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Մեկենասությամբ`
ԱՐԱՄ ՖՐԱՆԿՅԱՆԻ

Ի հիշատակ իր ծնողների` Հայկ Ֆրանկյանի և 
Ֆենյա Կարապետյանի
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ողորմի ասացէք ծնօղաց իմոց եւ ձեզ` յիշողացդ, 

տէր Յիսուս Քրիստոս ողորմեսցի յիւր 
միւսանգամ գալստեանն. ամէն:
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«Հի շի՛ր ան ցած օրե րը, մտա բե րի՛ր 
ան ցած սե րունդ նե րի տա րի նե րը…»

Բ Օրի նաց 32:7

Այս աշ խար հում մար դու հա մար ամե նա կա րև որ իմա ցու
թյունն Աստ ծուն ճա նա չելն է (Հովհ. 17:3), և ամե նա կա րև որ 
գոր ծը՝ Նրա պատ վի րան նե րը կա տա րե լը: Քան զի Աստ ված 
Իր գե րա գույն կամ քով ստեղ ծե լով մար դուն՝ Իր հրա ման նե
րը կա տա րե լու ծա ռա յու թյա նը կո չեց նրան:  Աստ ված կա տա
րյալ հա վատ քով է ճա նաչ վում, իսկ պատ վի րան նե րը բա րիք ներ 
գոր ծե լով են կա տար վում, ինչ պես որ մեզ ուսու ցա նում է Սուրբ 
Գիր քը: Ուրեմն մար դու հա մար Աստ վա ծա շունչ գրքե րի իմա
ցու թյան մեջ հմտու թյուն ձեռք բե րե լուց ավե լի կա րև որ գի տու
թյուն չկա (Բ Տիմ. 3:16):

Սա կայն Սուրբ Գիր քը նման վում է մի ծո վի, որի մի ջով մի 
մեծ եռա հարկ նա վը կա րող է ուղիղ նա վար կե լով նա վա հան
գիստ մտնել, իսկ մեկ թի ակ ունե ցող փոք րիկ մա կույ կը մի այն 
եզեր քով լո ղա լով է, որ նույն նա վա հան գիստն է հաս նում, այդ
պես են և իրենց սի րո և եռան դի հա մե մատ գի տե լիք ունե ցող և 
չու նե ցող հա վա տա ցյալ նե րը, այ սինքն՝ ի վե րուստ պար գև ված 
կա րո ղու թյան հա մա ձայն (մի նա վա վա րի նմա նու թյամբ, որն 
ուղե ցույ ցին նա յե լով՝ որո շում է իր ճա նա պար հը): Սուրբ Գրքի 
ուսում նա սի րու թյան մեջ հմտա նա լով,  նրա պատ վի րան նե րի 
հա մա ձայն գոր ծե լով, Աստ ծո շնոր հով հա վա տա ցյա լը մտնում 
է փրկու թյան նա վա հան գիստ: Այս պատ ճա ռով Սուրբ Գրքի 
բո վան դա կու թյու նը չորս մա սի է բա ժան վում: Առա ջին՝ ըստ 
գրված քի, այ սինքն՝ այն, ինչ որ գրված է:
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Երկ րորդ՝ ըստ մտքի, այ սինքն՝ ինչ պես որ իմաս տուն ներն 
են հաս կա նում:

Եր րորդ՝ ըստ հայտ նու թյան, հատ կա պես Աստ ծո կող մից 
սրբե րին հայտն վա ծի հա մա ձայն:

Չոր րորդ՝ ըստ կա տա րե լու թյան, այ սինքն՝ ար քա յու թյան 
ար ժա նի նե րի իմա ցա ծի հա մե մատ (Ա Կոր. 13:9,10): Իրոք, 
մար դը որ քան էլ  գի տե լիք ձեռք բե րի, այ նու ա մե նայ նիվ ամ բող
ջու թյամբ կա տա րե լու թյա նը չի կա րող հաս նել: Ինչ պես որ երբ 
ճա նա պար հոր դը մի քա ղա քի մո տով անց նե լիս եր գի և երաժշ
տու թյան ձայն է լսում, հաս կա նում է, որ բնա կիչ նե րը զվար
ճա նում են, սա կայն աչ քով չտես նե լու պատ ճա ռով չի կա րող 
իմա նալ, թե քա ղա քի զար դա րանք նե րը և մարդ կանց տեսքն 
ինչ պի սին են, նրանց փառքն ու պեր ճանք ներն ինչ ձև  ունեն, 
այդ պես էլ և մար դը ողջ կյան քում ճա նա պար հոր դի նման է, 
Սուրբ Գիրքն այդ երաժշ տու թյան նման ար քա յու թյան փառքն 
ու վա յելք ներն է հայտ նում մեզ, սա կայն այս երկ րա յին կյան
քում որո շա կի ու թյամբ չի հայտն վում, թե այն ինչ պի սի՞ն է, կամ 
որ քա՞ն մեծ է, քա նի որ մար դու աչ քը չի տե սել, ական ջը չի լսել 
և սրտով չի զգա ցել այն, ինչ Աստ ված պատ րաս տել է Իր սի րե
լի նե րի հա մար (Ա Կոր. 2:9):  Սուրբ Գրքում գրվեց այն քան, որ
քան մար դուն անհ րա ժեշտ է իմա նալ (Հովհ. 20:31):

Արդ, աշ խար հի արար չա գոր ծու թյու նից մին չև մեր Տեր և 
Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սի խա չե լու թյունն ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծը բա ժան վում է հինգ դա րե րի: 

Առա ջին դար. Ադա մից մին չև Նոյ նա հա պե տի տա պա նից 
դուրս գա լը:

Երկ րորդ դար. Նոյ նա հա պե տից մին չև Աբ րա հա մի կանչ վե լը:
Եր րորդ դար. Հայր Աբ րա հա մի կանչ վե լուց մին չև Սի նա լե

ռան վրա Մով սե սին օրենք ներ տա լը:
Չոր րորդ դար. Մով սե սից մին չև Բա բե լո նի գե րու թյու նը:
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Հին գե րորդ դար. Բա բե լո նի գե րու թյու նից մին չև Քրիս տո սի 
խա չե լու թյու նը:

Վե րո հի շյալ դա րե րում Հին Կտա կա րա նը հայտ նում է, թե 
Մե սի ան ե՞րբ, ո՞ր ցե ղից և որ տե՞ղ պի տի ծնվի, ի՞նչպես և որ
տե՞ղ պետք է մարդ կա յին ցե ղը փրկի մեղ քից, որ պես զի մար
դիկ, ապա վի նե լով Նրա ողոր մու թյա նը, մխի թա րու թյուն 
գտնեն, և երբ գա, հա վա տան Նրան և Նրա պատ վի րան նե րին 
հնա զանդ վե լով՝ ար քա յու թյանն ար ժա նա նան:

Սա կայն դժբախ տա բար մեր ազ գա կից նե րը շատ ան գամ 
հա յե րեն չհաս կա նա լով, այդ կեն սա տու հո գև որ բա րիք նե րի 
վա յել քից զրկված են մնում: Այդ պատ ճա ռով ոմանց բա րե
կամ նե րի խնդրան քով գրվեց այս «Հինգ դա րե րի զա նա զա նու
թյու նը» գիր քը, որն իր մեջ պա րու նա կում է Հին Կտա կա րա նի 
պատ մու թյուն նե րը, մի փոքր էլ մեկ նո ղա կան գրա կա նու թյու
նից ծաղ կա քա ղեր, այն պես, ինչ պես կար ծես թե մի մեծ օվ
կի ա նո սից մի կա թիլ ջուր է առն ված: Եր բեմն էլ թուր քե րեն 
լեզ վով խրատ ներ ավե լաց րե ցինք, որ պես զի հա յե րեն չհաս կա
ցող ներն իրենց նա խա հայ րե րի լե զուն սո վո րե լու ցան կու թյուն 
ունե նան: Մա նա վանդ իրենց զա վակ նե րին ուսում նա րան ներ 
ուղար կե լով՝ գրելկար դալ սո վո րեց նեն, որ պես զի Սուրբ Գիր
քը հաս կա նա լու հա մար օտար լեզ վի կա րի քը չզգան: Քա նի որ 
մար դու հա մար մեծ հան ցանք է իր ազ գա յին կամ մայ րե նի լե
զուն չի մա նա լը: 
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Հարց Ա. Ե՞րբ է ստեղծվել աշխարհը:
Պա տաս խան: Աշ խար հը ժա մա նա կի մեջ չի ստեղծ վել, այլ 

ժա մա նակն սկսվել է աշ խար հի արար չա գոր ծու թյու նից: Արդ, 
հայտ նի է, որ աշ խար հը ժա մա նա կի սկզբին ստեղծ վեց, քան
զի ժա մա նա կը, արա րած նե րին հա տուկ լի նե լով, նրանց փո փո
խումն է չա փում, և այս չա փը արևի շրջապ տույ տից է առա ջա
նում, ինչ պես օրը, ամի սը, տա րին:

Ուրեմն աշ խար հի արար չա գոր ծու մից առաջ ո՛չ չափ կար, 
ո՛չ էլ չա փե լիք, այլ մեկ հա վի տե նա կան Աստ ված, որը ժա մա
նա կի ներ քո չէ: Քան զի ժա մա նա կը երեք մա սի է բա ժան վում՝ 
ան ցյալ, ներ կա և ապա գա, բայց Աստծու հա մար չկա ան ցյալ 
և ապա գա, բո լո րը ներ կա են Նրա հա մար:

Աշ խար հի արար ման ժա մա նա կը իմա նա լը օգ տա կար չէ, 
փո խա րե նը խոր հի՛ր, որ դու քա նի տա րի է՝ աշ խարհ ես եկել 
և ի՛նչ ծա ռա յու թյուն ես մա տու ցել Աստ ծուն, ին չո՛ւ քեզ հա մար 
ստեղ ծեց աշ խար հը, որ պես զի դու Աստ ծուն ճա նա չե լով՝ հնա
զանդ վես նրան, որով էլ Նրա ար քա յու թյան մեջ ևս հա վի տե
նա կան փառք շնորհ վի քեզ:

Հարց Բ. Քանի որ ժամանակը աշխարհի 
ստեղծագործությունից է սկսվում, դրանից առաջ 
եղածն ինչպե՞ս հասկանանք:
Պա տաս խան: Մար դը, ժա մա նա կի մեջ ստեղծ ված լի նե լով, 

հա զիվ կա րող է ժա մա նա կի մեջ եղած նե րը հաս կա նալ: Արդ, 
աշ խար հից առաջ արա րած չստեղծ վեց, այլ մի այն մեկ Աստ
ված կար, հա վի տե նա կան, անս կիզբ և ան վախ ճան. և որ քան էլ 
հարց նեն, թե ավե լի առաջ ի՞նչ կար, դար ձյալ պա տաս խա նե լու 
եմ՝ հա վի տե նա կա նու թյուն, անս կիզբ և ան վախ ճան, մի օ րի
նակ տև ո ղու թյուն:
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Մի՛ մտա ծիր, թե ի՛նչ կար աշ խար հի արա րու մից առաջ, այլ 
դրա վախ ճա նի՛ մա սին խոր հիր, կամ թե քո մահ վա նից հե տո 
ի՛նչ կա, դրա՛ մա սին խոր հիր: Այո՛, ար դա րև մար դու մար մի նը 
ոչն չից գո յա ցավ, բայց հո գին ան մահ է. Աստծու պատ վի րան
նե րին հնա զանդ վող նե րի հա մար ար քա յու թյուն կա, իսկ անհ
նա զանդ նե րի հա մար՝ հա վի տե նա կան պա տիժ:

Հարց Գ. Աշխարհ ասելով ի՞նչ ենք հասկանում:
Պա տաս խան: Եր կինքն ու եր կի րը և բո լոր արա րած նե րը, 

որոնց Աստ ված Իր ամե նա զոր և ան սահ ման մեծ կա րո ղու
թյամբ ոչն չից գո յաց րեց: Սա կայն Աստծու կա րո ղու թյու նը 
ստեղծ ված արա րած նե րով չի սահ մա նա փակ վում, այլ պար
տա վոր ենք դրան ցից, ինչ պես օվ կի ա նո սի մեկ կա թիլ ջրից, 
մարդ կա յին մտքին ան հաս աստ վա ծա յին մեծ կա րո ղու թյու նը 
մտա բե րել և հաս կա նալ: Որով հե տև Աստ ված ամե նա կա րող 
չէր հա մար վի, եթե ստեղծ ված արա րած նե րից զատ որևէ բան 
ստեղ ծե լու ան կա րող լի ներ, մինչ դեռ ոչ թե Աստ ված արա րած
նե րին Իր կա րո ղու թյան հա մե մատ ստեղ ծեց, այլ Իր բարձր 
կամ քի հա մա  ձայն1: Քան զի Աստ ծու կա րո ղու թյա նը չափ ու 
սահ ման դնել չի կա րե լի, բայց ան չափ և ան սահ ման արա րած 
ևս չի լի նում: Մարդն իր ուզա ծի հա մե մատ չի կա րող գոր ծել, 
այլ իր կա րո ղու թյան հա մե մատ, բայց Աստ ված իր կա րո ղու
թյան հա մե մատ չի անում, այլ ըստ Իր կամ քի:

Ո՛վ մարդ, մի՛ հպար տա ցիր քո գի տե լի քով, կա րո ղու թյամբ, 
իշ խա նու թյամբ և հարս տու թյամբ, այլ Աստծու մեծ կա րո ղու
թյան շուրջ խոր հե լով՝ զար մա ցի՛ր և ամա չի՛ր ու հպար տու թյու
նից հե՛տ կանգ նիր:

1 Մեր Աստվածը երկնքում է և երկրի վրա. ինչ որ նա ուզեց, արեց 
(Սաղմ. 113:11):
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Հարց Դ. Աստված ինչո՞ւ ստեղծեց արարածներին:
Պա տաս խան: Իր հա մար2: Բայց ոչ թե, որ նրանց կա րիքն 

ուներ, այլ որ պես զի Իր մեծ կա րո ղու թյու նը, գի տու թյու նը, բա
րու թյու նը և մե ծա շուք փառ քը նրան ցում բա ցա հայտ երև ան3, 
և հրեշ տակ նե րի հետ մար դուն Իր ան վախ ճան տե րու թյա նը 
և փառ քին ար ժա նաց նի, քա նի որ բո լոր արա րած նե րի մեջ մի
այն հրեշ տակ ներն ու մարդն են ըն դու նակ բարձ րյալ Աստծու 
շնոր հիվ հա ղոր դա կից լի նե լու հա վի տե նա կան փառ քին: 

Որով հե տև նրանք, միտք և կամք ունե նա լով, կա րող են 
մտքով ճա նա չել և կամ քով սի րել Աստ ծուն, նաև ան մահ լի նե
լով՝ Աստծու հա վի տե նա կան ար քա յու թյան մեջ Նրա երկ նա յին 
փառ քով փա ռա վոր վել: Ինչ պես հրեշ տակ նե րը, հո գե ղեն էակ ներ 
լի նե լով, չեն մա հա նում, այդ պես էլ մարդ կա յին հո գի նե րը, հո գե
ղեն լի նե լով, չեն մա հա նում, և այս պար գևը ձրի շնորհ վեց նրանց, 
սա կայն այն պայ մա նով, որ Իր հրա մա նին հնա զանդ վեն: 

Սա կայն ոչ թե նրանց հնա զան դու թյամբ Աստծու փառ քը 
ավե լա նում է կամ անհ նա զան դու թյամբ՝ պա կա սում, քա՛վ լի ցի, 
այլ նրանք, իրենց ար դար պարտ քը վճա րե լով, Աստծու փառ
քին են ար ժա նա նում:

Եվ ինչ պես որ Աստ ված այս աշ խարհն ստեղ ծե լու ժա մա
նակ Իրեն հնա զանդ վող նե րի հա մար Իր ար քա յու թյան մեջ հա
վի տե նա կան ուրա խու թյուն պատ րաս տեց, քա նի որ բա րե րար 
և ողոր մած է, այդ պես էլ անհ նա զանդ նե րի հա մար Նա դժոխ
քում բնակ վե լու հա վի տե նա կան պա տիժ սահ մա նեց, որով հե
տև ար դար է:

Արդ, ինչ պես որ Աստծու հան դեպ ըմ բոս տա ցած հրեշ տակ
նե րը դա տա պար տու թյան այդ վայրն աք սոր վե ցին, նույն պես 

2 Տերն ամեն ինչ արել է իր նպատակի համար (Առակ. 16:4):
3 Երկինքը պատմում է Աստծու փառքը (Սաղմ. 18:1):
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և մարդ կան ցից ապս տամբ նե րը ամե նայն ար դա րու թյամբ 
նույն պատ ժա վայ րը պի տի գցվեն: 

