ ոչ գտանէ»43: 

Բան. Եղեն նորա ուստերք եօթն և դստերք երեք: Եւ էին խաշինք նորա 

եօթն հազար ոչխարք, ուղտք երեք հազարք, լուծք եզանց հինգ հարիւր և էշք 

մատակք արօտականք՝ հինգ հարիւր և սպասք բազում յոյժ և գործք մեծա-

մեծք էին նորա ի վերայ երկրի և էր այրն այն՝ ազնուական, քան զամենայն 

արևէլեայսն44: 

Մեկնութիւն. Զի որպէս զեօթն ուստերսն ի կենդանական յարենէն իւրմէ 

յառաջացել ընդ երից դստերց՝ ասէ ունէր, նոյնպէս և զեօթն պարգևսն ամե-

նակալ Սրբոյ Հոգւոյն ընդ երից աստուածաբանական առաքինութեանց, որ 

ի կենդանութենէ հաւատոյն պտղաբերեալ զունելն պատմել կամի երջանկին 

Յօբայ, որով հանդիսացուցանէր զունելն ի նախախնամութեան զեօթն պա-

րոն սրբոյ ընդ երից օրինաց իմանալւոյն Յօբայ, այս է բնականին, բանակա-

նին և գրաւորականին, ուստի մախուլն (նախանձել) նենգին խորամանկեալ 

ճողոպրել զայնս ի համբերողէն Յօբայ տայր ի տես տիեզերաց և յիմանալին 

                                                
40 Ղուկ. ԻԳ 34։ 
41 Յօբ Ա 22։ 
42 Ղուկ. ԻԲ 42։ 
43 Յովհ. ԺԴ 30։ 
44 Յօբ Ա 2-3։ 
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Յօբ զայնս յառնել ի ճակատ: Իսկ եօթն հազար խաշամբն ոչխարաց և երեք 

հազար ըղտուք, զորս ունիլ գրի. «Զհամբերողիս բացայայտի սեպհականելն 

անձին զեօթն տեսական առաքինութեան ընդ երից ներգործութեանցն ար-

դիւնաւորութեան որպէս և համբերողիւս նշանակեալն Յօբ ունէր ի կարգա-

ւորման զդարատեալսն եօթն դարու ընդ երից յաւիտենից գոյացելոցն ի 

խնամել ևս: «Լուծս հինգ հարիւր եզանց և իշոց արօտականաց ունիլ» ասե-

լովն զերջանկէս ծանուցանէ եզամբն պատարագելի զհնգեսին զգայարա-

նաց նուիրումն Աստուծոյ ի զոհ, այսպէս և զհինգ հարիւր իշոց արկելովն ի 

մէջ զՌ. -աւ (հազարաւ) զարտաքին զհինգ զգայարանաց հանապազ առնելն 

բեռնակիր (144բ) աստուածային պատգամաց ապացուսցէ երջանկիս, վասն 

որոյ ասէ և «սպասք բազում յոյժ պաշտելովն զՏէր յամենայն սրտէ, յանձնէ 

և ի զօրութենէ, յորոց և հետևէր ունիլ զգործս մեծամեծս՝ երջանկիս Յօբայ ի 

վերայ երկրի»45: Առ ի հրաշացուցանել զմարմնականսն զանմարմնոցն ունե-

լովն իւրով զվարս, որպէս և այսու օրինակաւ ծանուցեալն Յօբ առնոյր զվկա-

յութիւն ի յԱմբակումայ, այս է, թէ՝ «Տէ՛ր, զլուր քո լուայ և երկեայ, Տէ՛ր, նայե-

ցայ ի գործս քո զարհուրեցայ»46 և արքունին ի մարգարէս Դաւիթ ասէր. «որ-

պէս զի մեծ են գործք քո Տէր»47, որ տաս մարմնական մենամարտին քո յաղ-

թելոյ կարողութիւն զանմարմին թշնամին և այն ի ձեռս զինու համբերու-

թեան, որ վերստին ստանալովն զամենայն զոր տուժեաց, զեօթնպատիկն 

քարոզեսցի յոյժ խորութիւն խորհրդոյ թաղմանն քո և յարութեան, ուստի և 

արժան էր, զի այրն Յօբ լինիցէր ազնուական, քան զամենայն արևելեայսն, 

այսինքն՝ քան զհողածին եդովմայինսն, որով պատշաճապէս յուրից իւր օրի-

նակիլն ի համբերօղն Յիսուս ի Յօբն իմանալի: 

Բան. Միաբանեալ կային որդիք նորա առ միմեանս, առնէին խրախու-

թիւն զօր հանապազ, ասեալ ընդ իւրեանս և զերեսին քորսն իւրեանց ուտել 

և ըմպել ընդ նոսա48: 

Մեկնութիւն. Ի սրտէն յղացեալ Որդւոց խորհրդոցն համբերողին Յօբայ 

առնելն զուրախութիւն ընդ քուէրց յերիկամացն սերեալ բարւոյն ցանկու-

թեանց ծանուցանել կամի պարգևօքն Աստուծոյ, ըստ որում՝ «զամենայն ինչ 

                                                
45 Հմմտ. Յօբ Ա 3։ 
46 Ամբակ. Գ 2։ 
47 Սաղմ. ՂԱ 6։ 
48 Յօբ Ա 4։ 
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ստեղծ Աստուած»49 ի վայելումն հաւատացելոց, ըստ ասից հրաշալւոյն Պօ-

ղոսի. «մանաւանդ որք գոհութեամբ ընդունեցին»50, որոյ ի խորհրդական որ-

դիսն լրանայր մարգարէութիւն Դաւթի, թէ` «Զի բարի կամ զի վայելուչ, զի 

բնակին եղբարք ի միասին»51: 
Բան. Եւ իբրև յանկ ելանէին աւուրք խրախութեան նոցա, առաքէր Յօբ և 

սրբէր զնոսա, յարուցեալ ընդ առաւօտս մատուցանէր վասն նոցա զոհս ըստ 
թուոյ նոցա, քանզի ասէր Յօբ թէ գուցէ որդիքն իմ իմացան ի միտս իւրեանց 
զչարութիւն ինչ զԱստուծոյ, այսպէս առնէր Յօբ զամենայն աւուրս նոցա52: 

Մեկնութիւն. Որպէս թէ հայելի իմն օրինակաւ կրթէ զմեզ Ամենակալ 
Սուրբ Հոգին ի ձեռս Յօբայ երկիւղածին առից, զի յորժամ կատարել ի յանկ 
հանիցեն զծառայութիւն աստուածային հրամանաց հնգեսին ըզգայարանքն 
մեր ներքուստ և յարտաքուստ, քան զոր ոչ գոյ այլ ինչ մեծ խրախութիւն և 
յուրախանալն զհոգևոր բարեօք, զասելն «կալցուք ի ձեռին»53, թէ ծառայք 
անպիտանք էաք և զոր պարտն էր առնել արարաք, որով սրբեսցին ի մեզ 
տասն զօրութիւնքն մեր, այսինքն՝ բանն, ցասումն, ցանկութիւն, խիղճն 
մտաց, խորհուրդն, իմացականութիւն, յիշողութիւն և երևակայութիւն, ընդ 
տնկական և զգայական զօրութեան և ըստ թուոյ յատկական բարեգործու-
թեան նոցին, որ շնորհի ի Տեառնէ, զոհ մատուսցուք Տեառն կամաց զանձ-
նիշխանական կամքն մեր, ի հնազանդելն նմա և այն յարուցեալ ընդ առա-
ւօտս նախկին սիրոյ և առաջին յօժարութեան մերում, և ապա զուարակ մի 
հառաչանաց հանցուք ի մաղթ զանցեալ անցիցն ներման և զապագայիցն 
պահպանութեան, վասն զի տասնեքին որդիքն մեր զօրութենական, գուցէ թէ 
իմացան փառամոլութեամբ և հպարտութեամբ զչարութիւն զԱստուծոյ ըստ 
պարսաքարելոցն (կշտամբել) ի Դաւթայ թէ` «Ասէ անօրէնն ի մեղանչելն ընդ 
միտս իւր, թէ չիք երկիւղ Աստուծոյ առաջի աչաց նորա: Նենգեաց առաջի նո-
րա գտանել զանօրէնութիւն և ատել զնա»54, զի նախնիքն մեր մինչ խրախա-
նային յաթէն, յայնժամ իմացան ի միտս իւրեանց զչարութիւն զԱստուծոյ յա-
սելն բնաբուն չարին ցնոսա, թէ՝ զի է՞, զի ասաց Աստուած. «յամենայն ծա-
ռոց, որք են ի դրախտին ուտելով կերիջիք, բայց ի ծառոյն միոյ մի՛ ուտի-
ցէք»55: Ծանեա՞ր ուրեմն, թէ գործով ուսուցանէր զմեզ Յօբ գտանելն յամե-
նայն խրախութեան և յանմեղութեան իմացուցանօղ մեզ զչարութիւն ինչ 

                                                
49 Ա Տիմ. Բ 13։ 
50 Ա Տիմ. Դ 4։ 
51 Սաղմ. ՃԼԲ 1։ 
52 Յօբ Ա 5։ 
53 Հռոմ. Ե 1։ 
54 Սաղմ. ԼԵ 2-3։ 
55 Ծննդ. Բ 16-17։ 
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զԱստուծոյ, առ ի զգուշանալ /145ա/ զամենայն աւուրս կենաց մերոց յամե-
նայն գործս մեր, զի զերանելին զՊետրոս ի պարծելն յարութեան կամեցաւ 
խարբալել: 

Բան. Եւ իբրև եղև զօրս զայս եկին հրեշտակք Աստուծոյ կալ առաջի 
Տեառն, եկն և սատանայ ընդ նոսա, յածեալ յերկրի և շրջեալ ի նմա և ասէ 
Աստուած ցսատանայ. «Ուստի՞ գաս», պատասխանի ետ սատանայ Տեառն 
և ասէ շրջեալ ընդ երկիր և յածեալ ի ներքոյ երկնից եկեալ կամ56: 