Թեև ար քա յու թյու նը մար դու, իսկ դժոխ քը սա տա նա յի 
հա մար պատ րաստ վեց4, բայց մար դը, իր մեղ քի պատ ճա ռով 
Աստծու դեմ ապս տամ բե լով, իր հա մար պատ րաստ ված ար
քա յու թյու նը թող նում է և սա տա նա յին հատ կաց ված դժոխքն է 
ցան կա նում, որով հե տև մար դու դժոխք գնա լու պատ ճա ռը իր 
մեղքն է, քան զի Աստ ված, ար դար լի նե լով, ոչ մի ան մեղ մար դու 
չի դա տա պար տում:

Արդ, ինչ պես որ հնա զան դու թյան մեջ մնա ցող հրեշ տակ նե
րը, հա վի տե նա պես Աստծու փառ քի մեջ լի նե լով, Նրան փա ռա
վո րում և սի րում են և Նրա սի րով ար քա յու թյան ան վախ ճան 
երա նու թյան մեջ հրճվում և ուրա խա նում, նույն պես և մար դը, 
եթե աշ խար հում հնա զանդ վում է Աստ ծուն, ար քա յու թյան մեջ 
հրեշ տակ նե րի նման պի տի լի նի:

Աշ խար հում մար դը Աստծու հրա մա նով ապ րե լուց բա
ցի ուրիշ գործ չու նի5. և մար դու հա մար սրա նից մեծ կամ կա
րև որ ծա ռա յու թյուն կամ զբաղ մունք չի կա րող լի նել: Քան
զի եթե կա րև որ չլի ներ, մարդն իզուր ստեղծ ված կլի ներ: 
Սա կայն «Աստ ված մար դուն իզուր ստեղ ծեց» ասե լը պար զա
պես հայ հո յու թյուն է: Արդ, եթե կա ծա ռա յու թյուն, կա նաև 
վարձ6: Ահա այս է մեր սուրբ հա վա տի վերջ նա կան նպա տա
կը. ըստ որի՝ այս աշ խար հում Աստ ծուն հա վա տար մու թյամբ 

4 Եկե՛ք, իմ Հոր օրհնյալնե՛ր, ժառանգեցե՛ք աշխարհի սկզբից մեզ 
հա մար պատ  րաս տված արքայությունը.... Անիծյալնե՛ր, գնացե՛ք 
ինձնից հա վի տե նա կան կրակը, որ պատ րաս տված է սատանայի 
և իր հրեշտակաների համար (Մատթ. 25: 34, 41):

5 Աստ գործեալ զգործս Աստուծոյ և անդ հանգչիլ ընդ Աստուծոյ… 
(Շարակ.):

6 Մշակն արժանի է իր վարձին (Ա. Տիմոթ. 5:18):
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ծա ռա յո ղին ար քա յու թյան ան վախ ճան ուրա խու թյունն է 
շնորհ վում7: Քան զի եթե ար քա յու թյան մեջ մար դուն մեկ այլ 
վար ձատ րու թյուն և շնորհ չլի ներ, մարդն անա սուն նե րի նման 
կլի ներ, քա նի որ մարդն էլ է մեռ նում, անա սունն էլ, և մեռ նե
լուց հե տո այս աշ խար հում վա յե լած կյան քի ուրա խու թյունն ու 
իշ խա նու թյու նը երա զի նման են լի նում:

Արդ, սրա վե րա բե րյալ կա՛մ ար քա յու թյու նը պի տի ըն դու
նել, կա՛մ մար դուն մարդ կու թյու նից դուրս դի տար կել. և ար քա
յու թյու նը ըն դու նե լուդ պես, իհար կե, պար տա վոր ես Աստծու 
հրա մա նին հնա զանդ վել, և ով չի հնա զանդ վում, հի մա րի աս
տի ճա նին է իջ նում, քա նի որ օգուտն ու վնա սը չզա նա զա նե լը 
հի մա րու թյուն է:

Հարց Ե. Արդյո՞ք կարելի է հնարավորինս հասկանալ 
աշխարհի  արարչության եղանակը:
Պա տաս խան: Աշ խար հի արար չու թյան եղա նա կը, Մով սես 

մար գա րեի պատ մու թյու նից և գիտ նա կան նե րի կող մից ամ
փոփ ված, այս պես է հաս կաց վում, որ բո լոր արա րած նե րի 
պատ կե րը կամ նկա րը, հա վի տե նա պես Աստծու մեջ լի նե լով, 
Իր բարձր կամ քի հա մա ձայն, այդ նկա րի հա մե մատ:

Առա ջին օրը՝ սկզբում, Աստ ված ստեղ ծեց հրե ղեն եր կին
քը և եր կի րը, հրե ղեն երկն քից հե տո ստեղ ծեց հրեշ տակ նե
րին և լույ սը: Դա տար կու թյան մեջ հաս տա տեց եր կի րը8 և նրա 
շուրջ բո լո րը ջրով շրջա պա տեց9, և Սուրբ Հո գին շրջում էր այդ 
ջրի վրա յով, որ նրան զո րու թյուն տա10: Եվ ջրի շուր ջը օդն էր, 

7 Ազնիվ ծառա, բարի և հավատարիմ... մտի՛ր քո Տիրոջ ուրա խու
թյան մեջ (Մատթ. 25: 21):

8 Կախեց երկիրը ոչնչի վրա (Հոբ 26: 7):
9 Եվ երկիրն անձև էր ու անկազմ (Ծննդ. 1:2):
10 Եվ Աստծու հոգին էր շրջում ջրերի վրա ( Ծննդ. 1:2):
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և օդից վեր լույսն էր, որը, երկ րի մի կող մը կանգ նեց նե լով, այն 
կող մը լու սա վո րեց, իսկ մյուս կող մը՝ խա վար11. ահա այս պես է 
աս վում՝ երե կո և առա վոտ եղավ12:

Երկ րորդ օրը ջու րը, որ շրջա պա տում էր եր կի րը, բա ժան
վե լով՝ մի մա սը դե պի եր կինք բարձ րա ցավ, իսկ մյուս մա սը 
ներ քև ում մնաց: Եվ այս եր կու ջրե րի մեջ հաս տատ վեց եր կին
քը, որը նաև հաս տա տու թյուն է կոչ վում13:

Եր րորդ օրը ներ քև ում մնա ցած ջու րը մի կողմ հա վա քե
լով՝ ծո վը կազ մեց, իսկ մյուս կող մը ցա մա քը երև աց14: Եվ ահա 
Աստծու հրա մա նով եր կիրն իս կույն տե սակտե սակ բույ սեր 
և ծա ռեր աճեց րեց, և երկ րի երե սը ամեն տե սակ բու սա կա նու
թյամբ զար դար վեց: Եվ Աստ ված դրախտն էլ տնկեց, որ տեղ 
կե նաց ծա ռը և բա րին ու չա րը գի տե նա լու ծա ռը կա յին:

Չոր րորդ օրը Աստ ված արևը, լու սինն ու աստ ղե րը ստեղ
ծեց, որ պես զի աշ խար հը լու սա վո րե լով՝ գի շեր, ցե րեկ, ամիս, 
տա րի և ժա մա նակ որոշ վի: 

Հին գե րորդ օրը Աստ ված հրա մա յեց, որ ջու րը տե սակտե
սակ ձկներ և թռչուն ներ և ջրում եղած բո լոր կեն դա նի նե րին 
առա ջաց նի, և նրանց հրա մա յեց, որ բազ մա նան:

Վե ցե րորդ օրը Աստ ված հրա մա յեց, որ եր կի րը դուրս բե
րի բո լոր ցա մա քա յին կեն դա նի նե րին, և երբ սրանք ամ բող ջա
ցան, Աստ ված մար դու մար մի նը հո ղից ստեղ ծե լով և փչե լով 
նրա վրա՝ հո գի տվեց, այն պես որ մար դը բա նա կան կեն դա նի 
եղավ: Աստ ված, օրհ նե լով մար դուն, հրա մա յում է, որ շա տա
նան և իշ խեն բո լոր կեն դա նի նե րի վրա. հրա մա յեց նաև, որ 

11 Խավարը տիրում էր անհունի վրա (Ծննդ. 1:2):
12 Եվ եղավ երեկո, և եղավ առավոտ (Ծննդ. 1:6):
13 Թող երկնքի տակ գտնվող ջրերը հավաքվեն մի տեղ (Ծննդ. 1: 9):
14 Եվ երևաց ցամաքը (Ծննդ. 1: 9):
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պտուղ ներն ու բույ սե րը նրա հա մար կե րա կուր լի նեն: Եվ ցա
մա քի վրա գտնվող բո լոր կեն դա նի նե րը և թռչուն նե րը Աստծու 
հրա մա նով Ադա մի մոտ եկան, որ նրանց բո լո րին հար
մար անուն ներ դնի: Աստ ված Ադա մին իր գտնվե լու վայ րից 
դրախտ տե ղա փո խեց, որ տեղ Աստ ծուց Ադա մի վրա թմրու
թյուն եկավ, և Ադա մը քնեց. նրա կո ղոսկ րե րից մե կը վերց նե
լով՝ Եվ ա յի մար մի նը ստեղ ծեց և նրան ևս տվեց հո գի, ինչ պես 
որ Ադա մին էր տվել: Երբ Ադա մը զարթ նե լով տե սավ Եվ ա յին, 
հաս կա ցավ, որ Աստ ված նրան որ պես օգ նա կան է տվել իրեն: 
Արդ, այս պես վեց օր վա մեջ եր կինքն ու եր կի րը և բո լոր արա
րած նե րը ամ բող ջա ցան:

Իսկ յո թե րորդ օրը, որը շա բաթն է, Աստ ված հանգս տա
ցավ, այ սինքն՝ աշ խար հի վե րա բե րյալ կա րև որ ամեն ինչ ամ
բող ջա ցավ:

Եվ քա նի որ Աստ ված բո լոր արա րած նե րից ավե լի մար դուն 
սի րեց և նրան մե ծա պես փա ռա վո րե լով՝ աշ խար հի իշ խան 
կար գեց, և որ պես զի առ իր Արա րիչն ունե ցած նրա հնա զան
դու թյու նը հայտ նի լի նի, Ադա մին պատ վի րում է, որ դրախ տի 
բո լոր ծա ռե րի պտուղ նե րից ուտեն, սա կայն բա րու և չա րի գի
տու թյան ծա ռի պտղից չու տեն, որ չմեռ նեն: Սա կայն սա տա
նան, օձի մի ջո ցով Եվ ա յին և վեր ջի նիս ձեռ քով էլ Ադա մին 
տրված պատ վի րա նին հա կա ռակ գոր ծել տա լով, դրախ տից 
նրանց ար տաքս վե լու պատ ճա ռը եղավ: Այս պատ ճա ռով Աստ
ված քե րով բե նե րին հրա մա յեց, որ կե նաց ծա ռի ճա նա պար հը 
պահ պա նեն:

Ո՛վ մարդ, Աստ ված քեզ երկ րի վրա գտնվող բո լոր արա
րած նե րից ավե լի փա ռա վո րեց և նրանց բո լո րի վրա իշ խան 
կար գեց, ուս տի պար տա վոր ես Աստծու մար դա սի րու թյու
նը գնա հա տե լով՝ ամե նայն հա վա տար մու թյամբ միշտ Նրան 
ծառա յել:
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Հարց Զ. Ինչո՞ւ աշխարհը վեց օրում ստեղծվեց:
Պա տաս խան: Աստ ված կա րող էր աշ խար հը մի ան գա մից 

արա րել, սա կայն այս պա րա գա յում մար դուն օրի նակ է տա
լիս, որ նա իր գոր ծե րը կար գով կա տա րի և չշտա պի: Նմա նա
պես արա րած նե րի աս տի ճա նա բար կա տա րե լու թյան հաս նե լը 
բնա կան օրենք է: Սա կայն Աստ ված ոչն չից իս կույն գո յու թյուն 
տվեց նրանց15: Որով հե տև Աստ ված վեց օր վա մեջ երեք տե սա
կի կա րո ղու թյուն գոր ծադ րեց՝ ստեղ ծել, բա ժա նել և զար դա րել: 
Առա ջին օրը ստեղ ծեց, երկ րորդ օրը երկն քի և երկ րի ջու րը բա
ժա նեց, եր րորդ օրը ծովն ու ցա մա քը բա ժա նե լով՝ սկսեց զար
դա րել. նույն պես հա ջորդ երեք օրե րին տար բեր արա րած նե րով 
կա տա րե լա պես շքե ղո րեն զար դա րեց եր կինքն ու եր կի րը:

Արդ, արա րած նե րի ստեղծ ման մեջ Աստծու մեծ կա րո ղու
թյու նը հայտ նի դար ձավ, դրանք բա ժա նե լով և զա նա զա նե լով՝ 
Նրա մեծ գի տու թյու նը, զար դա րե լով՝ Նրա մեծ բա րու թյու
նը, աշ խար հը մար դուն տա լով՝ Նրա մեծ բա րերարու թյու նը. 
և մար դուն այս ամե նի վրա իշ խան կար գե լով էլ Նրա մեծ իշ
խա նու թյու նը հայտ նի դար ձան, քա նի որ Ինքն է ամեն քի Տե րը. 
ում ուզե նա, նրան կտա16:

Հարց Է. Դրախտը որտե՞ղ էր:
Պա տաս խան: Սուրբ Գրքից իմա նում ենք, որ արև ե լյան կող

մում՝ Եդեմ կոչ ված վայ րում էր17, և այն Հա յաս տա նի Խնուս 
գա վա ռի Բյու րակն (Բին գյոլ) կոչ ված վայրն է կարծ վում: Որով
հե տև Դրախ տից դուրս եկող չորս գե տե րը, որոնք են` Փի սո նը, 

15 Քանզի նա ասաց, և դրանք ստեղծվեցին (Սաղմ. 148: 5):
16 Երկինքների երկինքը Տիրոջն է, բայց երկիրը նա տվեց 

մարդկանց որդիներին (Սաղմ. 113: 16):
17 Աստված դրախտը տնկեց Եդեմում՝ արևելյան կողմում 

(Ծննդ. 2:8):
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Գե հո նը, Տիգ րիսն ու Եփ րա տը, այդ կող մե րի լեռ նե րի ստո րոտ
նե րից են բխում: Փի սո նը, որը Ճո րոխ գետն է, Բա բեր դի լեռ
նե րից սկիզբ առ նե լով՝ Գյու մուշ խա նի և Ջա նի կո յի կող մե րում 
պտույտ է գոր ծում, որ տեղ ոս կու, ար ծա թի և պղնձի հան քեր 
կան: Երկ րոր դը՝ Գե հո նը, որ Արաքս գետն է, Եթով պի ա յի, կամ 
որ նույնն է Դավ րե ժի կող մե րում է պտույտ գոր ծում, քա նի որ 
նախ կի նում այդ կող մի ժո ղո վուր դը եթով պա ցի էր կոչ վում: 
Եր րոր դը՝ Տիգ րի սը Շաթն է, որը դե պի Ասո րես տա նի կող մերն 
է հո սում, այ սինքն` Տիգ րա նա կերտ և Մու սուլ քա ղաք նե րի 
կող մը: Չոր րոր դը՝ Եփ րա տը, որը Մու րադ գետն է, Մշո գա վա
ռից անց նե լով՝ հո սում և մի ա նում է Տիգ րի սին:

Եդե մա կան դրախ տի որ տեղ գտնվե լը մի՛ հարց րու, այլ 
երկ նա յին դրախ տի որ տեղ լի նե լը, և թե ի՛նչ ճա նա պար հով 
և ինչ պե՛ս կա րե լի է այն տեղ մտնել, ահա ա՛յդ սո վո րիր: Քան
զի Եդե մա կան դրախտ մտնո ղը դուրս եկավ, իսկ երկ նա յին 
դրախտ մտնո ղը միշտ այն տեղ է մնում: Նաև հայտ նի է, որ 
հան ցան քի պատ ճա ռով մար դը դրախ տից վտար վեց: Արդ, եթե 
հան ցան քը մար դուն դրախ տից վտա րում է, Հի սուս Քրիս տո սի 
շնոր հով առա քի նու թյու նը մար դուն երկ նա յին դրախտ՝ ար քա
յու թյուն է մտցնում:

Հարց Ը. Ադամը որտե՞ղ ստեղծվեց:
Պա տաս խան: Սուրբ գրքում ան հայտ մնա ցած որևէ խնդրի 

անհ նար է լի ար ժեք պա տաս խան տալ, բայց ոմանց կար ծի
քով աս վում է, թե Քա նա նի Քեբ րոն կոչ ված տե ղում է ստեղծ
վել: Հայր Աբ րա հա մի գե րեզ մա նը այն տեղ լի նե լու պատ ճա ռով 
արաբ նե րը հի մա Խա լիլ Իբ րա հիմ են ան վա նում այդ վայ րը, 
որը Ս. Երու սա ղե մից վեց ժամ վա ճա նա պար հի վրա է: 

Աս վում է, որ Ադա մը դրախ տից դուրս գա լուց հե տո դար
ձյալ այդ վայ րում բնակ վեց, քա նի որ աք սոր վե լով հո ղը վերց ված 
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կամ ստեղծ ված վայ րը՝ այն տեղ էլ բնա կու թյուն հաս տա տեց18: 
Նաև Ադամ «կար միր» է թագ ման վում հատ կա պես ա րյանն 
առն չե լով, քան զի «դեմ» արա բե րեն «կար միր» է նշա նա կում, այս 
պատ ճա ռով ոմանք նաև ասում են, որ Ադա մի հո ղը Դա մաս կո
սի դաշ տից է վերց ված, քան զի Դա մաս կո սին «Դը մըշգ» են ան
վա նում, որը նույն պես ա րյուն է նշա նա կում: Եվ այս սկզբուն
քով, ոմանք հա սա րա կու թյան մեջ գոր ծած վող խոս քը՝ «Էվէլ լի 
շամ՝ ախը րի շամ», թարգ մա նում են` «Մար դու սկիզ բը հող էր 
և վերջն էլ հող պի տի լի նի»19: Դար ձյալ քա նի որ Ադա մի գե րեզ
մա նը Քեբ րո նում է, հե տա գա յում նրա գլու խը Գող գո թա է փո
խադր վել և թաղ վել20: Հայր Աբ րա համն իր որ դուն՝ Իսա հա կին, 
այս լե ռան վրա զոհ մա տու ցեց, այդ պատ ճա ռով հի շյալ լե ռա նը 
Գող գո թա անու նը տրվեց, որ նշա նա կում է գլուխ կամ գլուխ 
կտրե լու վայր, որ տեղ էլ մեր Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սը խաչ վեց21: 
Ահա այս իմաս տով է, որ նկա րիչ նե րը խա չե լու թյան պատ կեր նե
րի ներ քև ում Ադա մի գլուխն էլ են նկա րում:

Անհ րա ժեշտ է այս պա րա գա յում մեծ ուշադ րու թյուն դարձ նել 
մար դուն, քա նի որ «մարդ» բա ռը (ադեմ, դեմ) «ա րյուն» է նշա նա
կում, ամեն ան գամ, երբ հի շի կամ իր ան վան իմաս տը հաս կա նա, 
պար տա վոր է վա խե նալ և զգույշ լի նել, որ Աստծու կամ քին հա
կա ռակ՝ ուրի շի ա րյան մեղ քի տակ չմտնի, քան զի պատ վի րա նին 
դեմ կանգ նո ղը նախ իր ա րյան մեղ քի տակ է մտնում, ինչ պես որ 
Եսա յի մար գա րեն մեղ քը ա րյան է նմա նեց նում22:

18 Եվ Տեր Աստված արտաքսեց նրան բերկրության դրախտից, 
որպեսզի նա մշակի այն հողը, որից ստեղծվել էր (Ծննդ. 3:23):

19 Հող էիր և հող էլ կդառնաս (Ծննդ. 3:19):
20 Սոսկալին Սերովբէից՝ բառնայր Ինքեամբ զփայտ խաչին, մինչ ի 

տեղին Գողգոթային, յորում եդեալ մարդն առաջին (Շարակ.):
21 Գողգոթա, որ նշանակում է կառափնատեղի (Մատթ. 27: 33):
22 Ձեր ձեռքերը լի են արյունով (Եսայի 1:15):
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Հարց Թ. Աստված Ադամին ինչո՞ւ դրախտի մեջ 
չստեղծեց:
Պա տաս խան: [Որ պես զի] Ադա մը չկար ծի, որ դրախ տը իր 

սե փա կա նու թյունն է, այլ Աստծու ողոր մու թյունն ըմբռ նե լով՝ 
ջանք գոր ծադ րի այն պահ պա նե լու, որ պես զի այն տե ղից դուրս 
չհան վի: Ուստի այլ տե ղում Ադա մի ստեղծ վելն ու դրախտ փո
խադր վե լը մեծ խրատ էր նրան: 

Մար դուն բա րիք անե լը եր կու կերպ է լի նում. մե կը՝ իր 
նպա տա կին հասց նել, մյու սը՝ իր եր կյու ղի կամ կաս կած նե
րի պատ ճա ռից ազա տել: Բա րե րար Աստ ված եր կու բա րիքն 
էլ մի առ ժա մա նակ է շնոր հում մար դուն, քա նի որ հար կա վոր 
բա նե րը այն պես է տա լիս, որ դրան ցից մար դուն վնաս չի լի
նում: Շատ ան գամ մար դը հեշ տու թյամբ է հարս տու թյուն 
գտնում, սա կայն դժվա րու թյամբ է այն պա հում կամ չի կա
րո ղա նում պահ պա նել և կորց նում է: Հարս տու թյան հաս նե լը 
քա ջու թյուն չէ, այլ իմաս տու թյուն է դրա մեջ հա րա տև ելն ու 
մնա լը: Աստծու բա րի քը միշտ ողոր մու թյուն է մար դու հա մար, 
բայց նա պար տա վոր է այդ ողոր մու թյու նը պա հել, պահ պա նել 
և կորց նե լուց զգու շա նալ:

Հարց Ժ . Ինչո՞ւ մինչ Ադամի ստեղծվելը Բարձրյալի 
անունը Սուրբ գրքում միայն Աստված է գրված, իսկ 
Ադամի արարումից հետո՝ Տեր Աստված:
Պա տաս խան: Քան զի Աստ ված պատ վեր պի տի տար 

Ադա մին, իսկ պատ վե րը իշ խա նու թյուն ունե ցողն է տա
լիս, այդ պատ ճա ռով Ադա մի ստեղծ վե լուց հե տո իշ խա նու
թյուն ար տա հայ տող բառն էլ Աստ ված բա ռի հետ գրվեց, 
որ պես զի ինչ պես որ մար դը որ պես Արա րիչ է ճա նա չում 
Աստ ծուն, այն պես էլ Տեր և Իշ խան ճա նա չե լով՝ հնա զանդ
վի Նրան: Քան զի մար դը, կամ քի տեր լի նե լով, կա րող է 
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Աստ ծուն հնա զանդ վել կամ չհնա զանդ վել: Արդ, պատ վիր
վում է, որ հնա զանդ վո ղին` պա տիվ և փառք, իսկ անհ նա
զան դին պա տիժ տրվի. քա նի որ իշ խա նու թյու նը պատ վեր 
տա լու և պատ վե րի փո խա րեն հնա զան դու թյուն տես նե լն է, 
որովհե տև հնա զան դու թյուն չպա հան ջող պատ վե րը խրատ 
է կոչ վում:

Հի րա վի, Աստ ված բո լո րին հրա մա յում էր, բայց որոնք 
կամ քի տեր չեն, նրանց տրված հրա մա նում պատ վեր չկա, այլ 
պար զա պես հրա ման, որով հե տև նրանք, հրա մա նին հա կա
ռակ գոր ծե լու ան կա րող լի նե լով, իրենց բնու թյան մեջ հաս
տատ ված զո րու թյու նը ան կա րող են թող նել, մի այն թե Աստծու 
բարձր կամ քը լի նի, և այն ժա մա նակ բնու թյան զո րու թյու նը 
հետ մնա լով հրաշք է լի նում: Եվ մի՛ ասա, որ հրաշք լի նե լով 
բնու թյու նը խա թար վում է, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ բնու թյան մեջ 
հնա զան դա կան կա րո ղու թյուն գտնվե լով՝ նրա կա տա րե լու
թյու նը առա վել ևս է բա ցա հայտ վում: 

Հարց ԺԱ. Ինչպե՞ս պիտի իմանալ, որ Աստված 
մարդուն ստեղծեց Իր պատկերի համեմատ 
և Իր նմանությամբ:
Պա տաս խան: «Մար դը Աստծու պատ կե րի հա մե մատ է 

ստեղծ վել» ասե լը մարմ նի հա մար չէ, այլ նրա հո գև որ կա րո
ղու թյան, մտքի և կամ քի տեր լի նե լու հա մար, և այս պատ կե
րը, Իր բնու թյան վրա հիմն ված լի նե լով, մեղ քի հե տև ան քով 
ամ բող ջու թյամբ չխա թար վեց, այլ մի այն նսե մա ցավ, քա նի որ 
մար դու կամ քը՝ չա րու թյան, միտ քը հի մա րու թյան և մո ռա
ցու թյան հակ վեց23: Մա նա վանդ մար դը, բո լոր արա րած նե րից 

23 Կամքին տիրեց չարությունը, մտքին՝ տգիտությունը, իսկ հիշո
ղու թյանը՝ մոռացությունը:
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հե տո ստեղծ ված լի նե լով, իր մեջ ամ բող ջա պես ունի նրանց 
բո լոր կա րո ղու թյուն նե րը` էու թյուն կամ գո յու թյուն, լի նե
լու թյուն, զգա ցո ղու թյուն, ճա նա չո ղու թյուն, իմա ցու թյուն, 
կա մե ցո ղու թյուն, հի շո ղու թյուն. բո լոր արա րած նե րի կա
տա րե լու թյուն նե րը սրանց մեջ են, և մար դը, լինե լով բո լոր 
արա րած նե րի կնիքն ու ավար տը, Աստծու պատ կեր աս վեց: 
Չէ՞ որ Աստծու ան հուն կա րո ղու թյու նը, գի տու թյու նը, բա
րու թյունն ու սե րը ամե նից շատ և մաս նա վո րա պես մար
դու առու մով հայտ նի են, ինչ պես որ թա գա վո րի նշա նը կամ 
պատ կե րը կրող ան ձը ուրիշ նե րի վրա իշ խում է, այդ պես էլ 
մար դը, որ պես Երկ նա յին Թա գա վո րի փո խա նորդ, իշ խում է 
այլ արա րած նե րի վրա: Եվ դար ձյալ, ինչ պես որ թա գա վո րը 
իր պատ կերն է դնում կա ռու ցած քա ղա քի վրա, որ պես զի իր 
անու նը չմո ռաց վի, այդ պես էլ Աստ ված, այս աշ խար հը ստեղ
ծե լով, նրա վրա մար դուն դրեց, որ պես զի նրա նից Արա րի չը 
իմաց վի:

Մա նա վանդ Աստ ված կա մե ցավ, որ մարդն այլ արա րած
նե րի կա րի քը չու նե նա Աստ ծուն ճա նա չե լու հա մար, այլ իր մեջ 
եղած կա րո ղու թյուն նե րով ճա նա չի: Ինչ պես որ արա րած նե
րը Արար չի հետ քերն են և ապա ցու ցում են Նրա գո յու թյու նը, 
նրանց բո լո րի կա տա րե լու թյունն ամ բող ջու թյամբ և գե րա զան
ցա պես Աստ ծով է ի հայտ գա լիս, այդ պես էլ Աստծու ան չափ 
կա տա րե լու թյան նվա զա գույն նշանն ու ստվե րը բո լոր արա
րած նե րից ավե լի մար դու վրա երև ա լով՝ Աստծու պատ կեր է 
կոչ վում, քա նի որ Աստծու կա տա րե լու թյա նը նա յե լով՝ մար դու 
կա տա րե լու թյու նը տկար ստվե րի պես է:

Աստ ծուն նման լի նե լը, ըստ բա րո յա կան կար գի, մեր կամ
քը Նրա կամ քին հա մա պա տաս խա նեց նե լն է. Աստծու կամ քին 
հա կա ռակ գոր ծե լուն պես մար դը կորց նում է Աստծու նմա
նու թյու նը: Այո՛, մար դը սկզբնա կան ար դա րու թյան վի ճա կում 
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Աստծու նմա նու թյամբ ստեղծ վեց24, բայց մշտա պես այդ վի ճա
կի մեջ մնալ կամ չմնա լը մար դու կամ քին թողն վե լու պատ ճա
ռով, Ծննդոց 1:27 հա մա րում նմա նու թյու նը չի հի շա տակ վում, 
այլ մի այն պատ կեր է գրված25:

Ըն դու նե լի պատ կերն այն է, որը նման վում է նա խա տի
պին, ըն դու նե լի մար դը նա է, որն Աստծու կամ քին միշտ հպա
տակ վե լով՝ իր վի ճա կի հա մե մատ առա քի նու թյամբ Աստ ծուն 
է նման վում: Քան զի առա քի նու թյու նը շնոր հով է գործ վում, 
և շնոր հի հիմ քը, Աստ ծուց լի նե լով, մագ նի սի կող մից եր կա թը 
ձգե լու նման՝ մար դուն Աստծու սի րո հետ շաղ կա պե լով՝ Աստ
ծուն է նմա նեց նում, որով հե տև սե րը նմա նու թյուն է26, նմա նու
թյունն էլ եր կու կամ քե րի մի ու թյամբ է առա ջա նում:

Արդ, որ տեղ կամ քե րի մի ու թյուն կա, այն տեղ նաև սեր կա, 
և որ տեղ հա կա դիր կամ քեր կան, այն տեղ սեր չկա: Ուրեմն ջա
նա՛, որ Աստծու կամ քի հա մա ձայն շարժ վես, որ պես զի Նրա 
սե րը չկորց նե լով՝ ողոր մու թյան և շնորհ նե րի ար ժա նի լի նես:

Հարց ԺԲ . Ադամը դրախտում ի՞նչը պիտի մշակեր 
և պահպաներ, քանի որ գրված է, թե Աստված 
Ադամին դրախտում դրեց, որ մշակի և պահպանի27:
Պա տաս խան: Առա ջին՝ Աստծու մե ծու թյան, կա րո ղու

թյան, գի տու թյան և բա րու թյան մա սին խոր հե լով` պետք էր 

24 Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու նմանությամբ 
(Ծննդ. 1:26):

25 Եվ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, Աստծու 
պատկերով ստեղծեց նրան (Ծննդ. 1:27):

26 Ասացվածքի համաձայն՝ նման զնմանն սիրէ (Նմանը նմանին է 
սիրում):

27 Տեր Աստված իր ստեղծած մարդուն դրեց բերկրության դրախ
տում, որ նա մշակի ու պահպանի այն (Ծննդ. 2:15):
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գո հու թյամբ և փա ռա բա նու թյամբ հան դերձ, ամեն ին չից վեր 
և առա վել Նրան սի րե լով պա հեր պատ վե րը: Երկ րորդ՝ ժա
մա նա կը դա տարկ չանց կաց նե լու հա մար զվար թու թյամբ 
այդ պար տե զում աշ խա տել, սա կայն ոչ թե հո ղա գործ մշա կի 
նման նե ղու թյուն քա շե լով` ապ րուս տի մա սին հո գար, քա նի 
որ ուտե լու հա մար տե սակտե սակ պատ րաս տի պտուղ ներ 
կա յին ար դեն, և այլ բա նի կա րիք էլ չու ներ, ինչ պես դրախ
տից ար տաքս վե լուց հե տո նե ղու թյամբ և դժվա րու թյամբ 
հաց վաս տա կե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ունե ցավ: Մա նա
վանդ պար տա վոր էր այն, թշնա մուց պահ պա նե լով, միշտ իր 
հա մար պա հել:

Իրոք, ուրիշ ոչ ոք չէր կա րող Ադա մին դրախ տից հա նել, 
ուս տի նա մա նա վանդ պար տա վոր էր իր ան վա յել ըն թաց քից 
պահ պա նել այն, քա նի որ մի այն իր մեղ քե րի պատ ճա ռով այն
տե ղից վռնդվեց: Արդ, այս մա սին մեծ ուշադ րու թյամբ խոր
հի՛ր, որ մարդն իր մեղ քով իրեն հասց ված չա րիքն ու վնա սը, 
եթե ամ բողջ աշ խար հը մի ա բան վի, չի կա րող նրան հասց նել: 
Այո՛, մար դու հո գև որ թշնա մին՝ անի ծյալ սա տա նան, ցան կա
նում է, մար դուն մեղ քի մեջ գցե լով, իր նման թշվառ և ապս
տամբ դարձ նել, մի այն թե չի կա րող ստի պել, այլ պատ ճառ է 
փնտրում և եթե մի փոք րիկ առիթ գտնի, հա զար տե սակ խո
րա մանկ և քսու ձև ե րով ջա նում է իր դի տա վո րու թյունն ու 
նպա տա կը իրա կա նաց նել: Մեղ քին առիթ տա լը վա ռո դին 
կրակ մո տեց նե լու նման է: Աստծու պատ վե րը մի այն մեկ ծա
ռի հա մար էր, սա կայն սա տա նան իր չա րա միտ մտքով իբր թե 
բո լոր ծա ռե րի հա մար պատ վիր ված լի նե լու պես է հարց նում28: 
Եվ այս խո րա մանկ հար ցը, ոս կե զօծ թույ նի նման նա խա պես 