Մեկնութիւն. Այն, որ բարձր է իւր ամենաբաւական բնութեամբն և զխո-
նարհս տեսանէ ի փառաւորել և ի բարձրացուցանել իւրով անհուն ողորմու-
թեամբ և իբրու զլերինս բարձունս բարձրավզեալսն ի յամբարշտութեան 
վաղքաջ ժամանակաւ որպէս թէ ի հեռաստանէ ճանաչէ թուլատրելովն և խս-
տացուցանելովն զսիրտս նոցա, որ ստեղծ առանձին զսիրտս նոցա ի միտ 
առնուլ երկայնմտութեամբ զամենայն գործոց զբերսն նոցա, զի՞նչ ուրեմն 
կալովն հրեշտակաց առաջի նորա տեղեկանալ զերջանկութենէ արդարոց և 
ո՞ր կարօտութեան պատճառաւ հետևէր ցսատանայ հարցանել թէ՝ «ուստի՞ 
գաս» և կամ զի՞նչ համարձակութիւն անկեալ արուսեկին կալ առաջի Նորա 
և ասել. «Շրջեալ ընդ երկիր և յածեալ ի ներքոյ երկնից եկեալ» (Ա 6-7) կամ, 
որով գրիւր յԱստուածաշունչ կտակարանոջս ոչ յայլ ինչ, եթէ ոչ ի յօգուտ մեզ 
մարմնացուցանել զանմարմին իմացուածսն Բանին, որպէս յղացեալ ան-
մարմին խորհուրդն ի միտսն մեր, յորժամ կամիցիմք երևոցել (այսպէս ի բնա-
գրի) և ծանուցանել ումէք ծնուցանեմք յօդաւոր ձայնիւ և մարմնացուցանեմք 
գրաւոր արտաբերութեամբ ի յունկն լսողաց։ Այսպէս զանստելի մարգարէու-
թիւնս, որ զանյաղթելի տէրութենէն Քրիստոսի հրեշտակաց օրինակէր, ըստ 
որում ի ձեռս հրեշտակաց լինէր ծանուցեալ նախահարց, նահապետաց և 
մարգարէից և անապական հաւատն անկեղծ սէրն և անսայթաք յոյսն, սոյն 
երջանկաց կային հանապազ առաջի Ամենասուրբ Երրորդութեանն: Իսկ և 
շրջեալ գլորիլն սատանայի յերկնից ի յերկիր և յածելն ի խորս անդնդոց կայր 
ի նախատեսութեան Ամենասուրբ Երրորդութեանն, մնալ սատանայի առնել 
ի ձայն չուառութեան, նմանապէս եկեալ և կացեալ յանդիման բնաբուն բար-
ւոյն համարել էր գալն և պատերազմիլն սատանայի ընդ ընտրեալսն Աստու-
ծոյ, վասն որոյ ասէր եկեալ կամ որպէս և ի նախահայրն մեր Ադամ շրջեցաւ 
շուրջ զպարզմտութեամբ կողակցին նորա Եւայի և յածեալ եղև ի ներքս 
խորհրդոց նորա, ուստի և զկնի խաբելոյն զնա որպէս թէ՝ «եկեալ եկաց»57 
առաջի Աստուծոյ դատապարտել առ ի ընկալնուլ փոխանակ աշխատա-
նացն իւրոց զվարձսն զանէծսն անտանելի, որ օձիւն ի յինքն սատանայ եղև 

                                                
56 Յօբ Ա 6-7։ 
57 Տե՛ս Յօբ Ա 7, նաև Բ 2։ 
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ետեղեալ, այս է թէ` «Անիծեալ լիջիր դու յամենայն անասնոց և յամենայն 
գազանաց երկրի»58: Եկին նախասահմանեցեալքն ի Հօրէ Ամենակալէ, որ 
զծոցածին Որդւոյն իւրոյ մարդեղութենէ և կացին զօրէն հրեշտակաց ի լեառն 
փորձութեան (զի այն ևս ըստ ասիցն մարգարէին Դաւթի՝ ի հրեշտակաց ո՛չ 
էր թաքուն, ըստ որում նոցա պատուիրեալ էր ի վերայ ձեռաց բառնալ զբանն 
մարմնացեալ59) եկն և եկաց սատանայ, որ շրջեալ էր ի յերկիր սրտի զերկիր 
ևեթ ընտրելոց և յածեալ էր որպէս զինքն զբազումս ի նոցանէ ի ներքոյ եկնից, 
ուր դատապարտելոցն է տեղի, եկաց յանդիման և Բանին Աստուծոյ ի տե-
սանելն զՆա մարմնով նախնոյն մերոյ Ադամայ և ի կարթել կամիլն նորա 
զնորն Ադամ ըստ հնոյն Ադամայ, մինչ ո՛չ էր խօսեցեալ բերան առ բերան և 
պատերազմիւ յաղթեալ իրականապէս բանսարկուին ի յանպարտելի զօրու-
թենէ նորա յառաջ քան զդարս երիս առ համբերօղն Յօբ օրինակել ծանոյց 
էակիցն ծոցածին Բանին Սուրբ Հոգին Աստուած զկատարմանէ մարտին, որ 
ի լեռան փորձութեան, յասելն.  

Բան. Եւ ասէ ցնա Տէր. Նայեցար մտօք քովք ընդ ծառայն իմ ընդ Յօբ, զի 
ո՛չ գոյ իբրև զնա ի վերայ /145բ/ երկրի այր անարատ ճշմարիտ աստուածա-
պաշտ, մեկնեալ յամենայն իրաց չարաց, ետ պատասխանի սատանայ և 
ասէ առաջի Տեառն. «Միթէ ձրի պաշտիցէ Յօբ զՏէր»60: 

Մեկնութիւն. Յասելն «Հայեցա՞ր ընդ ծառայն իմ ընդ Յօբ», մի՛ խորշիր 
ով երկիւղած դու, զծառային ունօղն զանուն զՅօբ օրինակելն ի Քրիստոս, 
զի զայս ի ձեռն Եսայեայ ևս էր խօսեցեալ յայն բան թէ՝ «Յակօբ ծառայ իմ 
օգնական եղէց նմա և Իսրայէլ ընտրեալ իմ, զոր ընկալաւ անձն իմ, եդից 
զոգի իմ ի վերայ նորա և զիրաւունս հեթանոսաց պատմեսցէ»61: Արդարև 
արժան էր ուրեմն ի մէջ արանց հոգիացելոց ոչ լինել այր իբրև զՅօբ, վասն 
զի այնմ օրինակի լինիլ տնօրինեցաւ նմա, զորմէ զիրաւունս հեթանոսաց 
պատմօղ լինիլ վկայէ ամենակալ Սուրբ Հոգին ի ձեռս Եսայեայ և անարատ, 
զի ոչ աղաղակէր առ ոք վասն յանցանաց իւրոց յօգնութիւն ժամանել ինքեան 
այն, զի ոչինչ էր յանցուցեալ ճշմարիտ որոյ վասն ոչ վիճէ ընդ ումէք առ ի 
հաստատել զիմն ստութիւն, աստուածապաշտ, զի հանապազ զէակիցն իւր 
զՀայրն պատուէր, ուստի որք արտաքոյ էին յարքայութենէ Հօր նորա ոչ լսէին 
զբարբառ սոյն աստուածապաշտիս, որ Յօբաւ օրինակեալ, թէև բազմիցս 
բարբառէր՝ «Ես և Հայր իմ մի եմք»62, մեկնեալ յամենայն իրաց չարաց, զի 
ըստ եղէգն ջախջախեալ մարդ բնութեանս ոչ կամէր զբեկումն և զպատրոյկն 

                                                
58 Ծննդ. Գ 14։ 
59 Հմմտ. Սաղմ. Ղ 11։ 
60 Յօբ Ա 8-9։ 
61 Ես. ԽԲ 1։ 
62 Յովհ. Ժ 30։ 
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յուսոյ երանելի նախնեաց, որ ի կայծ հաւատոյ բոցեալ ոչ շիջուցանէր զա-
նազան տեսլեամբ և հրաշունակ օրինակօք թէև աշխարհակալն իշխան 
յանդգնեալ պատասխանէր. Միթէ՞ ձրի պաշտիցէ Յօբ զՏէր, որ ոչ ունէր ինչ 
զկարօտութիւն և ոչ պետս յոք ակնկալութեան, զի հանելն զյաղթութիւն դա-
տաստանին արդարութեան ունէր զինքն յորդոր: 

Բան. Ոչ դու ամրացուցեր զարտաքին նորա և զներքին տան նորա և որ 
ինչ մի անգամ արտաքոյ շուրջ զնովաւ է, զգործս ձեռաց նորա օրհնեցեր և 
զանասուն նորա բազմացուցեր ի վերայ երկրի, {Բայց ոչ} աղէ առաքեա դու 
զձեռն քո և արկ յամենայն ինչս նորա, եթէ ո՞չ յերեսս իսկ օրհնեսցէ զքեզ63: 

Մեկնութիւն. Զարմանալւոյն կիլիկեցւոյ հրաշալւոյն Պօղոսի բան աստ 

ևս գտանէ զշքեղութիւն, զի յանուն Յիսուսի Քրիստոսի յամենեցունց ծունր 

կրկնիլ տեսանի և յամենայն լեզուաց խոստովանիլ երևի, թէ՝ Տէր Յիսուս 

Քրիստոս է ի փառս Աստուծոյ Հօր Յօբայ համբերողին զանցիցն պատմա-

գրութեամբ, զի ասէ սատանայ, որ է իշխանն սանդարամետականաց, «ո՞չ 

դու ամրացուցեր զարտաքին նորա»64, որ է ի Յօբ օրինակել մարդկայինս 

բնութիւն և «զներքին տան նորա»65 ասելովն զաստուածային անձինն միա-

ւորութեան ընդ արտաքին մարմնոյն լինիլն ամրացուցեալ անախտ և անբա-

ժան խոստովանի բռնադատել ի ճշմարտութենէ, «որպէս և երբեմն առ եօթն 

որդիսն Սկեւեայ քահանայի ասէր «զՅիսուս գիտեմ և զՊօղոս ճանաչեմ»66 և 

որ ինչ մի անգամ արտաքոյ շուրջ զնովաւ է ամրացուցեր ասէր և հաստատե-

ցեր, որ շուրջ զՔրիստոսիւ վկայէին նախահարք, նահապետք և մարգարէք՝ 

լինելով արտաքին ի յաստուածեղէն բնութենէ նորա։ Եւ զգործս ձեռաց նորա 

ասէր «օրհնեցեր», որ է աւետարանական վարդապետութիւն Քրիստոսի և 

«զանասունս նորա բազմացուցեր» ասելովն՝ ստուգեր լինիլն բազում ի վե-

րայ երկրի հեթանոսական եկեղեցւոյ անասունք ի չարիս, որ ասել ուսեալ էին 

զբարիս, որ այսու ճանաչմամբ լինէր ենթարկեալ ի ներքոյ վճռոյն Քրիստոսի 

թէ՝ «կապեցէք զնորա զոտս և զձեռս և հանէք զդա ի խաւարն արտաքին»67, 

                                                
63 Յօբ Ա 10-11։ 
64 Յօբ Ա 10։ 
65 Յօբ Ա 10։ 
66 Գործք ԺԹ 14-15։ 
67 Մատթ. ԻԲ 13։ 
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վասն զի ըստ որում գիտէր, թէ՝ «այր մի ստամբակ եմ ես, հնձեմ, զոր ոչ սեր-

մանեցի և ժողովիմ»68, «ուստի ոչ սփռեցի»69, որպէս և արդ ասէ՝ «ոչ դու ամ-

րացուցեր զարտաքին նորա և զներքին»70, ապա զիա՞րդ և զկնի ճանաչման 

և զամրութենէ նորին յառաջ քան զդարս երիս վը /146ա/ կայելոյն իւրոյ ի 

տեսանելն զիմանալին զայն Յօբ ի կերպարանս առաջնոյն Յօբայ մատու-

ցեալ ի լեառն փորձութեան ասելովն, եթէ՝ «որդի ես Աստուծոյ ասա զի քա-

րինքդ այդոքիկք հաց լինիցին»71։ Կամէր խարխալել զնա ի յամրութենէ ժուժ-

կալութեան և յեղափոխել ի յորկրամոլութիւն ըստ առաջնոյն Ադամայ, նմա-

նապէս ի յագահութիւն խախտել յօժարէր զամենաբաւական բնութիւն տե-

սեալ ի կերպարանս առաջին մարդոյն, վասն որոյ ասէր՝ «Քեզ տաց զայս 

ամենայն իշխանութիւն և զփառս Աստուծոյ, զի ինձ տուեալ է և ում կամիմ 

տամ զսա»72։ Իսկ և յածել կամիլն ի փառամոլութիւն ասէր, եթէ՝ «Որդի ես 

Աստուծոյ արկ զքեզ աստի ի վայր»73, յորմէ լսելն ասացեալ է «ոչ փորձեսցես 

զՏէր Աստուած քո։ Ապա լքեալ ինքն սատանայ եթող զնա և հրեշտակք մա-

տեան և պաշտէին զնա»74։ Յայնժամ իսկոյն ի գործս ձեռաց իւրոց եղև կա-

պեցեալ կապեալն անլուծանելի կապիւք սատանայ և ոչ ստրջացաւ յասելոյն 

թէ՝ «աղէ, առաքեա դու զձեռն քո և արկ յամենայն ինչս նորա, եթէ ոչ յերեսս 

իսկ օրհնեսցէ զքեզ»75։ Թէև թոյլատրեաց նախատեսութիւն, որ ինչ յառաջ քան 

զյաւիտեանս տնօրինեալն էր զմարդեղութենէն Քրիստոսի լինիլ լնանիլ որ-

պէս և այս, որ ի լեառն փորձութեան էարկ սատանայ զձեռն իւր յամենայն 

ինչսն աշխարհի եռատեսակ սեռօրէն փորձութեամբն, առ ի խախտիլ յամ-

րութենէն զիմանալին զՅօբ, մինչև ինքն եղև ի նմանէ գլորեալ, զի մինչ ցայն-

քանն էր թոյլատրեալ սատանայի ածել ի Քրիստոս զձեռն և ոչ աւելի ինչ, այս 

է թէ՝ «Յայնժամ ասէ Տէր ցսատանայ, ահա զամենայն ինչս նորա տամ ի ձեռս 

քո»76, վասն որոյ պարծէր թէ՝ «ինձ տուեալ է և ում կամիմ տամ զսա»77, «բայց 

ի նա, ասէ, մի՛ մերձենայցես։ Եւ ել սատանայ յերեսաց Տեառն»78 խոցեալ 

                                                
68 Ղուկ. ԺԹ 22։ 
69 Մատթ. ԻԵ 26։ 
70 Յօբ Ա 10։ 
71 Մատթ. Դ 3։ 
72 Ղուկ. Դ 6, նաև Մատթ. Դ 9։ 
73 Ղուկ. Դ 9։ 
74 Ղուկ. Դ 12, Մատթ. Դ 11։ 
75 Յօբ Ա 11։ 
76 Յօբ Ա 12։ 
77 Ղուկ. Դ 6։ 
78 Յօբ Ա 12։ 
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խորհրդով և նենգին առաջարկութեամբ, ըստ որում յաղթեցաւ յամենակա-

րօղ զօրութենէ փորձելոյն նորս Յօբայ և ոչ կարաց խախտել այն, զի չունէր 

յայնժամ թոյլատրութիւն աւելի ինչ առնելոյ, քան զոր արար ի լեառն փորձու-

թեան երիւք իսկ փորձիւք: 

Բան. Եւ էր իբր զօրս զայս ուստերքն Յօբայ և դստերք նորա ուտէին և 

ըմպէին գինի ի տան երիցու եղբօրն իւրեանց: Եւ ահա հրեշտակ եկն առ Յօբ 

և ասէ ցնա հարկեք եզանցն վարէին և էշքն մատակք արածէին առ նոքօք և 

եկին գերեվարք և գերեցին զնոսա և զմանկտիսն կոտորեցին սրով, ես միայն 

ապրեալ եկի պատմել քեզ79: 

Մեկնութիւն. Ըստ հրամանատրութեան ամենակալ Սուրբ Հոգւոյն, որ ի 
ձեռս Դաւթի. «Փող հարկանել ի գլուխս ամսոց և յաւուրս նշանաւոր տարե-
կանաց»80, մարդս բնութեան առնէին ուրախութիւն ի մարմին յուտել և յըմ-
պել բարեպէս և իրականապէս վայելեալ զպարգևսն Աստուծոյ զգալի մարմ-
նով ի պատիւ աւուրցն գոհանային զպարգևողէն ուստերք և դստերքն Յօբայ 
ադամեանս բնութեան: Նմանապէս և ի հոգի զուարճանային պէս պէս առա-
քինութեամբ ի պատիւ երևելի աւուրց առանց փքացման և թարց սնապար-
ծութեան, զորմէ ոչինչ տեսանի գրեալ վնաս ինչ և ոչ այնու համարձակութիւն 
գտանել լսի վնասողին, իսկ իբրև կամեցաւ յօժարիլ մարդս բնութիւն ուս-
տերբք և դստերբք Յօբայ օրինակեալ առնել զուրախութիւն և պատրաստել 
զընթրիս ի տան երէց եղբօր իւրում, այսինքն՝ աշխարհի, մարմնոյ և սատա-
նայի, մինչ վարելն էին զերկիր խոհականութեան հարկիք և լուծք եզանց, որ 
ի բնական շնորհն օրինակեալ և արածիլն էր ի յաճումն գիտութեան ըստ էշ 
բեռնակիր զգայականս մեր ճանաչումն եկին գերեվարք հին գերողին և 
գտեալ զիշխանն սոցա թմրեալ ի յարբեցութիւն՝ հեշտախտութենէ, ի քուն՝ 
որկրամոլութենէ և ի նիրհումն՝ անհոգութենէ գերեալ զնոսա և զմանկունսն 
բանական խոկման և զգայական ճանաչման /146բ/ կոտորեցին սրով խաբ-
շիկ սիրոյն իւրեանց, յորոց հազիւ ապրեալ խիղճն մտաց գայր փախուցեալ 
առ ի ազդ առնել Յօբաւ յիշատակել Հոգւոյն նախահարց և նահապետաց, 
թէ «Գերեցան ի ծառայութիւն ձերդ յարենէ»81 յառաջացել եզինք՝ բանական 
զօրութեան և էշք՝ զգայական ճանաչման, ըստ որոց «և կոտորեցան ման-
կունք»82՝ խոհականութենէ նոցա յասելն բնաբուն բարւոյն, թէ` «Մի՛ մնասցէ 
հոգի իմ ի մարդիկդ վասն լինելոյ դոցա մարմին»83: 

                                                
79 Յօբ Ա 13-15։ 
80 Սաղմ. Ձ 4։ 
81 Յօբ Ա 15։ 
82 Յօբ Ա 15։ 
83 Ծննդ. Զ 3։ 
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Բան. Եւ մինչդեռ նա խօսէր, այլ հրեշտակ եկն առ Յօբ և ասէ ցՅօբ. Հուր 
անկաւ յերկնից և այրեաց զհօտս և զհովիւսն ըստ նմին օրինակի եկեր, ես 
միայն մնացեալ եկի պատմել քեզ84: 

Մեկնութիւն. Անկաւ հուր բարկութեան յերկնից ի բարձրելոյն ի տան երէց 
եղբարցն ուստերաց և դստերացն Յօբայ հին մարդոյն յասելն Աստուծոյ ցու-
թերորդն Ադամայ Նոյ, թէ` «Ժամանակ ամենայն մարդոյ հասեալ է առաջի 
իմ, զի լցաւ երկիր անիրաւութեամբք ի նոցանէ։ Եւ ահա ես ապականեցից 
զնոսա և զերկիր»85։ Եւ այրեաց զհօտսն, որք յաւիտենից հսկայքն էին անուա-
նեալք և զհովիւսն ընդ նոսին զվիշապն հին զօձն առաջին, որ այնքան տա-
ծեալ հակեցուցանէր զնոսա առ յինքն, րոպէական վայելբքն իւրով, մինչև ետ 
զնոսա որոշիլ ի յորդւոցն Աստուծոյ և կոչիլ որդիք մարդկան և սատանայի, 
ըստ որում այսպէս ստացեալ տարաւ զհօտսն զայնս ըզհսկայս ի կորուստն 
յաւիտենական և ի կիզումն անշէջ, յորոց միայն ապրեալ սերնդական զօրու-
թիւն մարդ բնութեան ի ձեռս Նոյի և այն առ ի գալ և պատմել հաւ պատուն 
Յօբայ Աբրահամու, թէ՝ յինչ պատճառ իջուցին զհուր յերկնից մարմնահակ և 
սնափառ ուստերք և դստերքն որկրամոլք երջանկին Յօբայ ի յոյս նախահարց 
պատկերացելոյն, զի զգոյշ լինիցէին և հանդերձեալ ասպատակաւորացն 
ապրեալքն ի հեղեղէն սերունդք մարդկայինք, որոց և զինք ընդվզելն ի կանո-
նաւոր ուրախութենէ հարցն իւրեանց պատմի: 