28 Աստված ինչո՞ւ ասաց, թե դրախտում եղած բոլոր ծառերի 
պտուղ ներից չենք կարող ուտել (Ծննդ. 3:1):
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անվ նաս երև ա լով, հե տո թու նա վո րեց մար դուն. հենց այ սօ րի
նակ մեղ քի առիթ տվող ներն են միշտ ան պա կաս:

Թշնա մուն չհաղ թող զին վո րին պսակ չի տրվում. սա
տա նան՝ թշնա մի, իսկ մար դը Աստծու զին վորն է29: Այս ան
գութ թշնա մին փախ չո ղին հա լա ծում է, իսկ դի մադ րո ղից 
ինքն է փախ չում: Գի շե րա յին գո ղի նման է. աղ մուկ հա նե լուդ 
պես փախ չե լու տեղ է փնտրում: Ուրեմն հար կա վոր է ջա նալ, 
Աստծու շնոր հով սա տա նա յին ոտ նա կոխ անե լով, պսակն 
ստա նալ: Եթե միշտ մեղ քե րի պատ ճառ նե րից չփախ չես, կամ 
թշնա մուդ քա ջա բար դի մադ րե լով՝ չհաղ թես, վարձ և մրցա
նակ չես կա րող ստա նալ30: Ինչ պես որ յու րա քան չյուր արա րած 
որևէ ծա ռա յու թյան հա մար է նա խա սահ ման ված, այդ պես էլ 
մար դու պաշ տո նը և ծա ռա յու թյու նը երկ րի վրա Աստծու կամ
քը կա տա րելն է31: Եթե մար դը սահ ման ված և իրեն հատ կաց
ված ծա ռա յու թյան մեջ թե րա նա, ան տա րա կույս կպատժ վի:

Հարց ԺԳ. Առաջին պատվիրանն ինչո՞ւ կերակրի 
մասին եղավ:
Պա տաս խան: Ինչ պես որ Աստ ված նախ կե րա կուր տվեց մար

դուն, այդ պես էլ առա ջին պատ վե րը կե րակ րի վե րա բե րյալ եղավ: 
Որով հե տև մար դը միշտ իր օգ տին է հակ ված, իսկ օգու տը այն է, 
երբ մե կի բաղ ձան քը ամ բող ջաց նում է, և բաղ ձանքն էլ հայտ նի 

29 Որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան չէ, այլ իշ
խա նությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար 
աշխարհի տիրակալների հետ (Եփես. 6:12):

30 Եվ եթե մեկը մրցամարտիկ է, պսակ չի ստանա, եթե ըստ օրենքի 
չմարտնչի (Բ Տիմոթ. 2:5):

31 Որովհետև նրա արարածներն ենք՝ Քրիստոս Հիսուսով 
ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված 
սկզբում պատրաստեց մեզ, որ դրանք կատարենք (Եփես. 2:10):
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բա նի հա մար է լի նում: Արդ, քա նի որ մար դը այս աշ խար հի 
մեջ է, մարմ նի վե րա բե րյալ բա ներ է ցան կա նում, որ տես նում է, 
և մարմ նա կան ցան կու թյուն նե րից առա ջի նը կե րա կուրն է32:

Մա նա վանդ մարդն այն աս տի ճան է պար տա վոր Աստ ծուն 
սի րել, որ հանձն առ նի իր կյան քը Նրա հա մար զո հել, և մար
դու ան ձը երկ րի վրա կե րա կու րով է պահ պան վում և կեն դա նի 
մնում, այս պատ ճա ռով առա ջին պատ վի րա նը կե րակ րի վե
րա բե րյալ եղավ: Մար դը մա նուկ հա սա կում կա թով է սնվում, 
և ինչ քան մե ծա նում է, այն քան զա նա զան կե րա կուր ներ է ցան
կա նում. այո՛, մար դուն պետք է կե րա կու րը, սա կայն հա ցից 
և ջրից բա ցի մնա ցա ծը անհ րա ժեշ տու թյուն հա մա րե լը և կամ 
տե սակտե սակ կե րա կուր ներ ցան կա նա լը ան ձը փչաց նել է 
նշա նա կում, քան զի շատ ախ տեր ան չափ կե րու խում նե րից են 
առա ջա նում: Ուտե լու խնդի րը մար դու մտա հո գու թյան հա
մար մեծ առար կա լի նե լու պա րա գա յում, նաև հպար տու թյամբ 
ան վան և համ բա վի սի րով տո չոր վե լով, հան դերձ նե րի և բնա
կա րա նի վե րա բե րյալ ան հա շիվ և անի մաստ զբաղ մունք նե րին 
են թարկ վել՝ պար զա պես ինքն իրեն դա տա պար տել և պատ ժել 
է նշա նա կում: 

Տիտ ղո սի և զվար ճանք նե րի հա մար շատ դրամ է պետք, 
շատ դրամ ձեռք բե րե լու հա մար կամ շատ նե ղու թյուն ներ պի
տի կրել կամ շատ մեղք գոր ծել, այս եր կուսն էլ մար դու հո գուն, 
մարմ նին և հանգս տու թյա նը վնա սա կար են: Մա նա վանդ այս
պի սի ան վա յե լուչ վար մուն քը Աստծու հրա ման նե րին հա կա
ռակ է, իսկ Աստծու հրա մա նին հա կա ռակ գոր ծո ղը ան պատ
ճառ պատժ վում է:

Մար դու ան ձը և էու թյու նը, մի մյանց հա կա ռակ նյու թե
րից բաղ կա ցած լի նե լով, ար դեն իսկ ստի պում է միշտ մեծ 

32 Մարդու բոլոր ջանքերն իր բերանի համար են (Ժող. 6:7):
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պա տե րազմ մղել33, որով հե տև երկ րի վրա մարմ նա կան բա նե
րը տես նե լով՝ մար դը դրանք է ցան կա նում, իսկ հո գև որ բա նե
րը առայժմ տես նել չկա րո ղա նա լով՝ մի այն ունկն դիր է լի նում: 
Թե պետ ըստ աշ խար հի՝ աչ քը հաղ թում է ական ջին34, սա կայն 
հո գև որ խնդիր նե րի կամ պա րա գա նե րի առու մով ականջն է 
հաղ թում աչ քին35: Արդ, եթե մեր մարմ նա վոր աչ քով տե սած
նե րը ցան կա նա լով՝ հո գև ո րը չխոր հենք և զանց առ նենք, ապա 
անա սու նի նման կլի նենք:

Քա նի որ անա սու նը ըմբռ նում է մի այն ներ կա յում կա
տար վող և տե սա նե լի բա նե րը, իսկ մար դու փառ քը հո գին է, 
որ քան ավե լի հո գու վե րա բե րյալ խնդիր նե րի մեջ կա տա րե լու
թյուն գտնի, այն քան նրա փառ քը կմե ծա նա: Ուրեմն հո գև որ 
իրո ղու թյուն նե րի վրա լավ և շա՛տ խոր հիր, մի՛ ասա, թե նախ 
հաս կա նամ, հե տո հա վա տամ, այլ նախ հա վա տա՛, որ հե տո 
հաս կա նաս36:

Հարց ԺԴ. Ադամին արգելված պտղի ծառի 
անունն ի՞նչ էր:
Պա տաս խան: Անու նը հայտ նի չէ, բայց մի հա սա րակ ծառ էր, 

և դրա անու նը Ս. գրքում ան հայտ լի նե լու պատ ճա ռով ով ինչ 

33 Քանի որ մարմինը Հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ Հոգին՝ 
մարմնի հակառակը (Գաղ. 5:17):

34 Ըստ առածի, թե՝ Ճշմարտագոյն է տեսութիւն աչաց, քան 
զլուր ականջաց (ինչպես՝ Մի անգամ տեսածը հազար անգամ 
լսելուց լավ է):

35 Հավատը լսվածից է, իսկ լսվածը՝ Քրիստոսի խոսքից 
(Հռոմ. 10:17):

36 Ըստ այն առածի, թե՝ Մի՛ իմանար՝ զի հաւատասցես, այլ 
հաւատա՝ զի իմանայցես (Մի՛ իմացիր, որ հավատաս, այլ 
հավատա՛, որ իմանաս):
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էլ ասի, չի կա րող հաս տա տել: Եթե ծա ռի ինչ լի նե լը հայտ նի լի
ներ, աշ խարհն այն վատ ծառ պի տի հա մա րեր, սա կայն ծա ռի 
բնույ թի կամ իս կու թյան մեջ ան պետ քու թյուն չկար37, քան զի 
Աստ ված ան պետք բան չստեղ ծեց38: Այո՛, կան որոշ բա ներ, 
որոնք եթե մար դիկ կամ անա սուն նե րը ուտեն, կմա հա նան, 
սա կայն դրանց վե րա բե րյալ էլ վա տը չի աս վում, քա նի որ, ան
տա րա կույս, եթե Աստ ված ստեղ ծել է, ուրեմն մի բա նի հա մար 
օգ տա կար են: Սրա վե րա բե րյալ եթե մեկն այլ մեկ նու թյուն 
տա լով ասի, որ ան պատ ճառ ծառ կամ ուտե լու պտուղ չպի տի 
հաս կա նալ, Ս. գրքի իմաս տը կխե ղա թյու րի:

Պա տի ժը վատ գոր ծի հա մար է, բայց վատ գոր ծը եր կու 
կերպ է լի նում. մե կը՝ ինքն իրե նով բնու թյամբ վատ է, օրի
նակ՝ մար դաս պա նու թյուն, շնու թյուն, գո ղու թյուն, ստու թյուն, 
ագա հու թյուն և սրանց նման այլ բա ներ, որոնք, բնա կան 
օրենք նե րին հա կա ռակ լի նե լով, ար գել ված են, և որոնք գոր
ծող նե րը ան պատ ճառ պատ ժի կար ժա նան, իսկ մյու սը ար գել
ված լի նե լու հա մար է, որ վատ է աս վում: Առա ջի նը վատ կամ 
չար լի նե լու հա մար է ար գել վում, երկ րոր դը ար գել ված լի նե լու 
հա մար է, որ չար է կոչ վում: 

Եթե բնու թյամբ ոչ չար բա նե րի հա մար ար գելք և պատ վեր 
չկա, դրանք գոր ծող նե րը պատ ժի չեն ար ժա նա նում. օրի նակ՝ 
մի թա գա վոր իր տե րու թյան մեջ ինչինչ բա ներ ար գե լում է, 
որոնք մեկ այլ թա գա վո րի թա գա վո րու թյան մեջ ար գել ված չեն, 
դրանք գոր ծող նե րը կպատժ վեն մի այն ար գել ված թա գա վո րու
թյու նում: Ահա այս պե՛ս հաս կա ցիր նաև ար գե լյալ պտղի վե
րա բե րյալ, քան զի եթե պատ վե րը չլի ներ, այն ուտե լը հան ցանք 

37 Ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար (Ծննդ. 3:6):
38 Որովհետև Աստծու բոլոր ստեղծածները բարի են, և խոտան 

բան չկա (Ա Տիմոթ. 4:4):
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չէր լի նի39: Ուրեմն խնդի րը պտղի և այն ուտե լու մա սին չէ, այլ 
անհ նա զան դու թյան:

Հարց ԺԵ. Ադամին պատվերը տալու ժամանակ 
Եվան ստեղծվա՞ծ էր:
Պա տաս խան: Ստեղծ ված էր, և պատ վե րը եր կու սի հա մար 

տրվեց: Բայց Ադա մը իմաս տուն և կնոջ վրա գե րիշ խան լի
նե լով՝ պատ վե րը նրան տրվեց: Ադա մը պար տա վոր էր ուշա
դիր լի նել, որ Եվան պատ վե րին հա կա ռակ չգոր ծեր, նույն պես 
Եվան պար տա վոր էր Ադա մի կող քից չհե ռա նալ, որի պատ
ճա ռով էլ դրախ տում մե նակ շրջե լու ժա մա նակ խաբ վեց: Եվ 
եթե Ադա մը, նրան հան դի մա նե լով, ինքն էլ չլսեր նրան, ոչ մի 
վնաս չկար, ինչ պես որ Եվ ա յի կե րած ժա մա նակ մեր կու թյու
նը չզգա ցին, չմեր կա ցան, սա կայն Ադա մի ուտե լուն պես մերկ 
լի նե լը իմա ցան40:

Շատ մեծ խո հե մու թյուն է հար կա վոր կա նաց սե ռը կա
ռա վա րե լու հա մար, որով հե տև եթե նրանց իրենց ցան կու
թյա նը թող նես, շատ ան գամ ներ ան վա յե լուչ ըն թաց քի և վար
քի հակ վե լով՝ իրենց և ուրիշ նե րի դժբախ տու թյան պատ ճառ 
են լի նում:

Հարց ԺԶ . Ինչո՞ւ արգելված պտղի ծառը բարու 
և չարի գիտության ծառ կոչվեց:
Պա տաս խան: Քան զի պատ վե րը հի շյալ ծա ռի վե րա բե

րյալ եղավ, և նո րաս տեղծ զույ գը, դրա պտղից ուտե լուն պես 

39 Մեղքը պատվիրանով առիթ գտավ.... որովհետև առանց օրենքի 
մեղքը մեռած է (Հռոմ. 7:8):

40 Նա առավ պտղից և տվեց իր մոտ կանգնած ամուսնուն, և նրանք 
կերան: Երկուսի աչքերն էլ բացվեցին, և նրանք հաս կա ցան, որ 
մերկ են (Ծննդ. 3:67):
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իրենց երա նա կան վի ճա կը կորց նե լով, մերկ և թշվառ դար
ձավ և այդ ժա մա նակ բա րու և չա րի տար բե րու թյու նը հաս
կա ցավ: Այս պատ ճա ռով այն բա րու և չա րի գի տու թյան ծառ 
կոչ վեց: 

Բա րու և չա րի ծա նո թու թյու նը պատ վե րով է լի նում41: 
Երբ մի պատ վեր է տրվում, դրա վե րա բե րյալ տա րա կու սե լով 
և հա կա ռա կը գոր ծե լով՝ անհ նա զան դու թյուն և անի րա վու
թյուն է առա ջա նում: Աստծու հրա մա նը իմա նա լով` փո խա
նակ այն առանց կաս կա ծան քի, կա տա րյալ հնա զան դու թյամբ 
հար գե լու և պա հե լու, Եվան սա տա նա յի թե լադ րան քով 
Աստծու նկատ մամբ տա րա կու սեց, թե գու ցե այդ պտու ղը 
դիտ մամբ խնա յեց մեզ, որ պես զի մեր միտ քը չբաց վի, և այս 
կեր պով իր վստա հու թյու նը Աստ ծուց վե րաց նե լով՝ կե րավ հի
շյալ պտու ղը: Ադա մը նույն պես հա նուն Եվ ա յի սի րո ուտե լուն 
պես առա ջին ան գամ փոր ձով հաս կա ցավ անհ նա զան դու
թյան չար լի նե լու աս տի ճա նը: 

Հարց ԺԷ. Ի՞նչ ենք հասկանում «մահով մեռնել» 
ասելով:
Պա տաս խան: Մար դու մարմ նի մա հը բնա կան է, քան

զի մար մի նը իրար հա կա ռակ չորս տար րե րից է բաղ կա ցած: 
Բայց հո գին, մա սե րից բաղ կա ցած չլի նե լով, պարզ գո յա ցու
թյուն է, հե տև ա բար ան կա րե լի է, որ մարդ կա յին հո գին մա
հա նա, և այն ըն դու նակ է ու կա րող է, Աստծու շնորհ նե րով 
առա քի նու թյուն գոր ծե լով, հա վի տե նա կան կյան քին հաս նել42, 
բայց նա, ով մա հա ցու մեղք է գոր ծում, պար գև ված շնոր հը 

41 Մեղքը չէի ճանաչի այլ կերպ, քան օրենքով (Հռոմ. 7:7):
42 Աստծու շնորհը՝ հավիտենական կյանք Քրիստոս Հիսուսով 

(Հռոմ. 6:23):
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կորց նում է և առանց շնոր հի ար քա յու թյուն մտնե լու հնա րա
վո րու թյուն չու նե նա լով՝ հո գով հա վի տե նա կան մա հա ցած է 
հա մար վում:

Որով հե տև, օրի նակ, մար դու աչքն առանց լույ սի չի կա րող 
տես նել, նույն պես և հո գին առանց շնոր հի չի կա րող հա վի տե
նա կան կյան քին ար ժա նա նալ, սա կայն հո գին, բնու թյամբ ան
մահ լի նե լով, մեղ քի պատ ճա ռով հա վի տե նա կան դա տա պար
տու թյան է ար ժա նա նում, և ահա այս պի սի պատ ժին է աս վում 
«մա հով մեռ նել»:

Հարց ԺԸ. Սատանան ինչո՞ւ խաբեց մարդուն:
Պա տաս խան: Իր չա րու թյան և նա խան ձի պատ ճա ռով: 

Քան զի սա տա նան, բո լոր հրեշ տակ նե րի պա րագ լու խը լի նե
լով, հպար տու թյան պատ ճա ռով Աստ ծուց պա տիժ ստա ցավ 
և դժոխ քի դա տա պարտ վեց43: Նա իր հա մա ռու թյամբ հա վի
տե նա կան ապս տամ բու թյան մեջ ան զեղջ հա րա տև եց, մնաց: 
Որի հա մար էլ Աստ ծուն հա կա ռակ լի նե լով` ի հե ճուկս, դիտ
մամբ խա բեց մար դուն, որ իր նման ապս տամ բե լով՝ առ Աստ
ված ունե ցած հնա զան դու թյու նից հե ռա նա և ար քա յու թյու
նից զրկվի:

Լա՛վ իմա ցիր, եթե սա տա նան մար դուն չխա բեր, մի այն 
իր առա ջին մեղ քի պա տի ժը պի տի կրեր, սա կայն մար դուն 
մեղ քի մեջ գցե լով՝ իր պա տի ժը ավե լաց րեց: Դժբախ տա բար 
բո լոր նա խան ձոտ մարդ կանց ըն թաց քը այս պի սին է. որ պես
զի ուրիշ նե րի եր ջան կու թյու նը խախտ վի, իրենց պա տիժն էլ 
սաստ կաց նում են:

43 Քանզի Աստված չխնայեց մեղանչած հրեշտակներին, այլ 
խավարի կապանքներով գցեց տարտարոսը, որ նրանք պահվեն 
դատաստանի օրվա համար (Բ Պետ. 2:4):
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Հարց ԺԹ . Սատանան ինչո՞ւ օձի միջոցով խաբեց 
մարդուն:
Պա տաս խան: Սա տա նան, իր մեղ քով թու նա վոր ված լի նե լով, 

և օձն էլ բնա կա նից ար դեն իսկ թու նա վոր է, այս պատ ճա ռով 
նրա մի ջո ցով խա բեց մար դուն: Որով հե տև մի այս պի սի ամե
նա չար և դա վա ճա նու թյան գոր ծի հա մար նրան պետք էր օձի 
նման սիր տը թույ նով լե ցուն, երե սի վրա սո ղա ցող և ուղիղ 
քայ լե լու անըն դու նակ մի կեն դա նի գոր ծիք: Մա նա վանդ որ 
օձը բո լոր կեն դա նի նե րից ավե լի խո րա գետ էր44, նրա մի ջո ցով 
հեշ տու թյամբ կա րող էր իր նպա տա կին հաս նել: Օրի նակ՝ անի
րավ մար դիկ այլ ան մեղ մարդ կանց իրա վուն քը հափշ տա կե լու 
հա մար չա րա միտ և ճար պիկ կեղծ վկա ներ են իրենց հետ դա
տա րան տա նում, և ինչ պես սա տա նան, ի սկզբա նե օձի բե րա
նով Աստծու պատ վե րին հա կա ռակ մեկ նու թյուն ներ տա լով, 
խա բեց մար դուն, այս պես էլ նա, միշտ օձի նման թու նա վոր 
և չա րա միտ եղող նե րին գոր ծիք դարձ նե լով, շա տե րի աղե տա լի 
կորս տյան պատ ճառ է դառ նում, և աշ խար հի ավար տին էլ նե
ռի մի ջո ցով շատ չա րիք ներ պի տի անի45:

Հարց Ի. Աստված չգիտե՞ր, որ Ադամը մեղանչելու է, 
ինչո՞ւ պատվեր տվեց:
Պա տաս խան: Գի տեր, սա կայն Աստծու կան խա գի տու թյու նը 

մարդ կանց մեղ քի պատ ճառ չէ: Քա նի որ Նրա գի տու թյու նից 
չի են թադր վում, որ մար դը մե ղան չի, իսկ պատ վե րը հար կա վոր 
էր, քան զի մե ծի և փոք րի միջև տար բե րու թյունն անհ րա ժեշտ 
է, և այս տար բե րու թյու նը կա տա րյալ սի րո և հար գան քի վրա 

44 Օձը երկրի վրա Աստծու ստեղծած բոլոր գազաններից ավելի 
խո րա մանկ էր (Ծննդ. 3:1):

45 Նրա՝ Անօրենի գալուստը Սատանայի ներգործությամբ է 
(Բ Թեսաղ. 2:9):
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է հիմն ված: Արդ, պատ վի և մե ծա րան քի մեջ ամե նա ըն դու նե
լին մե ծի հրա մա նը կա տա րելն է46, այս պատ ճա ռով պատ վեր 
տրվեց, որ պես զի մար դու առ Աստ ված ունե ցած սերն ու Նրա 
պատ վի րա նը պա հե լու տրա մադր վա ծու թյու նը հայտ նի դառ
նա: Քան զի մար դը բո լոր առում նե րով պար տա վոր է սի րել 
և պատ վել Աստ ծուն և այս այլ բա նով չի կա րող հայտ նել, եթե 
ոչ Նրա պատ վե րը կա տա րե լով:

Մա նա վանդ, Աստ ված պատ վի րեց. այն գոր ծադ րե լու 
միտքն ու կամ քը նույն պես տվեց, որ պես զի մարդն իր մտքով 
ճշմա րի տը ճա նա չի և իր կամ քով բա րին սի րի: Արդ, ճշմար տու
թյան մեջ Աստծու հրա մա նը ամե նաճշ մա րիտն է, և սի րե լի նե
րի մեջ Աստ ծուց առա վել սի րե լի էակ չկա: Բա ցի այս, Աստ ված 
բա վա կան շնորհ տվեց մար դուն, որ եթե հրա մա նին հա կա ռակ 
գոր ծի, ինք նա ար դա րաց ման տեղ չու նե նա լով՝ հան ցան քը մար
դու նը լի նե լը հայտն վի և պարզ երևա: Հի րա վի, Աստ ված գի տի 
մար դու սիր տը, սա կայն որ պես զի մար դուն ևս այն հայտ նի լի
նի, պատ վի րում է նրան, որով էլ մար դիկ պար տա վոր վում են 
Աստծու ար դա րու թյու նը գո վել, երբ հնա զանդ եղո ղին` պա
տիվ և փառք, իսկ անհ նա զան դին պա տիժ տա47: Եթե Աստծու 
պատ վե րը անհ նա րին մի բան լի ներ, ոչ ոք չէր կա րող այն կա
տա րել, սա կայն շա տե րը կա տա րե ցին. և ով թե րա նում է իր 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս, ոչ թե ան կա րո ղու թյան, 
այլ կամք չու նե նա լու պատ ճա ռով է, քա նի որ Աստ ված եր բեք 
ան կա րե լի բան չի հրա մա յում48: 

46 Եթե մեկը սիրում է ինձ, իմ խոսքը կպահի (Հովհ. 14: 23):
47 Հիշի՛ր այն ամբողջ ճանապարհը, որով Տերը քեզ առաջնորդեց 

անապատի միջով, որպեսզի քեզ տանջելով փորձի և իմանա, 
թե ի՛նչ կա քո սրտում (Բ Օր. 8:2):

48 Քո սրտում մի՛ ասա՝ «Ո՞վ է ելնելու երկինք».... կամ «Ո՞վ է իջնելու 
անդունդ.... Մոտ է խոսքը քեզ, քո բերանում և քո սրտում (Հռոմ. 10:68):
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Պատ վե րը նման է հարթ , ուղիղ ճա նա պար հի, որով ըն թա
ցո ղը շուտ և չմո լոր վե լով հաս նում է նա խա տես ված իջև ա նին. 
եթե պատ վեր չլի նի, մար դը ան կոխ և ան հետք անա պա տում 
մո լոր ված ճա նա պար հոր դի նման չգի տի գնա լու ճա նա պար
հը և հե տև ա բար իջև ա նին էլ չի կա րող հաս նել: Մա նա վանդ 
եթե պատ վեր չլի նի, կամ Աստ ված մար դուն ստի պի Իր պատ
վե րը կա տա րել, այն ժա մա նակ մար դը վար ձի չի ար ժա նա նա 
և անա սուն նե րի աս տի ճա նի կիջ նի ու կստո րա նա: Իրոք, եթե 
բո լոր մար դիկ իրա վուն քի և ար դա րու թյան հա մա ձայն շարժ
վեն, պատ վե րի անհ րա ժեշ տու թյուն չի լի նի, ինչ պես օրի նակ՝ 
Ենով քի, Նո յի, Մել քի սե դե կի, Հո բի և մյուս սրբե րի պա րա գա
յում, բայց երբ շա տերն ապօ րի նի ըն թաց քի հակ վե ցին, Աստ
ված իր հրա մա նը, օրենքն ու կամ քը Սուրբ Գրքի մեջ հայտ նեց, 
որ պես զի «չգի տենք» ասե լով` պատր վակ նե րի և պատ ճա ռա
բա նու թյուն նե րի չդի մեն: 

Ուրեմն, ո՛վ մարդ, կա՛մ պի տի հնա զանդ վես օրեն քին, կա՛մ 
հույսդ կտրես ար քա յու թյու նից: Դու պա հի՛ր Աստծու պատ
վի րա նը, որ պես զի Աստ ված էլ քեզ փա ռա վո րի ըստ քո ար ժա
նիքնե րի49:

Հարց ԻԱ. Մի՞թե Աստված չգիտեր Ադամի 
թաքստոցի տեղը, երբ հարցնում էր՝ ո՞ւր ես:
Պա տաս խան: Ան շուշտ գի տեր, բայց նրան հարց նե լը զղջման 

հրա վեր էր, քա նի որ ոչ թե նրա որ տեղ լի նելն է ուզում իմա նալ, 
այլ ուզում է նրա` ինչ վի ճա կում լի նե լը նրան հայտ նի դարձ նել, 
որ պես զի զղջա և «մե ղա՜» գո չի: Կար ծես կա մե նում էր ասել. 
«Ո՛վ Ադամ, այս ի՞նչ թշվառ վի ճա կի մեջ ես հայտն վել, ո՞ւր է քո 

49 Ես փառավորելու եմ ինձ փառավորողներին, իսկ ովքեր ինձ 
արհամարհում են, անարգելու եմ (Ա. Թագ. 2:30):
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հո գև որ զար դա րան քը, ո՞ւր է քեզ պար գև ած շնոր հը, ո՞վ քեզ այս 
դժբախտ վի ճա կի մեջ գցեց, այն պես որ նույ նիսկ ծա ռի տե րև նե
րով ծածկ վե լու կա րիքն ունես», սա կայն Ադա մը, իր մերկ լի նե
լը պատր վակ բե րե լով, չզղջաց, «մե ղա՜» չա սաց: Ուշադ րու թյո՛ւն 
դարձ րու մար դու ող բա լի վի ճա կին. փո խա նակ մեղ քի հա մար 
զղջա լու, ընդ հա կա ռա կը՝ մեղ քի պատ ճա ռով ըն դու նած պատ
ժի հա մար է գան գատ վում, քա նի որ մեր կու թյու նը մեղք չէ, այլ 
պա տիժ: Այդ պատ ճա ռով Աստ ված պա տաս խա նում է. «Քեզ ո՞վ 
ասաց, որ մերկ ես (քան զի այդ քո կամ քով չէ), չլի նի՞ թե «չու տես» 
աս ված ծա ռի պտղից կե րար, որի ուտե լը կամ չու տե լը քո ձեռ քին 
էր»: Բայց Ադա մը, «մե ղա՜» չա սե լուց բա ցի, Եվ ա յին պատ ճառ 
բռնե լով, Աստծու առ ջև ցան կա ցավ պատր վակ ներ բե րել:

Ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու, որ Ադա մը, պատ վե րին հա կա
ռակ գոր ծե լուն պես, Աստ ծուց իրեն շնորհ ված երա նու թյու նը 
կորց նե լով հան դերձ, դե ռևս դրախ տում էր, և զղջա լու փո խա
րեն Աստծու հարց մա նը ան տե ղի պա տաս խան ներ տա լու հա
մար է՛լ ավե լի պատ ժի ար ժա նա ցավ, որով հե տև դրախ տից ար
տաքս վե լուց բա ցի, ստիպ ված եղավ ապ րուս տը նե ղու թյամբ 
վաս տա կել50, մա նա վանդ նրա ծանր սխա լի պատ ճա ռով եր
կիրն էլ անեծ քի ար ժա նա ցավ51:

Մարդն իր մեղ քե րի հա մար ոչ մի այն իր ան ձի, այլ 
նաև ունեց ված քի, զա վակ նե րի և սի րե լի նե րի առու մով է 
պատժվում, քա նի որ մե ղան չո ղը, Աստծու սի րուց երես դարձ
նե լով, աշ խար հի բա նե րին է սեր ըն ծա յում, ուս տի և իրա վամբ 
նրանց մի ջո ցով ևս պատժ վում է52: 

50 Քո երեսի քրտինքով ուտես հացդ (Ծննդ. 3:19):
51 Անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով (Ծննդ. 3:17):
52 Ինչով մեղանչում է մարդ, նրանով էլ պիտի պատժվի 

(Իմաստ. 11:17):
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Հար կա վոր է իմա նալ, որ Աստ ված որ չափ գթած է, նույն
չափ էլ ար դար է. Նրա ողոր մու թյան կամ գթու թյան հա կա
ռակ կանգ նո ղը հար կա վո րա բար Նրա ար դա րու թյու նից էլ 
է պատժվում, քան զի գթու թյան ար ժե քը ար դա րու թյամբ է 
հայտն վում: Մի՛ ասա. «Եթե Աստ ված մար դու մեղ քե րը նե
րի, ո՞վ ինչ կա րող է ասել»: Իրոք, ոչ ոք չի կա րող հանդգ նել 
և խառն վել Աստծու գոր ծե րին: Սա կայն որ քան Նրա ողոր
մու թյունն է ան չափ, նույն քան էլ Նրա ար դա րու թյունն է ան
չափ53: Եթե ար դա րու թյուն չլի նի, օրեն քը կխախտ վի, և օրեն քը 
խախտ վե լուն պես ապս տամբ հո գով ազատ ված և զո րա ցած՝ 
մար դիկ աներ կյուղ իրենց չար կամ քի հա մա ձայն են գոր ծում, 
և հետզ հե տե բո լորն էլ մի ան գա մայն ապա կան վում են: 

Արդ, որևէ բա նի ար տո նու թյուն տա լը լի նում է եր կու 
պատ ճա ռով՝ կա՛մ հա ճու թյու նից, կա՛մ ար գե լե լու ան կա րո
ղու թյու նից: Հայտ նի է, որ Աստ ված մեղ քը չի սի րում, քան զի 
սուրբ է: Նմա նա պես Նա, ամե նա կա րող լի նե լով, իրա վամբ 
պատ ժում է մե ղա վո րին54: Այս աշ խար հում մե ղա վո րը որ
քան էլ պատժ վի, դար ձյալ գթու թյան որևէ հետք կամ նշան 
կա րե լի է նշմա րել նրա վրա55: Օրի նա կը պարզ տես նում ենք 
Ադա մով և Եվ ա յով, որով հե տև դրախ տից վտա րե լու ժա մա
նակ Աստ ված նրանց մերկ չթո ղե լով՝ ծածկ վե լու հա մար (ոչ
խա րի կաշ վից) հա գուստ տվեց56, բայց մա հա նա լուց հե տո 
ողոր մու թյան դու ռը փակ վե լով՝ մե ղա վո րը ար դա րու թյամբ 
պատժ վում է, ինչ պես դժոխ քում մե ծա տու նին մեկ կա թիլ 
ջուր ան գամ չտրվեց: 

53 Իրավունքդ խոր անդունդի պես (Սաղմ. 35:7):
54 Տերը կործանում է բոլոր մեղավորներին (Սաղմ. 144: 20):
55 Տերն ինձ խրատելով պատժեց, բայց մահվան չմատնեց 

(Սաղմ. 117:17):
56 Տերը.... կաշվից հանդերձներ պատրաստեց (Ծննդ. 3: 21):
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Հարց ԻԲ. Աստված Ադամին ինչո՞ւ ասաց. «Հող էիր 
և հող կդառնաս», քանի որ նա անմահ հոգի ուներ: 
Պա տաս խան: Որ պես զի Ադամն իր չա փը իմա նա, քան զի հող 