Բան. Եւ մինչդեռ նա խօսէր, այլ հրեշտակ եկն և ասէ ցՅօբ. Ասպատա-
կաւորք ասպատակեցին ի մեզ, երեք առաջք և պատեցին զուղտուքն և գերե-
ցին զնոսա և զմանկտիսն կոտորեցին սրով, ես միայն ապրեալ եկի պատմել 
քեզ86: 

Մեկնութիւն. Ասպատակաւորք ընդ երեք առաջս տարածեալք երկու հրեշ-
տակք և արդարութիւն Ղովտայ, ասպատակել զբնակիչսն Սոդոմայ և պատել 
շուրջ զուղտաքատակ փրփրեալ կատաղի անյիշելի մոլութեամբ նոցա գերե-
ցին զնոսա ի գերութիւն ապականութեան և զմանկունս չարաչար գործառու-
թեան նոցա կոտորեցին ընդ նոսա ի հուր և ի ծծումբ, յորոց Ղովտ միայն 
ապրեալ եկն պատմել Աբրահամու, թէ` նախածանօթ բարեկամիդ Աստուծոյ 
մաղթեն հազիւ ապրեցոյց զիս ընդ երկու դստերց իմոց ի բարկութեան որ ի 
յընդդէմ բնութեան գործելեայն պտղաբերեալ առ ի յզգուշութիւն ահ և երկիւղ 
ապագայիցն, որպէս և յառաջ քան զայս պատուհաս եբեր նախնին Աբրա-
համու միայն ապրեալ որպէս և պատմի: 

Բան. Եւ մինչդեռ նա խօսէր, այլ հրեշտակ գայր և ասէր ցՅօբ. Մինչդեռ 

                                                
84 Յօբ Ա 16։ 
85 Ծննդ. Զ 13։ 
86 Յօբ Ա 17։ 
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ուստերքն քո և դստերք ուտէին և ըմպէին առ իրիցու եղբօրն իւրեանց՝ յան-

կարծակի հողմ մեծ եկն յանապատէ և եհար զչորեսին անկիւնս տանն և ան-

կաւ տունն ի վերայ որդւոցն քոց և վախճանեցան և ես միայն ապրեալ՝ եկի 

պատմել քեզ87: 
Մեկնութիւն. Արդարև ի տան իրիցու եղբօր իւրեանց ուտէին՝ խոկալով 

զընդդէմսն Աստուծոյ և ըմպէին զհակառակսն կամաց Տեառն տնօրինելով 
և ուրախանային ի վերայ անել հնարիցն իւրեանց գտման, որք զաշտարակն 
շինել խորհէին ուստերաւ և դստերաւ Յօբայ յիշատակել թոռունքն Նոյեայ, 
որոց արժան էր երէց եղբարցն իւրեանց զպա /147ա/ տուհասն, որ ի ժամա-
նակս հեղեղին, յիշելով զանձինս իւրեանց և զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ 
ամենակալին յանձնել և ոչ զներհակն խորհել, թէ` «Եկայք թրծեսցուք աղիւս 
և շինեսցուք աշտարակ մեզ ի յամրութիւն»88, որոյ սկսիլն մինչ հասեալ էր ի 
կէս լրացման, եկն հողմ մեծ ի յանապատէ բարձրութեան Տեառն Աստուծոյ 
ամենակալի և եհար զչորեսին անկիւնսն, որով անկեալ կործանեցաւ տունն 
ի վերայ որդւոց չար միաբանութեան վախճանին և այս ամենայն անցք 
աղէտք և աղցք ներտպեցան ի յանձն համբերողին Յօբայ և հանդիսացան 
յուստերս և ի դստերս նորա առ ի լինիլ մեզ իբրու վիպասան իմն ճշմարտա-
խօս ի պատմելն մարմնացեալ ձևով զչուառութենէ եղկելի կենին մարդս 
բնութեան, որ յետ պատուիրանազանցութեան հնոյն Ադամայ մինչ ի նորն 
Ադամ, որոյ ամենաբարի մարդասիրութեամբն յայլ եղանակ փոխիլի ի 
լեառն փորձութեան տեսեալ Հոգւոյ աչօք համբերօղն Յօբ ասէր: 

Բան. Ապա յարուցեալ Յօբ՝ պատառից զհանդերձս իւր և կտրեաց 
զվարսս գլխոյ իւրոյ և անկեալ ի գետին երկիր եպագ Տեառն և ասէ. Մերկ 
իսկ եկի ես յորովայնէ մօր իմոյ և մերկանդամ դարձոյց անդր, Տէր ետ և Տէր 
էառ, որպէս Տեառն հաճոյ թուեցաւ, նոյնպէս և եղև եղիցի անուն Տեառն օրհ-
նեալ և յայսմ ամի անցս, որք անցին ընդ նա ոչ մեղաւ Յօբ առաջի Տեառն և 
ոչ ետ անզգամութիւն Աստուծոյ89: 

Մեկնութիւն. Յարուցեալ Յօբ (որ օրինակի ի նախահայրն Ադամ ի յըն-
կեցմանէ փառաց որ յորկրամոլութենէ զարթուցեալ Յօբ ի յանիծից թմբրու-
թենէ, որ ի փառամոլութենէ յառաջեալ ընդոստուցեալ Յօբ ի մահուն ենթար-
կեցմանէ, որ ի յագահութենէ տիրեալ) պատառեաց զհանդերձս իւր ի պատ-
կառանս և ի կսկիծ յանցանաց նախնոյն ի որոյ պատառեաց զհանդերձս իւր 
ի գուշակ պատառման մահուն իշխանութեան և կտրեաց զվարսս գլխոյ իւ-
րոյ ի խիպ և յամօթ հաւուն իւրոյ, որ ոտիցն եղև խոնարհեալ, կտրեաց 
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զվարսս գլխոյն իւրոյ ի նշան կտրեցման փշաբեր անիծիցն, որ ի բնութիւնս 
մեր տարածեալ և անկեալ ի գետին երկիր եպագ Տեառն ի յապաշաւանս, ի 
զղջումն և ի մեղայ հաւ պատուն իւրոյ անհնազանդութեան և անկեալ ի գե-
տին երկիր եպագ Տեառն, զի զԴաւթին յարգեսցէ զբան, թէ՝ «Երկիր ետ 
զպտուղ իւր և օրհնեաց զմեզ Աստուած, Աստուած մեր…»90, ի տեսանելն 
Հոգւոյ աչօք Յօբաւ օրինակել նախնին մեր Ադամ, զիմանալին զՅօբ ի լեառն 
փորձութեան յաղթեալ երից մեծամեծ փորձութեանց, յորոց գետացեալ հե-
ղիւր ի բնութիւնս մեր վարիլն գետի հրով երկնից լինիլն այրեցեալ յասպա-
տակաւորաց պաշարիլն ի մահ և հողմով շարժումն պարփակիլն ի ներքոյ 
կործանել յարակից, վասն որոյ ասէր գոհունակ բանիւ. «Մերկ իսկ եկի ես 
յորովայնէ մօր իմոյ և մերկանդամ դարձայց»91, «Տէր ետ և Տէր էառ»92, որ և 
այս ևս էր հիասքանչ իմն մարգարէութիւն, թէ «որպէս մերկ ի մեղաց եկն յաշ-
խարհ յորովայնի մօր իւրոյ», նոյնպէս և մերկացեալ ի մարդկօրէն յանցանաց 
նպաստութեամբ զաշխարհակալն յաղթողին գնայ ի յարգանդէ եկեղեցւոյ 
մերկ ի մեղաց՝ առ յոյսն բնաւից, վասն որոյ ասէր՝ «Տէր ետ զպատիժն մեղաց 
իմոց և Տէր էառ զնոյնն յինէն իւրով մարդասիրութեամբ»։ Որպէս Տեառն հա-
ճոյ թուեցաւ նոյնպէս և եղև, որ յայս ասութիւն զնախատեսութիւն աստուա-
ծային խորոց ի հոգի իւր և ի սիրտ տպեալ ծանուցանէր, յորմէ ևս սահմանե-
ցելոյն յառաջ քան զյաւիտեանս լինիլն բարի առանց կարծեաց գիտելով 
ասէր` «Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ»93, որոյ համբերութեան այս է յաղթա-
նակ, զի յայսմ ամենայն անցս, որք անցին ընդ նա ոչ մեղաւ առաջի Տեառն 
և ոչ ետ անզգամութիւն Աստուծոյ ոչ մեղաւ տրտնջելով ի կորուստ ընչիցն և 
ոչ յուսահատեցաւ ի մահ ուստերացն իւր և դստերացն, այլ զամենայն ետ 
երանելիս համբերօղ, իսկ զգոհութիւն /147բ/ զԱստուծոյ ոչ երբէք եհատ ի 
բերանոյ իւրմէ զորս բղխէր ի սրտէն մինչև մերկ ածօղն զինքն յաշխարհ յո-
րովայնէ մօր իւրոյ, զեօթնապատիկն շնորհեաց ի տեսանելն թէ՝ ոչինչ ունի 
Յօբ յանձն իւր սեպհականել ի յստացուածոց և ոչ մախացեալ յինքն յԱստ-
ուած լքանի յարիութենէ զկորուսելոցն։ Եւ այս էր մեծի մարդասիրութեան առ 
մեզ առհաւատչեայ Արարչին, որ ի յանձն Յօբայ զմեզ հրահանգեր, զի յոր-
ժամ լիցի և մեզ լուր զտասնեսին զօրութենական ուստերաց և դստերաց (որ 
ի վերն յիշեցա) զմահուանէ, որք յայնժամ մեռանին, յորժամ ըստ արժանւոյն 
և ըստ աստուածային տնօրինմանն ոչ արկանիցեմք ի գործ, չէ պարտ և մեզ 
թուլանալ յարիութենէ և մեղկիլ ի յուսոյ, այլ զանչափ գոհութիւն ոչ թողուլ ի 
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ձեռաց մինչև զնոյն տասնեսին զաւակունսն զկնի վերստին ընկալելոյն մե-
րոյ ի Տեառնէ, կրկին տասն ևս վայելիցեմք ընդ նոսա ի ձիր համբերութեան 
զմօսիսականն ասեմ տասնաբանեայ օրինացն կատարմանն զկար և զինն 
երանութիւն ընդ անյիշաչարութեան սեպհականելոյ յանձինս մեր զշնորհ, 
որով իջանողին մեծաւ յաղթութեամբ ի լեռնէն փորձութեան արժանասցուք 
գնալ զկնի: 

Բան. Եւ եղև իբրև զօրս զայս և եկին հրեշտակք Աստուծոյ կալ առաջի 
Տեառն, եկն և սատանայ ի մէջ նոցա կալ առաջի Տեառն և ասէ Տէր ցսատա-
նայ. Դու ո՞ւստի գաս, յայնժամ ասէ սատանայ առաջի Տեառն. Սահել ի ներ-
քոյ երկնից և շրջեալ ընդ ամենայն եկեալ կամ և ասէ Տէր ցսատանայ. Ապա-
քէն հայեցա՞ր ընդ ծառայն իմ Յօբ, զի ոչ գոյ իբրև զնա ի վերայ երկրի այր 
ա[ր]դար ճշմարիտ աստուածապաշտ մեկնեալ յամենայն չարութենէ և տա-
կաւին կայ յանմեղութեան եւ դու տարապարտուց խօսեցար կորուսանել 
զինչս նորա: Կրկնեաց անդրէն սատանայ և ասէ ցՏէր. Մորթ ընդ մորթոյ և որ 
ինչ իցէ մարդոյ ընդ անձին իւրոյ տուժեսցի94: 

Մեկնութիւն. Կալն հրեշտակաց առաջի Աստուծոյ լինիլն ի բնէ ձիր բնա-
բուն բարւոյն ի նոսա ձրեցեալ աստուածաբանն ի մարգարէս կանխաւ բա-
ցատրէ յասելն «և սերօբէք կային շուրջ զաթոռովն»95, իսկ «եկին հրեշտակք» 
յասելն ծանուցանէ մեզ ամենակալ Սուրբ Հոգին ի ձեռըն Յօբայ թէ՝ հրեշ-
տակք առեալ հանապազ զօրհներգութիւնսն ի մարմնի անմարմնացելոց որ-
պէս թէ՝ գնան ի մատուցանել առաջի Ամենասուրբ Երրորդութեանն որպէս 
տեսանի ի Հինսն՝ ի Տօբիթ և ի նմանիս, իսկ ի Նորս՝ ի Կոռնելիոս հարիւրա-
պետ և յորս ընդ նա երկիւղած: Եկն ասէ և սատանայ ի մէջ նոցա կալ առաջի 
Տեառն, զորոյ կացութեան եղանակէ բացատրէ հրաշալին Պօղոս՝ յասելն և 
ինքն սատանայ կերպարանի հրեշտակ լուսոյ, որով ծանուցանի կերպն կալոյ 
սուտանուն առաքելոց և կեղծեալ առաքինեաց ի մէջ առաքելոցն Քրիստոսի 
և ի Հոգւոյն ընտրեցեալ առաքինեաց և որպէս սատանայի կալն ի մէջ հրեշ-
տակաց առաջի Տեառն, նոյնպէս և պաշտօնէիցն նորա կալն և լինիլն ի մէջ 
ընտրելոց՝ գրելովն ծանուցանէ մեզ երանելին Յօբ, թէ՝ զի՞նչ ձիր շնորհէ նոյն 
կեղծելոյն ի թօշակ, որ ոչ այլ ինչ, քան թէ յասելն իւրեանց, Տէր ոչ յանուն քո 
մարգարէացաք և յանուն քո դևս հանաք և յանուն զօրութիւնս բազումս արա-
րաք լսել ի բաց կացէք յինէն ամենայն մշակքտ անիրաւութեան, զի ոչ ճանա-
չեմ զձեզ, այն զորմէ ասէ արքունին ի մարգարէս Դաւիթ. «Փորձեցէր զմեզ 
Աստուած և քննեցէր որպէս և քննի արծաթ»96, չունի պէտս ի փորձելն զոք 

                                                
94 Յօբ Բ 1-4։ 
95 Հմմտ. Յայտն. Ե 11, Է 11։ 
96 Սաղմ. ԿԵ 10։ 
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քրայի ունելեաց և ոչ կարօտութիւն փըքոց և ոչ կայծականց հրոյ արծարծեց-
ման, որովք զտեալ զոք ըստ համբերողին Յօբայ ծանուսցէ աշխարհի, նմա-
նապէս և ոչ զէտ զգայականացս ունի նպաստ ինքեան կոչելով զոք ի յեղա-
նակացս առաջի իւր, և որպէս թէ այնու կոչմամբ բերան /148ա/ ի բերան 
հարցմամբ տեղեկանալ, որոյս հաստատութեան ապացոյց յայտնի յԵրե-
միաս, այս է թէ` «Մինչ չև ստեղծեալ էր զքեզ յորովայնէ, գիտեմ զքեզ, և մինչ 
չև ելեալ էիր յարգանդէ, սրբեցի զքեզ»97, ուստի ոչ հետևի գնալովն հրեշտա-
կաց առաջի իւր իմանալ զնոցին հաւատարմութիւն բնութեան և ոչ կալովն 
սատանայի ի մէջ նոցա հարցմամբ տեղեկանալ, այլ որպէս զարմանալին 
Կիլիկեցի գրէր առ նորընծայ հաւատացեալսն ի Քրիստոս իբրև «տղայոց 
կաթն ջամբեցի ձեզ և ոչ զկերակուր, զի տես մարմնաւորք էք»98, եթէ Պօղոս 
ընկալեալ էր զուսուցանելոյն ըզկերպն այսպէս քանի և՞ս ուսուցիչն Պօղոսի 
և լցուցիչն նմանեաց նորին կամէր մեզ զգայականացս զգալի օրինակօք 
պատկերացուցեալ զիմացուածս Բանին ծանուցանել, որպէս և փոխանակ 
պատժելոյն և ի տեղի ծանակելոյն զսատանայ թէ յառաջին նուագոջն, որ 
խնդրեցէր մխել զձեռն քո յամենայն ինչսն Յօբայ յաղթեցէր արդեօ՞ք զՅօբ 
կամ թէ՝ յաղթեցեալ ևս եթէ լինիցէր, զի՞նչ այլ ինչ ձիր աւելի առնուլ ակն 
ունէիր յինէն, քան թէ` զերթայք յինէն անիծեալն վայելողաց լինիլ գերեզման, 
այլ ասէր «դու ուստի գաս»99, զի ի յառաջին նուագոջն ոչինչ հարցանէ հրեշ-
տակացն և ոչ արդ ի յերկրորդիս, իսկ ցսատանայ յաւելու և ի հարցմանն 
երկրորդիս զբառն դու, այս է թէ՝ «դու ուստի՞ գաս», որով ծանուցանել կամէր 
թէ՝ ինքնացեալդ ի չարութեան դու ուստի՞ գաս, որպէս թէ՝ զամենայն զփոր-
ձանսն ի Յօբ անցուցեալ և այնու վերստին դատապարտեալ ոչ արդեօք լինիլ 
քեզ ունիս առաջի իմ, զկնի մարտին կատարման, զի Դաւիթ ասէ. «Զինէն 
զանգործս իմ տեսին աչք քո և ի գիրս քո ամենեքեան գրեցան»100, յասելն՝ դու 
ուստի՞ գաս, ոչ այլ ինչ էր ծանուցանել հրեշտակաց և մարդկան, քան թէ բո-
լոր կենսաձիր չարչարանաց և հոգենորոգ կրից, որ կրելոց էր անձն Բանին 
Աստուծոյ ի լրման ժամանակի մարդկայինս մարմնով լինիլն թելադրու-
թեամբ և հրապուրմամբ դու կոչեցելոյն, յորմէ և անստելի վճռոյն իւրոյ 
զհաստատութիւն իսկ առնոյր, ի պատասխանելն սատանայի թէ՝ «սահեալ 
ի ներքոյ երկնից և շրջեալ ընդ ամենայն եկեալ կամ»101: Զի եղև նախ սահեալ 
սատանայ ըստ ասից իւրոց ի բնութենական անախտ անկիրք և անվախճան 
բարւոյն, որ ի բնաբուն բարւոյն պարգևեալ բնութեան նորին զստեղծողին 
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յափշտակել կամիլն զանուն և զկոչ: Սահեալ սորեցաւ և ի խոկալն ընդ ան-
մատչելոյն մարտնչիլ ի լեառն փորձութեան և հեղեալ տարածեցաւ անտի 
ըստ փոշի, զոր հոսէ հողմ ի վերայ երկրի ի սիրտ և ի խորհուրդ տիրանենգ և 
աստուածասպան դպրացն և փարիսեցւոց, ուստի առ զոճռագործութեան իւ-
րոյ լցուցանել զփափաք կրկնեալ անդրէն ասէր առ Տէր թէ՝ «Մորթ ընդ մորթոյ 
և որ ինչ իցէ մարդոյ ընդ անձին իւրոյ տուժեսցի»102, թէև այն, որ արդար է 
յամենայն բանս իւր և սուրբ յամենայն գործս իւր, ի յըզգուշութիւն նմա ասէր, 
ըստ այնմ թէև ասէ Տէր ցսատանայ «ապաքէն հայեցար ընդ ծառայն իմ Յօբ, 
զի ոչ գոյ իբրև զնա ի վերայ երկրի, այր արդար, ճշմարիտ, աստուածապաշտ, 
մեկնեալ յամենայն չարութենէ և տակաւին կայ յանմեղութեան և դու դատա-
պարտուց խօսեցար կորուսանել զինչս նորա, թէ և ի հրոյ և ի լուսոյ գոյա-
ցեալդ դու յինէն ճանաչել կարծեցէր ի բով փորձութեան ծախել և ոչնչացու-
ցանել զանգեալն ի հողոյ՝ ի մորթ պարաւանդելն մարմին, զարդարն զՅօբ 
յիս օրինակեալն, բայց հայեցա՞ր թէ որպէս դու հրեղենդ ծախեալ և ի յաճիւն 
յեղափոխեալ եղեր ի լեառն փորձութեան ի հողեղինէն Յօբայ ի յանձն մարմ-
նացեալ բանիս յօրինակելոյն, ուրեմն հայեաց և ի քեզ որպէս հայեցար կե-
ղով ի Յօբ թէ՝ իցե՞ս և դու ըստ նա արդար, որ իւրով հողեղեն բնութեամբն ի 
յիմ /148բ/ ամենակարօղ զօրութիւնս յուսացեալ, յաղթելով զչարդ արդարա-
ցոյց զիմ բնութեանս բարութիւն առաջի հրեշտակաց և մարդկան, թէ ըստ 
բարութեան իմոյ, որ ինչ ստեղծան և յինէն բարիք են և առանց իմ եղև քեզ 
նման ոչինչն, յարդարութենէն Յօբայ ի չինչ, այս է թէ՝ «Ամենայն ինչ նովաւ 
եղև և առանց նորա եղև ոչինչ»103: Ճշմարիտ, զի բարութեան իմոյ լինիլն 
պատկեր ի գործս երևացեաց ըստ հայելւոջ ի յաղթելն զքեզ ի մեծութենէ 
զփանաքիդ, ըստ այնմ մեծ է, որ ի ձեզդ է, քան զայն որ յաշխարհին է: Աստ-
ուածապաշտ, զի ըստ երկնից և որք ի նմա և ըստ երկրի և յորս ի նմա պա-
րունակեալք պատմիչ լինելովն իմոյ ամենակարօղ զօրութեանս հրաւիրեաց 
զամենայն արարածսն ի պաշտել զիս, որով մեկնեալ լիցին որպէս զինքն յա-
մենայն չարութենէ, որ ի քէն հրապուրեալ ով սատանայ, ուստի մերկացեալ 
յամենայն կեղծական ընչից և յառօրէական ստացուածոց տակաւին յանմե-
ղութեան կայ, ի սրտի իւրում զստեղծողէս զոչինչ խորհելով զներհական որ-
պէս և սովաւ օրինակեալս Յօբ ի ներմարմնութեանս իմում ոչինչ մեղանչեցի 
առ էակիցն իմ Հայր, ձգելով զյաղթութիւն յանձն իմ, այլ ասացի ի յաղթելն 
իմ զքեզ թէ՝ «Տեառն Աստուծոյ քում երկիրպագցես և զնա միայն պաշտես-
ցես»104, բայց որպէս տարապարտուց խօսեցար դու, որ կորստեամբ ընչիցն 
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անբաւ բարութենէ և քեզ բարէատեցիդ աճիւն կայծնախառն զբարութիւն նո-
րին ստացար ի վարձս նմանապէս և արդ ըստ խնդրանացն քոց որպէս և 
ասես «մորթ ընդ մորթոյ, և ամենայն որ ինչ իցէ մարդոյ ընդ անձին տուժես-
ցի»105։ Տաց զհրաման մխել զձեռն քո ի յոսկերս և ի մարմինս նորա, որով և 
կրկին լիցիս ի դատապարտութիւն խայտառակել ի մէջ հողեղինաց և հրե-
ղինաց և ծանիցէ ամենայն երկիր թէ՝ «ես եմ, որ սպանանեմ և կեցուցանեմ, 
ես եմ որ հարկանեմ և բժշկեմ և ոչ ոք կարէ հանել ի ձեռաց իմոց»106 զխրա-
տեալսն յինէն, «Վասն զի զորս սիրեմ, զայնս խրատեմ»107, թէ և երբեմն թոյ-
լատրեմ քեզ և արբանեակցդ քոց, ո՛վ սատանայ, բայց և այն ի պատիւ նոցին 
և ի փառս և քեզ ի դատապարտութիւն և արբանեկացն քոց ի կորուստ, որ և 
արդարութիւն իմ ընդ ողորմութեան իմում, արփիաւորեսցի, որով սքանչելի է 
Աստուած ի վերայ սրբոց իւրոց Աստուած Իսրայելի առածն մարգարէին իմոյ 
Դաւթի լրասցի, ուստի «ահա մատնեմ զնա քեզ»108: 