լի նե լով հան դերձ՝ նրան ան մահ հո գի տվեց և այս կերպ նրան 
հրեշ տակ նե րի աս տի ճա նի բարձ րաց րեց և փա ռա վո րեց: Սա
կայն երբ Ադա մը այս բա րու թյունն ու շնոր հը չհաս կա ցավ, 
Աստ ված վճռեց, որ նա մա հա նա լով իր նախ կին՝ սկզբնա կան 
վի ճա կին վե րա դառ նա: Եվ դար ձյալ, հի րա վի մար դու հո գին չի 
մեռ նում, սա կայն նա հրեշ տակ նե րի նման մի այն հո գի չէ, այլ 
նաև հո ղից շին ված մար մին ունի: Արդ, մարդն իր ներ կա վի
ճա կում, եթե հո գուն հա մե մատ գե ղե ցիկ վարք ունե նա, հրեշ
տա կա յին պա տիվ կստա նա, իսկ եթե մարմ նա կան անար ժան 
վար ք ունենա, հո ղի և անա սուն նե րի աս տի ճա նին է հա վա
սար վում57, քա նի որ հո գև որ իղ ձե րը թո ղած՝ մի այն մարմ նա
վոր զվար ճու թյուն նե րին և ցան կու թյուն նե րին սի րով կապ վե լը 
դե պի հո ղը հակ վել է նշա նա կում: Այս պատ ճա ռով էլ մե ղա վոր 
մար դուն «հող կդառ նաս» ասաց58:

Հարց ԻԳ. Աստված օձին ինչո՞ւ ասաց, 
թե քո որովայնի վրա սողաս և հող ուտես, մի՞թե 
արդեն իսկ չէր սողում և հող ուտում:
Պա տաս խան: Այո՛, ար դեն իսկ սո ղում և ուտում էր, ինչ պես 

այժմ, բայց Աստ ված նրան անի ծեց դրա նով, որից հե տո որո
վայ նի վրա սո ղա լը և հող ուտե լը պա տիժ դար ձավ59:

57 Մարդը պատիվ ուներ, բայց չհասկացավ, հավասարվեց անբան 
անասուններին ու նմանվեց նրանց (Սաղմ. 48:13):

58 Հող էիր և հող էլ կդառնաս (Ծննդ. 3:19):
59 Քո լանջի ու որովայնի վրա սողաս, ողջ կյանքումդ հող ուտես 

(Ծննդ. 3:14):
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Սրա նից բա ցի, մար դու անկ ման գոր ծիք լի նե լու պատ ճա
ռով, ամեն քին թշնա մի դառ նա լով՝ Աստ ված մար դուն թույլ 
տվեց, որ նրա գլու խը ջախ ջա խի60:

Սա կայն հի շյալ նե րը ոչ մի այն օձի, այլ նաև սա տա նա յի վե
րա բե րյալ հաս կա նա լով, օձի՝ իր կրծքի վրա սո ղա լով գնալն ու 
հող ուտե լը, սա տա նա յի հպար տու թյու նը, ինչ պես նաև կե րակ
րի պատ ճա ռով մար դուն խա բելն ու մահ վան դա տա պարտ
վելն է մատ նա ցույց անում, որով հե տև օձի կուրծ քը` հպար
տու թյան, իսկ որո վայ նը որկ րա մո լու թյան նշան է: Նմա նա պես 
մար դու գար շա պա րը օձի խայ թե լուն սպա սե լը, մար դուն մեղ
քի մեջ գցե լու` սա տա նա յի միշտ պատ րաստ լի նե լը և մին
չև մահ նրան չա րիք հասց նե լուց չդա դա րելն է մեզ հայտ նում: 
Հո գև որ կամ կրո նա կան իմաս տով մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո
սը ջախ ջա խեց սա տա նա յի գլու խը, և նրա շնորհ նե րով բո լոր 
առա քի նի և բա րե գործ մար դիկ, մեղ քին դեմ կանգ նե լով, ջախ
ջա խում են սա տա նա յի գլու խը61: 

Հարց ԻԴ. Աստված, պատժելով Ադամին, Եվային 
և օձին, ինչո՞ւ չարիքի հեղինակ սատանային որևէ 
բան չասաց:
Պա տաս խան: Պատ ժի նպա տա կը՝ պատժ վո ղից վերց նել այն 

լա վը, որ ունի, նրան զրկել այն լա վա գույն բա նից, որի վրա է 
դրել հույ սը, կամ էլ նրա ան ձին տան ջանք տալ: Բայց սա տա
նան, Աստծու ներ կա յու թյու նից հենց սկզբից հե ռա ցած, այն
քան զար գա ցավ չա րու թյան մեջ, որ նրա գո յու թյու նից բա ցի 

60 Թշնամություն պիտի դնեմ քո և այդ կնոջ միջև, քո սերնդի ու 
նրա սերնդի միջև: Նա պիտի ջախջախի քո գլուխը, իսկ դու 
պիտի խայթես նրա գարշապարը (Ծննդ. 3:15):

61 Ահա ձեզ իշխանություն տվեցի կոխելու օձերի, կարիճների վրա 
(Ղուկ. 10:19):
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նրա նից հետ վերց նե լու այլ բան չմնաց, և հու սա լու ոչ մի բա րի 
բան կամ լա վու թյան նշույլ չկար, որից զրկվեր: Նմա նա պես ար
դեն իսկ հանգս տու թյուն չու նի, որ նրան տան ջանք տրվի, քան
զի Աստծու ար դար դա տաս տա նով միշտ տան ջան քի մեջ է: 

Մա նա վանդ Աստծու շնոր հը կորց նե լով` հու սա հա տու
թյան մատն վե լը պա տիժ նե րից ամե նա սոս կա լին է. արդ, սա
տա նան, բո լո րո վին հու սա հատ, մի այն իր թշվառ գո յու թյունն 
է պա հում, և առանց շնոր հի գո յու թյունն էլ նույն պես մեծ պա
տիժ է նրա հա մար, քա նի որ հա վի տե նա պես տանջ վում է: Այս 
աշ խար հում մար դուն տրված պա տի ժը դե ղի նման է, իսկ դե
ղը հի վան դին առող ջա նա լու հա մար է տրվում. ինչ քան էլ մար
դը մե ղան չե լով հի վան դա ցավ, առող ջա նա լու հույ սը չկորց րեց, 
դրա հա մար տրվեց պատ ժի դե ղը, որ պես զի բժշկվի: Բայց քա
նի որ սա տա նան մե ռած մար դու նման դեղ ըն դու նե լու ան
կա րող եղավ, Աստ ված նրա մա սին ոչինչ չա սաց: Եվ դար ձյալ, 
հրեշ տակ նե րի դա սե րից սա տա նա յի վռնդվե լը «գլխի վայր ան
կում» բա ցատ րու թյամբ մեզ հայտ նում է Քրիս տո սը62: Եվ այս
պի սի ան կու մը սա տա նա յի մեղ քի ան նե րե լի լի նե լու նշանն ու 
պատ կերն է, բայց Ադա մին, դրախ տից ար տաք սե լով, Աստ ված 
նրան դար ձյալ դրախ տի դի մաց մի վայ րում բնա կեց րեց, որ
պես զի նա իր մեղ քի նե րումն ստա նա լու հույս ունե նա63: 

Հարց ԻԵ. Կենաց ծառն ի՞նչ էր:
Պա տաս խան: Մի հա սա րակ ծառ էր, սա կայն անու նը հայտ

նի չէ, դրա պտուղն այն քան զո րու թյուն ուներ, որ ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ նրա նից ուտո ղը, մահ վան են թա կա չլի նե լով, 

62 Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը 
(Ղուկ. 10:18):

63 Աստված դուրս հանեց Ադամին, բնակեցրեց բերկրության 
դրախտի դիմաց (Ծննդ. 3:24):



 ԱՌԱ ՋԻՆ ԴԱՐ 43

Աստծու բարձր կամ քի հա մա ձայն, սահ ման ված ժա մա նա կը 
լրա նա լուն պես պետք է ար քա յու թյա նը ար ժա նի դառ նար. այս 
պատ ճա ռով Ս. գիր քը այն «կե նաց ծառ» ան վամբ է հի շա տա
կում: Այս զո րու թյու նը ոչ թե ծա ռի բնու թյու նից էր, այլ Աստծու 
կա րո ղու թյու նից, ինչ պես որ ամեն տե սակ բույ սե րին առան
ձինառան ձին զո րու թյուն և հատ կու թյուն է պար գև ել, որով 
մար դու մարմ նում գո յա ցած ախ տե րի առող ջա րար դեղ են լի
նում, ինչ պես փոր ձով տես նում ենք:

Հարց ԻԶ. Եթե Ադամը կենաց ծառից ուտեր, ի՞նչ 
կլիներ:
Պա տաս խան: Եթե նախ քան խաբ վե լը ուտեր, լավ կլի

ներ, որով հե տև ինչ պես վե րը հի շա տա կե ցինք, ար քա յու թյուն 
կգնար, բայց եթե խաբ վե լուց հե տո ուտեր, միշտ մեղ քի մեջ 
մնա լով՝ վատ հե տև անք ներ կու նե նար, որով հե տև լավ է մեռ
նել, քան մեղ քով ապ րել, այս պատ ճա ռով Աստ ված Իր ողոր
մու թյամբ նրան դրախ տից ար տաք սեց, որ պես զի հի շյալ 
պտղից չու տի64:

Հարց ԻԷ. Աստված ինչո՞ւ կենաց ծառի ճանապարհը 
պահպանելու հրաման տվեց հրեշտակներին 
(քերովբեներին):
Պա տաս խան: Որ պես զի մար դիկ եր կար ապ րե լու բաղ ձան

քով նրա պտու ղը չու տեն և այն չպաշ տեն: Մա նա վանդ չլի նի 
թե սա տա նան, դրա մի ջո ցով մար դուն կյանք խոս տա նա լով, 
մար դուն իրեն կա պի, և դրա նով չկարծ վի, որ սա տա նան մար
դու բա րե կամն է, և խոսքն էլ ճշմա րիտ է: Դար ձյալ, քա նի որ 

64 Արդ, գուցե նա ձեռքը մեկնի, քաղի կենաց ծառից, ուտի և ան
մահ դառնա (Ծննդ. 3:22):
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Ադա մը չա փից ավե լին գի տե նա լու իր բաղ ձանքն ունե ցավ, 
այդ պատ ճա ռով քե րով բե նե րին հրա մա յեց կե նաց ծա ռի ճա
նա պար հը պահ պա նել, որ պես զի մար դը ան կա րող լի նի մեր
ձե նա լու, որով հե տև Քե րով բե բա ռը «շատ իմա ցող» նշա նա կե
լով՝ Ադա մի հան ցան քի հա մե մատ պատ շա ճա պես դա տա խազ 
կարգ վեց նրա վրա65:

Դու նա յի՛ր Աստծու ողոր մու թյա նը. մար դուն մեղ քից խնա
յե լու կամ զգու շաց նե լու հա մար այն աս տի ճան իմաս տուն 
կար գադ րու թյուն ներ է անում, որոնց մեր խել քը ան հա սու է: 
Մի՛ ասա, թե Ադա մը չի խաբ վել. ին չո՞ւ Աստ ված սա տա նա յին 
չար գե լեց մար դուն մեղ քի մեջ գցել: Իրոք, եթե կա մե նար, կա
րող էր, սա կայն Աստ ված պար տա վոր չէ ար գե լել սա տա նա
յին, քա նի որ անհ րա ժեշտ կա րո ղու թյու նը՝ որ պես զենք, տվեց 
նրան, որ պես զի դրա նով հաղ թի թշնա մուն, հե տև ա բար հան
ցան քը մար դունն է, քան զի միտք և կամք ունե նա լով՝ կա րող 
էր սա տա նա յի դա վա ճա նու թյու նը իմա նալ և նրա չար ու հրա
պու րիչ գոր ծին դեմ գնալ, կանգ նել:

Մաս նա վո րա պես կա րող ենք ասել, որ այս տխրա գին 
դեպքում Աստծու կա րո ղու թյու նը, գի տու թյունն ու բա րու թյու
նը երև ան պի տի գա յին, քա նի որ մար դուն հասց րած սա տա
նա յի չա րի քը բա րի քի փո խար կե լը, նրա կա րո ղու թյան հա մե
մատ իմաս տուն ճա նա պարհ ներ գտնելն Աստծու գի տու թյան 
և իմաս տու թյան, իսկ Իր ողոր մու թյու նը ձրի շնոր հե լը Նրա 
ան հուն բա րու թյան փայ լուն և ան հեր քե լի ապա ցույց ներ են: 

Նմա նա պես, երբ Աստ ված ան մե ղին` շնորհ և ողոր մու
թյուն, իսկ մե ղա վո րին պա տիժ է տա լիս, Նրա գթու թյունն ու 
ար դա րու թյու նը հայտն վե լով՝ լսող ներն ան շուշտ պետք է Նրա 

65 Հրամայեց քերովբեներին... հսկել դեպի կենաց ծառը տանող 
ճանապարհները (Ծննդ. 3:24):
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ար դար դա տաս տա նը գո վեն և ներ բո ղեն: Եվ դար ձյալ, մար դը, 
իր չա փը ճա նա չե լով, չամ բար տա վա նա նա, և սա տա նա յի չա
րու թյու նը բո լո րին հայտ նի դառ նա: Թող ուրեմն ան խելք մար
դիկ Ս. գրքի մեջ գրված նյու թե րի դեմ հի մա րա բար չխո սեն, 
քան զի Աստծու խոր հուրդ նե րը ոչ ոք չի կա րող հաս կա նալ66:

Հարց ԻԸ. Ո՞րն էր Ադամի հանցանքը:
Պա տաս խան: Անհ նա զան դու թյու նը67: Անհ նա զան դու թյու նը 

են թադ րում է նա խա պես տրված մի պատ վեր, և պատ վերն էլ 
կե րակ րի վե րա բե րյալ եղավ. այս պի սով որկ րա մո լու թյու նը մեղք 
հա մար վեց: Սա կայն նա այն ոչ թե որ պես սնունդ իր հա մար 
կե րավ, այլ դրա նով առա վել գի տու թյուն ստա նա լով՝ Աստծու 
նման բա րին ու չա րը ճա նա չե լու ցան կու թյուն ունե ցավ, այս պի
սով գի տե նա լու ան չափ բաղ ձան քը մեղք հա մար վեց: Դար ձյալ. 
«Ի՞նչ կա այդ պտղի մեջ» ասե լով՝ իր հա մար հե տաքրք րու թյան 
առար կա կամ կիրք դարձ րեց, կամ թե րևս մի այն վախ տա լու 
հա մար այդ պատ վե րը տրվեց, մա նա վանդ Եվ ա յի սիր տը չկոտ
րե լու հա մար. նրա սե րը Աստծու պատ վե րից նա խա մե ծար հա
մա րեց, քան զի Ադա մը գի տեր68, որ պատ վի րա զան ցու թյու նը 
մեղք է, և դրա հե տև ան քը՝ ծանր և աղե տա բեր: 

Հարց ԻԹ. Ադամի հանցանքների համար ի՞նչ 
պատիժ տրվեց:
Պա տաս խան: Անհ նա զան դու թյան պատ ճա ռով երբ նրա 

ան ձի մեջ մարմ նա վոր ցան կու թյուն ներն այ լևս հո գուն 

66 Ո՞վ իմացավ Տիրոջ միտքը, կամ ո՞վ խորհրդատու եղավ նրան 
(Հռոմ. 11:34):

67 Մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան 
(Հռոմ. 5:19):

68 Ադա՛մը չխաբվեց, այլ կի՛նը խաբվեց (Ա. Տիմոթ. 2:14):
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չհնա զանդ վե ցին, իս կույն մեղ քի խլրտոց զգաց, և ամո թից թզե
նու տե րև նե րով ծածկ վե լու անհ րա ժեշ տու թյուն եղավ69:

Չա փից ավե լի գի տու թյուն ստա նա լով՝ Աստծու նման բա
րին ու չա րը իմա նալ ուզե լու փո խա րեն իր ունե ցած սուր հի
շո ղու թյան զո րու թյու նը տկա րա ցավ, և մահ վան վճիռ ար ձակ
վեց: Աստ ծուն կաս կա ծե լով՝ փո խա րե նը սա տա նա յի գե րին 
դար ձավ: Պտղի գե ղեց կու թյու նը և հա մե ղու թյու նը ախոր ժե
լով, մարմ նի կամ ան ձի վրա տե սակտե սակ ախ տե րի են թարկ
վե լով՝ ստիպ ված եղավ ապ րուստն էլ տքնե լով ձեռք բե րել: 
Վեր ջա պես կնոջ սե րը Աստծու պատ վե րից բարձր հա մա րե լու 
հա մար էլ դրախ տից ար տաքս վե լով՝ աշ խար հի վիշ տը կրե լու 
դա տա պարտ վեց:

Ար դա րև բո լոր մար դիկ՝ տղա մար դիկ և կա նայք, հի շյալ 
պա տիժ նե րին և ախ տե րին են թարկ վե ցին, սա կայն կա նանց 
սե ռին նաև ցա վով զա վակ ծնե լու պա տի ժը տրվեց70: Այս 
պատ ճա ռով կի նը պար տա վոր է իրեն վի ճակ ված նե ղու թյուն
նե րին և տրտմու թյուն նե րին ամեն կերպ համ բե րե լով՝ միշտ 
հնա զանդ լի նել ամուս նուն: Եր բեք մի՛ ասա, թե մենք, ոչ մի 
բա նից տե ղյակ չլի նե լով, մի այն Ադա մի պատ ճա ռով ենք այս
քան նե ղու թյուն կրում: Այո՛, մեղք գոր ծո ղը Ադամն էր, սա կայն 
պա տի ժը տվո ղը Աստ ված է, և Նա, ար դա րա դատ լի նե լով, ոչ 
մեկին չի զրկում և անի րա վու թյուն չի անում, մե կի հան ցան
քի փո խա րեն եր բեք ուրի շին չի պատ ժում: Սրա մեջ մի խո
րին գաղտ նիք կա, որի մեջ մար դու միտ քը ան կա րող է թա
փան ցել: Մի այն այս քա նը գի տենք, որ Ադա մը մարդ կու թյան 
նա խա հայրն է, հե տև ա բար իր սե րուն դը ևս իր հետ մե ղա վոր 

69 Նրանք հասկացան, որ մերկ են, թզենու տերևներն իրար 
կարեցին և իրենց համար գոգնոց շինեցին (Ծննդ. 3:7):

70 Ցավերով երեխաներ պիտի ծնես, քո ամուսնուն պիտի 
ենթարկվես, և նա պիտի իշխի քեզ վրա (Ծննդ. 3. 7):
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հա մար վեց71: Օրի նակ՝ եթե ծնող նե րը բո րոտ լի նեն, բնա կա
նա բար նրանց սե րուն դը նույն պես բո րոտ կլի նի, ինչ պես նաև 
թու նա վոր որ թա տուն կի գի նին նույն պես թու նա վոր է լի նում:

Հի շի՛ր, ինչ պես որ դու, ոչ մի բա նից տե ղյակ չլի նե լով, մե
ղա վոր դար ձար, նույն պես էլ ոչ մի բա նից տե ղյակ չլի նե լով՝ 
փրկու թյան ար ժա նա ցար: Որով հե տև մեր Տե րը՝ Հի սուս Քրիս
տո սը, Ադա մից մեզ ժա ռան գու թյուն հա սած հո գև որ մա հից, 
այ սինքն` սկզբնա կան մեղ քից մեզ փրկե լով՝ Ադա մի կորց րա
ծը վերս տին մեզ շնոր հեց: Մա նա վանդ Նրա շնորհ նե րով ուրիշ 
շատ հո գև որ բա րիք նե րի ար ժա նի լի նե լը մեզ վի ճակ վեց72: Սա
կայն մարմ նի մա հը և աշ խար հի ցա վերն ու վշտե րը մնա ցին, 
որ պես զի մարդն աշ խար հում նրանց գո յու թյամբ կա րո ղա նա 
առա քի նու թյուն նե րին վարժ վել և կա տա րե լու թյան մեջ զար
գա նալ և այ լևս եր բեք Աստծու հրա մա նի և օրենք նե րին դեմ 
չգոր ծել: Ուրեմն Ադա մին մի՛ մե ղադ րիր, ո՛վ մարդ, այլ հա կա
ռա կը՝ Հի սուս Քրիս տո սից, մեր Տի րո ջից գոհ և շնոր հա կա՛լ 
եղիր ու մեղ քից հե ռո՛ւ մնա, որ պես զի դժոխ քի տան ջանք նե րի 
չդա տա պարտ վես:

Հարց Լ. Ադամն իր զավակներին և թոռներին 
պատվիրանի վերաբերյալ ինչ-որ բան ավանդե՞ց:
Պա տաս խան: Ըն դուն ված է կար ծել, որ Ադա մը զոհ մա

տու ցեց Աստ ծուն, և նրա որ դի ներն էլ զո հա գոր ծե լը նրա
նից սո վո րե ցին. մա նա վանդ առ Աստ ված աղոթք, աղա չանք, 

71 Մենք մեր հայրերի հետ մեղանչեցինք (Սաղմ. 105: 6):
72 Մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես նույնիսկ նրանց 

վրա, որոնք Ադամի հանցանքի նման հանցանք չգործեցին:.... 
որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որչա՜փ ևս 
առավել Աստծու շնորհները և պարգևները մե՛կ մարդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի շնորհով ավելացան շատերի մեջ (Հռոմ. 5:1415):
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փա ռա բա նու թյուն և գո հա բա նու թյուն մա տու ցելն ու սրանց 
նման այլ առա քի նի ճա նա պարհ ներ ու մի ջոց ներ և, ան շուշտ, 
հրա հանգ ներ տվեց ժա մա նա կի կա րիք նե րի հա մե մատ:

Բայց հա վա նա կան է, որ հան դի մա նու թյան և պատ ժի ար
ժա նի նե րի նկատ մամբ լուռ մնաց, քա նի որ բո լո րին հայտ նի 
էր, որ նրա հան ցան քի հա մար մար դիկ այս աշ խար հի տա ռա
պանք նե րին էին մատն վել, քա նի որ մե կի գոր ծած հան ցանքը, 
իր հա մար բե րա նի սանձ և աչ քի վա րա գույր լի նե լով, թույլ չէր 
տա լիս, որ ուրիշ նե րի հան ցան քը հի շե լով՝ հան դի մա նի կամ 
խրատ տա73:

Սա կայն Նոյ նա հա պե տը անի ծե ց իր Քա նան թո ռա նը, երբ 
լսեց և իմա ցավ նրա հան ցան քի մա սին74, նմա նա պես Հա կոբ 
նա հա պե տը իր որ դի ներ Շմա վո նին և Ղև ի ին հան դի մա նեց75, 
երբ նրանք իրենց քրոջ՝ Դի նա յի հա մար կո տո րե ցին Սյու քե մի 
բնա կիչ նե րին: Որով հե տև Նո յը և Հա կո բը, հան ցանք չու նե նա
լով և ան մեղ լի նե լով, հան ցա վո րին և մե ղա վո րին հան դի մա նե
լու հա մար ձա կու թյուն ունե ցան:

Հարց ԼԱ. Ինչո՞ւ Աբելի զոհն ընդունելի եղավ, 
իսկ Կայենինը՝ ոչ:
Պա տաս խան: Սի րով չմա տուց վե լու հա մար, քա նի որ զո

հը Աստ ծուն մա տուց վում է որ պես ըն ծա, իսկ ըն ծան սի րո 
նշան է: Եթե մար դու սրտում սեր չլի նի, նրա ըն ծան ըն դու նե լի 
չէ, և սերն էլ առանց սրտի նվի րու մի չի լի նում, այս պատ ճա
ռով Աստ ված մար դու սիրտն է ցան կա նում76, քա նի որ սիր տը 

73 Ինչո՞ւ քո եղբոր աչքի մեջ շյուղը տեսնում ես, իսկ քո աչքի մեջ 
գերանը չես տեսնում (Մատթ. 7:3):

74 Անիծյալ լինի ստրուկ Քանանը (Ծննդ. 9:25):
75 Ատելի դարձրիք ինձ (Ծննդ. 34:30):
76 Տո՛ւր ինձ, որդյա՛կ, քո սիրտը (Առակ. 23:26):
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նվի րո ղը իր կյանքն ու ամ բողջ հարս տու թյունն էլ կնվի րի: Արդ, 
Կա յե նի սրտի մեջ Աստ ծու սե րը չլի նե լու պատ ճա ռով նրա զոհն 
ըն դու նե լի չե ղավ, քա նի որ Կա յե նը երկ րա գործ էր, հո ղի ար
դյուն քից ըն ծա բե րեց, սա կայն լա վը և իր ժա մա նա կին չըն ծա
յեց77, մինչ դեռ Աբե լը, քա նի որ հո վիվ էր, պա րարտ և նա խա
ծին կեն դա նի նե րից ըն ծա յեց առանց ժա մա նակ կորց նե լու:

Այն ժա մա նա կի պա հան ջի հա մե մատ ըն դուն ված ըն ծա
յի վրա երկն քից հրաշ քով կրակ իջ նե լով ըն դու նե լի լի նելն էր 
հայտ նի դառ նում78: Աբե լի զո հի վրա երկն քից հուր իջավ, իսկ 
Կա յե նի զո հի վրա չի ջավ79: Թե պետ Կա յենն այս պատ ճա ռով 
մեծ տրտմու թյան մեջ ըն կավ, սա կայն իր արար քի հա մար 
չզղջաց և իր ան տե ղի տխրու թյամբ հան ցանքն ավե լի սաստ
կաց րեց, քա նի որ հան ցան քը չգի տակ ցե լով՝ իր զո հը չըն դուն
վե լու հա մար նեղսր տեց: Սա կայն Աստ ված Իր ողոր մու թյամբ 
ցան կա ցավ Կա յե նին ազ դա րա րել, որ հան ցանք գոր ծե ցիր, 
ուրեմն պետք է լռես80: Սա կայն նա դար ձյալ ան զիղջ մնաց:

Եվ քա նի որ Աստ ված Աբե լի պա տա րա գը ըն դու նեց, հնա
րա վոր է, որ անդ րան կու թյան պա տիվն էլ նրան տար. Կա յե նը 
սկսեց կաս կա ծել և Աբե լին սպա նե լու չար խոր հուր դը հղա
ցավ: Նրան այս սոս կա լի չա րու թյու նից հետ պա հե լու հա մար 

77 Որոշ ժամանակ անց Կայենը երկրի բարիքներից ընծա բերեց 
Աստծուն (Ծննդ. 4:3):

78 Որով վկայություն ստացավ, որ արդար է, քանի որ նրա 
մատուցած զոհերի համար նրան վկայություն տրվեց Աստծուն 
(Եբր. 11:4):

79 Աստված բարի աչքով նայեց Աբելին ու նրա ընծաներին, իսկ 
Կայենի ու նրա ընծաների վրա ուշադրություն չդարձրեց (Ծննդ. 
4:45):

80 Երբ արդար չես բաժանում, մեղանչած ես լինում, լո՛ւռ մնա 
(Ծննդ. 4:7):
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Աստ ված Կա յե նին հայտ նում է, որ Աբե լը նրան պի տի հնա
զանդ վի, և ին քը պի տի իշ խի նրա վրա81. կար ծես թե ցան կա
նում է ասել. «Անդ րան կու թյան պա տի վը քեզ է պատ կա նում, 
մի այն թե զղջա՛ և եղ բորդ չա րիք մի՛ արա»: Բայց նա խան ձը 
թույլ չտվեց, որ Կա յենն իր վատ և եղ բայ րաս պան խորհր դից 
ետ կանգ նի: Են թադր վում է նաև, որ Կա յենն իր ըն ծա յի չըն
դուն վե լու պատ ճա ռով Աբե լին Աստ ծուց գան գատ վեց, որն էլ 
Աստ ծուն իրա վունք տվեց Կա յե նի անի րավ լի նե լը հայտ նե
լու, որից բար կա նա լով՝ Կա յե նը սպա նեց իր եղ բայր Աբե լին82: 
Լա՛վ նկա տիր, ինչ պես որ բարձ րից ընկ նող քա րը, արա գու
թյու նը հետզ հե տե ավե լաց նե լով, գետ նին է ընկ նում, այդ պես 
էլ Կա յե նի չա րու թյունը հետզ հե տե ավե լի խո րա ցավ: Ան
շուշտ մար դաս պա նու թյու նը մեծ մեղք է, սա կայն եղ բայ րաս
պա նու թյու նը՝ առա վել ևս: Ամեն մի մեղք գոր ծող պատժ վում 
է, բայց նա, ով մեղ քի հնա րողն է դառ նում, շատ ավե լի մեծ 
պատ ժի է ար ժա նի: Արդ, ինչ պես որ Կա յե նը առա ջին մար
դաս պա նը եղավ, այդ պես էլ Աբե լը առա ջին ար դարն է այս 
երկ րի վրա:

Սրա նից բա ցի, երբ Աստ ված Կա յե նին հարց նում է, թե 
եղ բայրդ ո՞ւր է83, զղջա լով մեղ քը խոս տո վա նե լու փո խա րեն, 
լրբո րեն և իրեն հա վա սա րին պա տաս խա նե լու նման ասում 
է. «Մի՞թե ես եղ բորս պա հա պանն եմ», որով իրեն` ան տե ղյա
կի և ան մե ղի, իսկ Աստ ծուն էլ ան գե տի տեղ է դնում: Ո՛վ ան
գութ, քա նի որ եղ բորդ պա հա պա նը չէ իր, ին չո՞ւ նրա սպա նո ղը 
եղար: Ո՛վ անո ղորմ մարդ, պար տա վոր էիր պահ պա նել, քա նի 

81 Տե՛ս Սարգիս կաթողիկոսի մեկնությունը: Նաև՝ Այժմ Աստծու 
որդիներ ենք, և դեռ հայտնի էլ չէ, թե ինչ ենք լինելու (Ա Հովհ. 3:2):

82 Կայենը հարձակվեց իր եղբայր Աբելի վրա և սպանեց նրան 
(Ծննդ. 4: 8):

83 Ո՞ւր է քո եղբայր Աբելը (Ծննդ. 4:9):
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որ եղ բայրդ էր: Քա նի որ հան ցանք չու նե ցող մար դու նման 
պա տաս խա նեց, և որ պես զի չկարծ վի, որ Աստ ված ան տե ղյակ 
է նրա արած չա րու թյա նը, այդ պատ ճա ռով հայտ նե լով նրա 
ծա ծուկ գոր ծա ծը՝ ասում է. «Եղ բորդ ա րյու նը քո դեմ բո ղո քում 
է ինձ»84: Բայց երբ այդ բռնա վոր ան գու թը, նո րից հա մա ռե լով, 
մնում է իր անզղ ջու թյան մեջ, այն ժա մա նակ Աստ ված վերջ
նականա պես անի ծում է նրան: 

Այն ժա մա նակ Կա յե նը բո լո րո վին հու սա հատ վեց. Աստծու 
ողոր մու թյան և գթու թյան դեմ պա տաս խան տա լու հա
մար նրա հան ցանքն ավե լի ծան րա ցավ, որով հե տև իր մեղ քը 
Աստծու ողոր մու թյու նից ավե լի մեծ հա մա րեց85: Այդ պատ ճա
ռով Աստծու ողոր մու թյանն այ լևս իս կա պես անար ժան լի նե
լով, ինչ պես որ Աստծու սերն էր հա նել իր սրտից, նույն պես էլ 
ին քը Աստծու առ ջև ից ան դարձ ար տաքս վեց86:

Ով էլ որ լի նես, ըն թեր ցո՛ղ, լա՛վ մտա պա հիր այս կե տը, ում 
գոր ծին կամ օրի նա կին հե տև ես, նրա նման էլ հա տու ցում կու
նե նաս: Աչ քե րիդ առ ջև պատ կե րաց րո՛ւ Կա յե նի վի ճա կը. ձեռ
քերն ու ոտ քե րը դո ղում են, կանգ նած տե ղը երե րում է, որևէ 
տեղ չի կա րող մնալ, բո լո րից վա խե նում է, ոչ ոք նրան չի հա
մակ րում և հար գում, եր կիրն ու եր կին քը նրան թշնա մի են, 
և բո լոր արա րած նե րը նրան դա հի ճի նման են երև ում, քա նի 
որ բո լոր արա րած նե րի Արար չի հետ թշնա մա ցավ: Աստծու 
մեր ժա ծին ամ բողջ տի ե զերքն է մեր ժում, կյան քը մա հից վատ
թար է թվում, կյան քը նրա պա տիժն է: Որով հե տև գի տի, որ 

84 Քո եղբոր արյան կանչը երկրից բողոքում է ինձ (Ծննդ. 4:10):
85 Գործած մեղքս մեծ է թողության արժանի լինելու համար 

(Ծննդ. 4:13):
86 Կայենը հեռացավ Աստծու մոտից (Ծննդ. 4:16): Իսկ անիրավը 

բարկությամբ հեռացավ նրանից և կործանվեց իր եղբայրասպան 
զայրույթի մեջ (Իմաստ. 10:3):
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ար դա րու թյան դա տաս տա նը՝ որ պես դա հիճ, իր սուրն է 
սրում, մի օր իր վրա սպա նու թյան ահեղ գոր ծը կա տա րե
լու հա մար, և դժոխքն էլ պատ րաստ է հա վի տե նա կան ան շեջ 
հրով այ րել իրեն: 