Բան. Եւ ասէ Տէր ցսատանայ ահա մատնեմ զնա քեզ, բայց միայն զոգի 

նորա պահեսցես: Ել սատանայ յերեսաց Տեառն և եհար զՅօբ չարաչար կե-

ղով յոտից մինչև զգլուխ: Եւ առեալ խեցի քերէր զթարախն և նստէր յաղբիւս 

արտաքոյ քաղաքին: Իբրև բազում ժամանակս անցանէր ի վերայ109: 
Մեկնութիւն. «Մի՛ երկնչիր ծառայ իմ Յակոբ և սիրեցեալդ իմ Իսրայէլ, 

եթէ անցանիցես փոր առեալ խեցի քերէր զթարախն և նստէր ձիլ ի հուր փոր-
ձութեան կեղից նախանձու չարին, ընդ քեզ եմ ի փրկել և ջուրք անեռիկ (այ-
պէս ի բնագրի) խորամանկութեան մականաց բանսարկուին, զքեզ մի ողո-
ղեսցեն ի յուսահատութիւն թեև ահա տամ զբժշկութիւնդ ոսկի զհամբերօղդ 
զՅօբ ի ձեռս իմանալեացն Նաբուգոդոնոսորայ, ի յարբումն պայթուցման իւ-
րոյ և արբանեկացն իւրոց, ըստ իւր խնդրանացն, ես օրինադրօղս՝ որ խնդրէ 
ի քէն զտուրն»110: Սակայն լինիմ փառաւորեալ և այսու տրմամբ ի խորհուրդս 
սրբոց իմոց, երևիմ մեծ և ահաւոր ընդ տալոյն իմոյ և տնօրինելն իմ զտեղ 
փրկութենէ այնոցիկ, որք շուրջ կան հաւատով ամենակարօղ զորութեան 
իմոյ, որպէս և երբեմն զէակից զՀօրէն իմմէ իշխանակիցն իմ Սուրբ Հոգի թէ 
և ասէր բանիւն Երեմիայ ի դէմս մարմնառիկ տնօրէնութեան իմոյ, թէ` «ետու 
զսիրելին անձին իմոյ ի ձեռս թշնամեաց իմոց»111, բայց և ի դէմս գլխոյս իմոյ 
անդամ կոչեցելոց ասէր ի ձեռս Դաւթի. «Արդ ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ 
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կամ ընդէ՞ր խռովես զիս, յուսա առ /149ա/ Աստուած, խոստովանեա նմա 
փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է»112: Արդ, տայ զի սիրելին անձին իւրոյ օրի-
նակելին զՅօբ ի ձեռս խնդրողին նորա և իսկոյն յառաջադրէ զկատարած 
մարտին յաղթութենէ յասելն՝ «հայեցար ընդ ծառայն իմ ընդ Յօբ, զի ոչ գոյ 
իբրև զնա ի վերայ երկրի այր արդար»113, որոյս նման ի յԱստուածաշունչ 
գիրս ի բազում տեղիս գտանի ասացեալ, որով զերիս ուսուցանէ մեզ ի փորձ 
տալն զսիրելիս անուան իւրոյ, նախ ի պսակել և ի վարձատրել զնոսա ըստ 
հաւատոյն համբերութեան նոցա: Երկրորդ՝ զտկարութիւն հին թշնամւոյն 
ծանուցեալ յաղթութեամբ արիական զինուորացն իւրոց խայտառակել և 
զչար ըղձին նորա զբաղձանսն ի գլուխ ոճռագործութեան (այսպէս ի բնա-
գրի) նորա կոտորել: Եւ երրորդ՝ զմարմնառիկ տնօրէնութիւն ծոցածին Բանին 
իւրոյ ամենակար Հայրն ի յանձինս ընտրելոց իւրոց հանդիսացուցանել ի 
զննին հրեշտակաց և մարդկան: Թէև ինքնայօժար չարին բիւրիցս զայս փոր-
ձեալ, բայց վերստին ի նենգամայն բարուց իւրոց յաղթահարեալ ելանէ յե-
րեսաց Տեառն և արկանէ զձեռս ոճռագործութեան իւրոյ ի Յօբ, այս է թէ՝ «ել 
սատանայ յերեսաց Տեառն և եհար զՅօբ չարաչար կեղով յոտից մինչև 
ցգլուխ»114, զի եթէ գազան մերձենայր ի լեառն Սինայ, յորում Աստուած ի 
յամպոյն ևեթ խօսէր ընդ Մօսէսի, քարկոծ լինէր, իսկ և զքօղ զերեսօքն Մօսիսի 
արկլով ժողովրդեանն մարթանային խօսիլ ընդ Մօսէս թողից և զսերոբէիցն 
սաւառնելոց զերեսս իւրեանց թևօք երկիւղի առագաստեալ հազիւ համար-
ձակել կալն ի յերգել զ«Սուրբ, Սուրբ, սուրբ Տէր զօրութեանցն»115։ Ո՞ւր մնայ 
ուրեմն գալ և կալն սատանայի ըստ ոսոխ և զկնի բազմաց վիճարկութեանց 
ելեալ յերեսաց նորա որպէս զայր գնալ մխելն զձեռն իւր ի Յօբ առ ի գիշատել 
կեղօք զմարմինս նորա, որ մինչև մորթն կրծոց նորա ընդ մորթ թիկանց կցես-
ցի և որքան ինչ զօրութիւն ի յանձն մարդոյս մտածի լինիլ ի մէջ նոյն մորթոցն 
տուժելս և ապականել հիւծեսցի, մինչ զի հարկանեցել լինելով Յօբայ ի սա-
տանայէ չարաչար կեղօք յոտից մինչև ցգլուխ, բայց ի թոյլատրութենէ խնա-
մոց Արարչին ևս թէև էհար սատանայ զՅօբ, բայց ի տնօրինմանէն Աստուծոյ 
յօտիցն ասէ հարկանել մինչև ցգլուխ, այն զի զառաջինն զՅօբ զնախահայրն 
զԱդամ յոտիցն եհար յԵւայ խորամանկելովն և ի պատուիրանացն Աստուծոյ 
հպատակութենէն ապստամբեցուցանելովն ի կեղ խոկման Արարչին կա-
մացն ընդդէմ և ի վերս որկրամոլութեան, ագահութեան և սնափառութեան, 
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մինչև գլուխն նոյն ոտից Ադամ խոցոտեալ ի բան և ցասումն և ի ցանկու-
թիւն, ի խորհուրդ, ի հանճար և ի գիտութիւն, ուստի արտաքս ելեալ ի քահա-
նայական պատուոյ ի կայսերական իշխանութենէ և ի մարգարէական զօրու-
թենէ, ըստ որում «հաւասարեցաւ անասնոց անբանից»116 ըստ ասիցն Դաւ-
թի. «Եւ նմանեցաւ նոցա»117։ Եւ եհար սատանայ զՅօբ չարաչար կեղով յոտից 
մինչև ցգլուխ118, զի չարաչար խորհիլն ընդդէմ բնաբուն բարւոյն արար բան-
սարկուն զէտ տիկ հինից, և եհար այնու զԱդամ յոտից զանցաւորիս սնոտի 
փառացն ըղձակերտս առնելով մինչև ցգլուխն զզանտեսանելի սերօբէից 
յանմիջոց վայելմանէ անտի զրկեալ առնելովն, որոյ մորթ մաշկեղէն յսփո-
փումն մսոյ և ի պաշտպանումն արեան փոխանակ լուսով իմանալեաւ սքօ-
ղելոյն և որքան ինչ ի մէջ լուսեղէն պատշգամին գերազանցութեան տարբե-
րութիւն և մաշկեայ մորթոյն տուժեալ անհետացոյց, որոյ ելեալ յարտաքս յա-
դինայ ի յընկերակցութենէ լուսերամից նստէր ընդ աղբիւսս աղցաւորիս 
կղկղանաց, ըստ որում հարկանեցեալ եղև յոտից ըղձակերտութեան իւրոյ 
նախկինն Ադամ և որքան ադամայինք ընդ նմա, մինչ ի նորն Ադամ ի /149բ/ 
գլուխն ամենիցս կենաց չարաչար մտատանջութեամբ և զանախորժսն Աս-
տուծոյ ի միտս իւրեանց հանդիսացուցեալ վիրաւորելով զինքեանս ի սիրտ 
և յոգի, մինչև մորթ մարմնացեալ Բանին Աստուծոյ, որ է նորն Ադամ ընդ 
մորթոյ հնոյն Ադամայ տուժեսցի ի տէգ և ի բևեռ և որ ինչ ի մարդս մտածի 
անցք չարչարանաց ընդ անձին հնոյն Ադամայ նորն Ադամ ի յանձն իւր տու-
ժեսցի և եհար զնա սատանայ նետիւք երերցն կասկածանաց և երկիւղին 
դժոխոց յոտիցն յադինայ սկսման մարդոյս փրկագործութեան շնորհացն 
ձրման, մինչ ի գլուխն Գողգոթայ, զի ի յադին յոտքն օրինակեալ ուր խնդրե-
ցեալ եղև հինն Ադամ, այս է թէ՝ «Ադամ ո՞ւր ես»119։ Ի գլուխն նշանակել Գող-
գոթայ ասիցէ նորն Ադամ, թէ՝ «Հա՛յր, ահա գտեալ զպատկերն մեր զհոգին 
բանական»120, որ ի ձեռս անասնակենցաղից եղև կորուսեալ, աւանդեմ ի 
ձեռս քո յաւանդելն իմ ի խաչին զհոգիս բանական, այս է թէ՝ «Հա՛յր, ահա ի 
ձեռս քո աւանդեմ զհոգի իմ»121, «Մորթ ընդ մորթոյ և որ ինչ ի յանձն մար-
դոյ»122 տուժիլ սպառնալն հնոյն Ադամայ ի ձեռս համբերողին Յօբայ, բա-
ցատրէր ամենակալ Սուրբ Հոգին, թէ էակիցն իւր բան և ծոցածինն Հօր լինիլն 
նոր Ադամ, որպէս յեղափոխելոց իցէ զտուժումն լուսեղէն արկանելեաց 
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զմարմնով հնոյն Ադամայ ի մորթ մսեղէն ի ձեռն թաղման իւրոյ և յարութեան 
ըստ վարդապետութեան հրաշալւոյն Պօղոսի, թէ՝ «Որք մի անգամ ի Քրիս-
տոս Յիսուս մկրտեցայք զՔրիստոս զգեցեալ էք»123։ Փոխանակ զգալի լուսե-
ղէն մորթոյ հնոյն Ադամայ և մաշկեղէն մորթոյ նորա յետ յանցման նորին, 
«չիք խտիր ո՛չ հրէի և ո՛չ հեթանոսի, ո՛չ ծառայի և ո՛չ ազատի, այլ ամենե-
քեան մի էք այսօր ի Քրիստոս Յիսուս միութեամբ հաւատոյն ձերոյ»124։ Թեև 
երբեմն հարմամբ բանսարկուին նետից ելեալ արտաքս ի հինն Ադամ Բանին 
շնորհաց իրականպես վայելմանէ առեալ զխեցի խղճի մտաց դառնութեան 
քէրէիք ի հառաչանս սրտի զթարախ յորդ սկզբնական մեղացն՝ նստելով յաղ-
բիւսս ապականացու խորհրդոց և այն արտաքոյ քաղաքին ի գործառութենէ 
բանականին սահմանաց և առեալ զխեցի քերէր ըզթարախն և նստէր յաղ-
բիւս արտաքոյ քաղաքին, իբրև բազում ժամանակս անցանէր ի վերայ, զի 
բնաբուն բարին թէև բազմիցս կամեցաւ բժշկել զԵրուսաղէմ ըստ ասից մար-
գարէին և ոչ բժշկեցաւ, բայց որպէս Յօբ ի քերելոյ խեցիւ զխղճի մտացն զթա-
րախ ոչ դադարէր մինչ յաւարտ մարտին, նոյնպէս և ինքնաբուն բարին ի 
բժշկելոյ զԵրուսաղէմ զանազան տեսլեամբ ոչ ընդ թիկունս անհոգութեան 
արկանէր, վասն որոյ և երջանիկն ի յառաքեալս Յակոբ համեմատութիւն 
գտեալ հանդիսին Յօբայ ընդ համբերութեան Քրիստոսի ասէր. «Զհամբերու-
թիւն Յօբայ լուարուք և զկատարումն Տեառն տեսէք»125։ Զի ի դարս իբրու վեց 
արտաքոյ քաղաքի աստուածային պատգամաց և բանականին շնորհաց 
նստելով մարդս բնութիւն ի յաղբիւսս զերկրաւորս ևեթ խորհեցման, ինքնա-
բուն բարին ոչ դադարէր բնաւ ըստ Յօբայ, ի ձեռս խեցի օրինակեալ նախա-
հարց, նահապետաց և մարգարէից (ըստ որում ի կաւոյ զանգեցեալք) քերել 
յուսով ուխտին աւետեաց զթարախ կամապաշտութեան անձնասիրութեան 
և զանազան կռամոլութեան, որ ի վիրաց նախկին պատուիրանազանցին 
եռացեալ, իբրև բազում ժամանակս անցանէր ի վերայ այսր փորձութեան 
մարդկայինս բնութեան, որ ի բանսարկուին նետից նախանձու խաղաղաց-
մանէն խխայթեալ (այսպէս ի բնագրի) երբեմն եղբայրասպանութեամբ, որ 
ի ձեռս նախկին մարդասպանին Կայենի գործեցեալ մերթ ի մարմին ևեթ 
դառնալով մարդկանց, որ ի ժամանակս հսկայից ամբարշտելոց երևեալ։ Սո-
ցապիսի թարախք վիրաց և կեղևք կեղից յուսահատութեանց բազումք յԱս-
տուածաշունչ գիրս պատմեցեալք, թէև ընդ վիրացն և քերելն զթարախս 
անընդհատ յԱբել, ի Նոյ, յԱբրահամ, ի Մօսէս և Յեսու թողից զԻսրաէլն Յա-
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կոբ ընդ Իսահակայ, զՄելքիսէթէկն, ընդ գեղեցկին Յօսէփայ, արդ զհամբե-
րօղն, որ յիմանալին օրինակել Յօբ հարմամբ յոտից մինչ ի գլուխն ոչ շա 
/150ա/ տացեալ բանսարկութիւն զկինն յարուցանէ ի սատան, զի ևս զՅօ-
բաւն օրինակեալն զՔրիստոս, որ իբրև ի լեռնէն իջանելով փորձութեան 
սկսաւ առնելոյ զսկիսբն աստուածավայել հրաշից, զէտ յոտից սկսաւ և չարն 
հարկանել ի կեղ նախանձու դպրաց և փարիսեցւոց զըստ մարդկութեան 
համբաւոյն զկենդանութիւն, նախ՝ մեռուցանել կամելով, յասելն ի ձեռս քա-
հանայիցն հրէից «ո՞չ սա է հիւսանն որդի»126 և թէ՝ «Գիտեմք զսա թէ ուստի՞ 
է»127։ Իսկ Քրիստոսն յորժամ գայցէ, ոչ ոք գիտէ, թէ ուստի՞ է: Նմանապէս յո-
տիցն էր հարկանել չարին զիմանալին Յօբ զըստ մարմնոյն սպանանել կա-
միլն զբարեհամբաւութիւն այսու եղանակաւ տալն ասել, թէ՝ «Ընդէ՞ր ընդ 
մաքուրս և ընդ մեղաւորս ուտէ վարդապետն ձեր»128 կամ թէ՝ «Լուծանէ վար-
դապետն ձեր զշաբաթսն»129 և թէ՝ «Բէեղզէբիւղաւ իշխանութիւն դիւաց»130 
հանէ դա զդևս հարկանել կամեցաւ զէտ յօտից զիմանալին զՅօբ թշնամին 
հին ի ձեռս հրէից տալովն ասել թէ` «Ե՛լ գնա աստի, զի Հերովդէս խնդրէ զքեզ 
կորուսանել»131, որոյսպիսի ասութեամբ զաստուածութեան նորա զզօրու-
թիւն ի նուաստութեան ելոցն ի մէջ մարդկան իջուցանել էր, յաստիճան եհար 
ոսոխն նենգամոյն զիմանալին զՅօբ ըստ հրամանն Յօբայ, յոտից մինչ 
ցգլուխ հրապուրելովն զարբանեակսն իւր տալ հանել մինչ ցարդևան լերինն, 
զի քահավէժ առնիցէին զնա և, իբրև տեսին զանցանելովն Յիսուսի ի միջոյ 
իւրեանց զգնալն, որպէս և երբեմն զարմացեալք էին, որք զհետն երթային Յի-
սուսի և երկնչէին, ի գլուխն հասուցանել խորհեցան զհարումն ոտից ի կեղ 
խորհուրդս իւրեանց իմանալոյն Յօբայ ընդ պաշտելի և երկրպագելի աս-
տուածութեան նորին փառաց մարտնչիլն իւրեանց յասելն թունալիր բանիւք, 
թէ զանձն հաւասար Աստուծոյ առնէ, որ էր իսկ:  

Եւ թէ՝ «Դու մարդ ես և զանձն քո Աստուած առնես»132, որոյ և երկրպա-
գեմք ի խոնարհ, իսկ և յայլուր անգոսնելով նախատելն զնա, թէ՝ «Եթէ Որդի 
ես Աստուծոյ էջ ի խաչէդ, զի տեսցուք և հաւատասցուք»133։ Որպէս և քան զսո-
սայս յառաջ հարկանէր յոտից մինչև ցգլուխ զիմանալին զՅօբ ի ձեռս ծերոց 
և քահանայիցն հրէից սատանայ ասել տալովն թէ՝ «Ոչ ասեմք թէ սամարացի 
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ես դու և դև գոյ ի քեզ»134, որոց զայսքան հարմունս հարուածոց աստուածու-
րաց արտաբերութեանց և տիրանենգ իրակութեանց տանիլն յանձն իւր բանն 
Աստուած մարդկայինս մարմնով ըստ հայելւոյ ի Յօբ հանդիսացեալն Քրիս-
տոս, առեալ զէտ խեցի ի ձեռս երկայնմտութեան իւրոյ զուխտն, որ առ նա-
խահարսն քերէր կենսաձիր վարդապետութեամբն իւրով զթարախ վիրաց 
մարդկայինս ամբարշտութեան, նստելով յաղբիւսս մօսիսական խտրանաց, 
ըստ որում ոչ էր եկեալ լուծանել զօրէնս կամ զմարգարէս, այլ լնուլ, արտաքոյ 
քաղաքին հրէական կարծեաց, որոց էր կարծիքն զմեսիայէն լինիլ թագաւոր 
նոցա ըստ մարմնոյ, թէ և եհար սատանայ զիմանալին զՅօբ յոտից սկսեալ 
ի խաժամուժ ամբոխէն մինչև առ գլուխն քահանայից և քահանայապետաց 
կամեցեալ յաստուածուրացութիւն ածելովն զնոսա գլխովին իւրացուցանել 
զամենայն, բայց յաղթեալ և առ այս բանսարկուն ի Քրիստոսէ ի լսելն, որ 
խօսէր առ Հայր թէ՝ «Հայր, զորս ետուրն ցիս՝ ոչ կորուսից ի նոցանէ և ոչ 
մի»135։ Եւ առեալ զօրէն խեցւոյ զակնկալութիւն նախահարց, նահապետաց 
և մարգարէից, քերէր նոքօք յաղօթս իւր զթարախ վիրաց մարդկայինս անգի-
տական յանցանաց, նստեալ յաղբիւսս աստուածամարտիցն տիրասպանու-
թեան խոկմանց, զի գիտէր ինքն Քրիստոս զխնդրելն հրէից զինքն սպանա-
նել, այս է թէ՝ «Խնդրէք զիս սպանանել, զայր մի ձեզ զարդարն խօսեցայ»136։ 
Եւ այն արտաքոյ քաղաքին կարծեաց բանսարկութիւն և նորին արբանեկաց, 
որոց ակնկալութիւն էր, թէ զՔրիստոս որպէս զմարդ մեռուցեալ անհետա-
ցուսցին ի յիշատակաց։ Եւ իբրև բազում ժամանակս անցանէր ի վերայ սնո-
տի ակնկալութենէ նոցա և տեսանէին մեծաւ յաղթութեամբ յարուցեալ ի 
թաղմանէ իմանալին Յօբ, զոր ունէին երբեմն նստուցեալ /150բ/ ի յաղբիւսս 
տիրասպան խոկման իւրեանց և ունէին ի միտս իւրեանց զնա մարդ ապա-
կանելի, եղեն նշաւակք ի խորհրդոց իւրեանց, ուստի յարուցեալ սատան երկ-
պառակութեան ետուն վկայել զինուորացն ի կաշառ թէ՝ «Աշակերտքն նորա 
եկեալ ի գիշերի գողացան զնա»137։ Որպէս և համբերողին Յօբայ յարոյց սա-
տանայ զկինն հակառակ ի հրապոյրս արդարոյն յանիրաւութիւն, ըստ այնմ 
թէ՝ «Ասէ ցնա կինն իւր, մինչև յե՞րբ ժուժկալեալ ասիցես՝ թէ ահա համբերից 
տակաւին սակաւիկ ինչ ժամանակ ակնկալեալ լուսոյ փրկութեան իմոյ»138 
ահաւադիկ ապականեալ է յիշատակ քո ի վերայ երկրի, զի արքունին ի մար-
գարէս Դաւիթ ասելովն «Տէր քննէ զարդարն և զամբարիշտն»139։ Որպէս թէ 
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պարզաբանէ զինքենէ զասացեալն յայլուր, թէ «Տէր քննէ զսիրտս և զերիկա-
մունս»140։ Առ որ ծանուցանել կամի թէ՝ արդարութեան լինիլ ի վրէժխնդրու-
թիւն ստեղծեալսն սիրտ, որ նշանակէ զայրն, պարտի կալ և մնալ անխոնար-
հելի ի յամբարշտութիւնն յերիկամացն յառաջացեալ կնոջն շուտաշեղիս, 
զորմէ ասէ Պօղոս, թէ «Ադամ ոչ պատրեցաւ, այլ կինն պատրեցաւ և յան-
ցեաւ»141, որով զգուշացուցանէր զմեզ ի կինն օրինակել յերիկամացն թելա-
դրութենէ, այն զի որպէս յընթացս մարդոյ ոտիցն է դիպիլ քարին յաճախակի 
և այն ի պատճառ հուպ ընդ հողոյ կենցաղավարելոյն, նոյնպէս և յելս բա-
նականին մերոյ ի յընթացս խոկմանց զաստուածայնոցն երիկամանցն է յա-
ջող հարկանիլն հանապազ զքարի անզգամութենէ, յորոյ սարսեցմանէն և 
գլուխն բանական լինի դղրդեալ, թէ ոչ իցէ ի հաստատութեան յուսոյ և յա-
ռողջութեան հաւատոյ լինելովն մերձ ի ներքուստ քաղրթէն երկրահակ խո-
նաւութեան, որ է դրացի լեղւոյն և յարտաքուստ ընկալեալ զտեղին ենթկո-
ղից, յորմէ կինն Եւայ եղև քարշեցեալ առ որ և ասէ Մօսէս, թէ «Ելից ընդ այնր 
մարմին»142: Զաւետարանչին Յօհաննու զասելն ճշմարտելով, թէ՝ «Բանն 
մարմին եղև և բնակեցաւ ի մեզ»143, ընտելացուցեալ զլսօղքս թէ ի տեղին 
յորմէ էառ զկողն ի կերտել զկին յայնժամ էր ի նախատեսութեան Ամենա-
սուրբ Երրորդութեան մարդեղանիլն անձին Բանին Հօր, քանզի յետ լցուցա-
նելոյն մարմին, յոր էր սերունդական զօրութեան մառան, ասի։ «Եմուտ 
Ադամ առ Եւայ կին իւր և ծնաւ»144, որով ծնեալն ի յԱդամայ լինիցէր կատա-
րեալ ի շունչ և ի յարիւն, ի յոսկր և ի ջիլ և ի հոգի բանական յԱստուծոյ փչե-
ցեալ, յորոց և ի յառաջացելոյն ի Մարիամայ յառնուլն մարմին Բանին Հօր 
համարձակեցէր Յօհաննէս ասել իրաւամբ թէ՝ «Բանն մարմին եղև»145 որպէս 
թէ ասել՝ Բանն զայն մարմինն էառ, որ ի սկզբանէ լնանեցեալ եղև յԱդամ, 
«յորում ոչ գոյր բնաւին աղտ ապականութեան»146: Այսքան առ այս, վերջ: 
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Poghos Tiwrikets‘i was from Tivrik, a town in the Sebastia province of histori-

cal Armenia. His ancestors had settled in Constantinople in the 16th–17th centuries. 

He did a great deal of scholarly and pedagogical work in Constantinople. He au-

thored poems which are still unpublished and kept in Matenadaran. 

A manuscript written by Poghos contains a commentary on the first two chap-

ters of the book of Job. He considers the Book of Job as a kind of key for explaining 

the events which take place in the New Testament and he draws parallels with other 

books of the Old Testament. The commentary touches on the person of Job and is-

sues related to soteriology, numerology, Christology, angelology, and eschatology. 

He also refers to the church sacraments, especially penance.  

ЭЛЯ САРИБЕКЯН 

ПОГОС ТОРОСЯН ТЮРИКЕЦИ И ЕГО ТОЛКОВАНИЕ ПЕРВЫХ  

ДВУХ ГЛАВ КНИГИ ИОВА  

Ключевие слова: Тиврик, Погос Торосян Тюрикеци, Книга Иова, епископ 
Агавни Аствацатур, Галатия, служка Егисэ (Есаян), Овсеп 
Аргутян, Таддеос Вардапет.  

Поэт, ученый и комментатор Погос Тюрикеци был родом из города Тив-

рик в провинции Себастия исторической Армении. В 16-17 вв. его предки 

обосновались в Константинополе, где он впоследствие занимался научной и 

педагогической деятельностью. Погос является автором нескольких неиздан-

ных сочинений, рукописи которых хранятся в Матенадаране им. Маштоца. 

Одна из них – автограф, содержащий толкование двух первых глав книги Иова. 

Автор рассамтривает Книгу Иова как своего рода ключ к объяснению новоза-

ветных событий. В толковании Тюрикеци проводит параллели не только с Но-

вым Заветом, но и с другими книгами Ветхого Завета.  

Погос затрагивает вопросы, касающиеся личности Иова, сотериологии, 

нумерологии, христологии, ангелологии, эсхатологии, а также церковных та-

инств – в особенности покаяния. 