Ո՜հ, Կա յե նը մահ է փնտրում, սա կայն չի կա րող գտնել, քա
նի որ ամ բողջ աշ խար հին սար սա փազ դու օրի նակ և խրատ 
լի նե լու հա մար Աստծու հրա մա նով նրա վրա նշան դրվեց, որ
պես զի ոչ ոք նրան չսպա նի87. ահա՛ «մե ղա՜» չա սող ան զիղջ մե
ղա վո րի ողոր մե լի և ահա վոր վի ճա կը այս է:

Հարց ԼԲ. Պատժից հետո Կայենն ի՞նչ եղավ: 
Պա տաս խան: Վե րին աս տի ճա նի վատ թար վի ճա կի էր 

մատն վել. քա նի որ Աստ ված Ադա մի հան ցան քի ժա մա նակ 
անի ծե լիս ոչ թե Ադա մի ան ձին, այլ երկ րին էր այն ուղ ղել. մի
այն Կա յե նին տրված անեծ քը նրա ան ձի վրա թա փե լով88՝ թե՛ 
Աստծու շնորհ նե րից, թե՛ երկ րա յին և երկ նա յին օրհ նու թյուն
նե րից զրկվեց, և ինչ պես որ անմ շակ և խո պան մնա ցած ար տը 
փշե րով է լցվում, այդ պես էլ Կա յե նի մեջ ամեն տե սակ չա րու
թյուն նե րի սեր մեր ծլե ցին ու աճե ցին: Ի վեր ջո Նա յիդ կոչ ված 
գա վա ռում բնակ վե լով՝ նրա սե րուն դը բազ մա ցավ, և այն տեղ 
մի քա ղաք կա ռու ցե լով՝ իր որ դու անու նով կո չեց այն, քա նի որ 
իր անու նը բո լո րի հա մար ատե լի էր:

Կա յե նի՝ երկ րի վրա առա ջին ան գամ քա ղաք կա ռու ցե լուց 
հաս կաց վում է, որ երկ նա յին ար քա յու թյան հույ սը ամ բող
ջու թյամբ կտրած՝ մի այն մարմ նա կան ցան կու թյուն նե րին էր 
անձ նա տուր եղել: Այս պես թշվա ռա կա նը ամեն կերպ, Աստծու 

87 Տեր Աստված նշան դրեց Կայենի վրա, որպեսզի ոչ ոք, ով 
հանդիպի նրան, չսպանի (Ծննդ. 4:15):

88 Անիծյալ լինես դու երկրի վրա (Ծննդ. 4:11):
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բա րու թյան հի շա տակն ան գամ մո ռա նա լով, օր օրի այնքան 
չա րանա, որ աս վում է, թե վեր ջա պես իր թո ռան թոռ Ղա մե քի 
ձեռ քով անա սու նի նման մա հա ցավ: Հի շյալ Ղա մե քը, երբ մի օր 
իր ծա ռա յի հետ ան տա ռում որս էր փնտրում, Կա յենն էլ այն
տեղ ծա ռե րի մեջ էր գտնվում, և ծա ռան կար ծե լով, թե այն տեղ 
ինչոր կեն դա նի կա, Ղա մե քին իմաց տվեց, և նա էլ չի մա նա լով 
նե տա հա րեց ու սպա նեց նրան: Սա կայն հենց հայտ նի դար
ձավ, որ կար ծե ցյալ որ սը Կա յենն էր, Ղա մե քը բար կա նա լով 
ծա ռա յին էլ սպա նեց89:

Հարց ԼԳ. Կայենից և Աբելից բացի Ադամը ուրիշ 
զավակ ունեցա՞վ:
Պա տաս խան: Ունե ցավ: Թեև Ադա մը բա զում արու և էգ զա

վակ ներ ունե ցավ, սա կայն մի այն երեք որ դի նե րի անուն ներն 
են հայտ նի՝ Կա յեն, Աբել և Սեթ: Կա յենն իր մեղ քի պատ ճա ռով 
մերժ վեց, Աբե լը, դե ռևս չա մուս նա ցած, Կա յե նի ձեռ քով սպան
վեց, հե տո Սե թի ծնվե լով` Ադա մի հա մար մեծ մխի թա րու թյուն 
եղավ: Մա նա վանդ Աստ ված նրան Իր շնորհ նե րով էր զար դա
րում, որ պես զի մար դիկ Աստծու ողոր մու թյու նից հույս նե րը 
չկտրեն: Այն պես որ Սե թի առա քի նի և Աստ ծուն միշտ հնա
զանդ մնա լու պատ ճա ռով նրա սե րունդ նե րը Աստծու որ դի
ներ կոչ վե ցին90: Սրա որ դին Ենովսն էր, որը, առա ջին ան գամ 
հայտ նի կեր պով և պատ վով ժո ղովր դի հետ Աստ ծուն երկր պա
գու թյուն մա տու ցե լով, աղոթք և աղա չանք արեց91: Դար ձյալ 
նրա ցե ղից էր Ենո քը, և քա նի որ Աստ ծուն հա ճե լի և առա քի նի 

89 Ես մի երիտասարդ սպանեցի, որովհետև նա ինձ վիրավորել ու 
հարվածել էր (Ծննդ. 4:23):

90 Աստծու որդիները տեսան (Ծննդ. 6:2):
91 Նա հուսալով կանչում էր Տեր Աստծու անունը (Ծննդ. 4:26):
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էր, Աստ ված նրան մարմ նով այլ տեղ փո խադ րեց92: Նոյ նա հա
պե տը նույն պես նույն ցե ղից էր և Աստ ծուն հա վա տա րիմ ու 
հա ճե լի մարդ էր:

Մտքումդ պա հի՛ր, որ Աստ ծուն կա տա րյալ հնա զան դու
թյուն ցույց տվո ղը, որ դի ա կան պա տիվ ստա նա լով, բո լոր տե
սակ նե ղու թյուն նե րից զերծ է մնում, ինչ պես Նո յը Աստծու 
ողոր մու թյամբ ջրհե ղե ղից ազատ վեց, սա կայն Աստծու հրա
մա նին անհ նա զանդ նե րը, Աստծու որ դի ու թյան պատ վին չար
ժա նա նա լով, մարդ կանց որ դի ներ են կոչ վում, ինչ պես որ Կա
յե նի ցե ղի աղ ջիկ նե րը մարդ կանց աղ ջիկ ներ կոչ վե ցին93, որոնք 
հե տո ջրհե ղե ղով կոր ծան վե ցին:

Հարց ԼԴ. Աստված Ենոքին ինչո՞ւ փոխադրեց 
աշխարհից:
Պա տաս խան: Մեղ քի մեջ չընկ նե լու հա մար, քա նի որ հի շյալ 

անձն առա քի նի էր, Աստ ված նրան սի րե լու պատ ճա ռով մե ղա
վոր նե րի մի ջից այլ տեղ փո խադ րեց, որ հան կարծ մեղ քի մեջ 
չընկ նի94: Մա նա վանդ մար դիկ իրենց հույ սը չկտրեն Աստծու 
ողոր մու թյու նից և ար քա յու թյու նից, այլ եռան դով և սի րով 
ջա նան Նրան հա ճե լի լի նե լով՝ ար քա յու թյա նը ար ժա նա նալ: 
Եվ դար ձյալ հայտ նի թող լի նի, որ եթե Ադա մը հնա զան դու
թյան մեջ մնար, առանց մահ ճա շա կե լու ար քա յու թյուն պի տի 
փո խադր վեր: Արդ, Ենոքն ամեն առու մով հնա զանդ էր, որի 

92 Ենոքը սիրելի եղավ Աստծուն: Նա անհայտացավ, քանի որ 
Աստված նրան տարավ իր մոտ (Ծննդ. 5:24):

93 Աստծու որդիները տեսան մարդկանց դուստրերին (Ծննդ. 6:2):
94 Աստված սիրեց նրան (Ենոքին) և նրան՝ իր կենդանության 

ժամանակ մեղավորների միջից փոխադրեց երկինք... 
որպեսզի չարությունը չայլափոխի նրա իմաստությունը, կամ 
նենգությունը չխաբի նրա հոգին (Իմաստ. 4:10):



 ԱՌԱ ՋԻՆ ԴԱՐ 55

հա մար էլ Աստ ված նրան վերց րեց, որ իմաց վի, թե մար դու` 
մահ վան են թա կա լի նե լը մի այն մեղ քի պատ ճա ռով է95:

Սրա նից բա ցի. եթե մար դիկ չմե ղան չե ին, բո լորն էլ ար քա
յու թյուն պի տի գնա յին, բայց այժմ ով քեր ճշմա րիտ հա վատ
քով հնա զանդ վում են Քրիս տո սին (Մե սի ա յին), մի այն նրանք 
են ար քա յու թյան ար ժա նա նում: Ենո քի ուր փո խադրվե լը 
այս գլխի մեջ թեև գրված չէ, այ նու ա մե նայ նիվ Ս. գիր քը մեկ 
այլ տեղ դրախտ անու նով է հի շա տա կում այն96: Ս. Եկե
ղե ցին նույն պես Ենո քի գտնված վայ րը Վե րին Երու սա ղեմ 
և դրախտ է ան վա նում: Ենով քը` բնա կան օրեն քի, իսկ Եղիա 
մար գա րեն, մով սի սա կան օրեն քի ժա մա նակ նե րում հա վա
տա րիմ վկա ներ լի նե լով, աշ խար հի վեր ջին՝ Նե ռի ժա մա նակ, 
վերս տին պի տի գան՝ քրիս տո նե ա կան սուրբ հա վա տի ճշմար
տու թյու նը մարդ կանց քա րո զե լու հա մար (Մա ղաք. 4:5): Տե՛ս 
նաև Հայտ. 11:3:

Հարց ԼԵ. Ինչո՞ւ ջրհեղեղ եղավ:
Պա տաս խան: Մարդ կանց մեղ քե րի պատ ճա ռով: Քա նի որ 

թեև Սե թը իր ցե ղի մարդ կանց առա քի նու թյան ուղիղ ճա նա
պար հը ցույց տվեց, սա կայն Կա յե նի սե րուն դը, իր նա խա հո րից 
վատ օրի նակ տե սած և հետզ հե տե առավել չա րանալով, բա ցի 
Նոյ նա հա պե տից, Սե թի ցեղն էլ, Կա յե նի ցե ղի ան պար կեշտ 
և անա մոթ աղ ջիկ նե րի հետ խառ նակ վե ցին: Դրա նով էլ ամենքն 
այն աս տի ճա նի ապա կա նու թյան մեջ ըն կան, որ այ լևս չարն ու 
բա րին չզա նա զա նե լով՝ ամեն մարդ մեղ քը փառք ու պա տիվ էր 

95 Աստված մարդուն ստեղծել է անեղծ լինելու համար.... Մահը 
աշխարհ է եկել բանսարկուի նախանձով (Իմաստ. 2:2324):

96 Ենովք հաճոյացավ Աստուծոյ և վերափոխեցաւ ի դրախտն 
(Սիրաք 43:16):
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հա մա րում իր հա մար97: «Ամոթ է» ասե լու հա մար ան մեղ մարդ 
է պետք, «Ճի՛շտ քայ լիր» ասե լու, խրա տե լու հա մար ուղիղ մարդ 
է պետք: Արդ, երբ ամենքն այս պես վատ թա րու թյամբ և ամեն 
կերպ ախ տե րով վա րակ վե ցին, իս կա պես անհ րա ժեշտ եղավ, 
որ Աստ ված, Իր շնոր հը նրան ցից ամ բող ջու թյամբ վերց նե լով, 
պատ ժի, քա նի որ Նրա շնորհ նե րին բա ցար ձա կա պես անար
ժան գտնվե ցին98: Որով հե տև մեղքն այն քան շա տա ցավ, որ 
Աստ ված մար դուն ստեղ ծած լի նե լու հա մար զղջման և բար կու
թյան նշան ներ է ցույց տա լիս99: 

Ար դա րև, Աստ ված ամե նա կա րող և ամե նա գետ է, Նա 
բար կու թյուն և զղջում չու նի, քան զի բար կու թյու նը` ան կա րո
ղու թյան, իսկ զղջու մը ան գի տու թյան հե տև անք ներ է: Այս պի
սի խոս քե րը մարդ կանց ապա կան ված վի ճա կի վե րա բե րյալ 
իրա վա ցի գան գատն են ցույց տա լիս, և որ մեղքն այն քան գար
շե լի և Աստծու սրբու թյա նը հա կա ռակ բան է, որ Նա մե ղա
վոր մարդ ստեղ ծե լու հա մար զղջա և բար կա նա լու չափ չհա
վա նի նրան: Տե՛ս և հի ա ցի՛ր Աստծու ողոր մու թյամբ, որ հի շյալ 
ապս տամբ մարդ կանց ամեն առու մով և ան մի ջա կան պատ
ժի ար ժա նի լի նե լու դեպ քում Իր ան սահ ման գթու թյամբ, իս
կույն պատ ժե լու փո խա րեն, 120 տա րի անց ջրհե ղե ղով պատ
ժե լու սպառ նա լիք է տա լիս, որ պես զի վա խե նան, մե ղա գան 
և բնաջնջ մամբ կոր չե լու ահա վոր վտան գից ազատ վեն100:

97 Բազմացան մարդկանց չարագործությունները երկրի վրա, 
և ամեն ոք իր մտքում խնամքով չարիք էր նյութում (Ծննդ. 6:5):

98 Իմ ոգին հավիտյան թող չմնա այդ մարդկանց մեջ, որովհետև 
նրանք մարմնավոր են (Ծննդ. 6:3):

99 Եվ զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա (Ծննդ. 6:6):
100 Նրանց կյանքի սահմանը թող լինի հարյուր քսան տարի:....

Իսկ ես ահա ջրով կհեղեղեմ երկիրը՝ ոչնչացնելու երկնքի տակ 
գտնվող ամեն մի շնչավոր էակ (Ծննդ. 6:317):
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Քա նի որ պա տի ժը ջրով պի տի լի ներ, դրա հա մար էլ Աստ
ված Նո յին հրա ման է տա լիս մի տա պան կա ռու ցել, որ պես
զի ջրհե ղե ղը սկսե լու ժա մա նակ դրա մեջ մտնե լով` ազատ վի: 
Մա նա վանդ մե ղա վոր մար դիկ, տա պա նի կա ռու ցու մը տես
նե լով և հաս կա նա լով, որ պատ ժի գոր ծադ րու մը պետք է տե
ղի ունե նա, փու թա յին զղջալ: Իսկ ջրհե ղե ղի ժա մա նակ տա
պան մտնե լու, փրկվե լու հույս չու նե նա լու հա մար նա խա պես 
Նո յին հայտ նում է, թե ով քեր պի տի տա պան մտնեն` ասե լով. 
«Դու և քո որ դի նե րը, կինդ և որ դի նե րիդ կա նայք պի տի մտնեք 
տա պան», որ պես զի ծա ծուկ չմնա, որ նրան ցից բա ցի բո լորն էլ 
պի տի խեղդ վեն: Դար ձյալ, չմտա ծե լու հա մար, թե աշ խար հի 
վերջն է, հրա մա յում է, որ թռչուն նե րի և ցա մա քա յին կեն դա նի
նե րի ցե ղե րը չկոր չե լու նպա տա կով, նրան ցից արու և էգ տա
պան վերց վի, որ պես զի լավ հաս կաց վի, որ եր կի րը վերս տին 
պի տի ծաղ կի ու շե նա նա, և թե սույն պա տի ժը մի մի այն մարդ
կանց մեղ քի հա մար է: 

Հարց ԼԶ . Նոյը չաղոթե՞ց Աստծուն, որ ների 
մարդկանց մեղքերը, կամ մեղավորներին չխրատե՞ց 
և կամ նրանց չհանդիմանե՞ց, որ իրենց չար 
ճանապարհներից հետ դառնան:
Պա տաս խան: Հի րա վի, Աստ ծուն հա ճե լի և ըն դու նե լի է մե

ղա վո րի հա մար աղո թե լը, սա կայն մի պայ մա նով, որ մե ղա վորն 
էլ, իրեն հան ցա վոր ճա նա չե լով, զղջա, որով հե տև Աստ ծուց 
նե րում խնդրե լը նշա նա կում է ճա նա չել Նրա մե ծու թյու նը, իշ
խա նու թյունն ու գթու թյու նը, նաև մար դու կող մից խո նար հու
թյան և զղջման նշան պետք է լի նի իս կա պես: Ինչ պես որ հայր 
Աբ րա հա մի աղոթ քով Աբի մե լեք թա գա վո րի (Ծննդ. 20:17), Հոբ 
երա նե լու աղա չան քով իր բա րե կամ նե րի (Հոբ 42:10), Մով սես 
մար գա րեի պա ղա տան քով Իս րա յե լի ժո ղովր դի հան ցանք նե րը 
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ներ վե ցին (Ելք 32:30): Քա նի որ սրանք, իրենց հան ցան քը հաս
կա նա լով, մի ան գա մից զղջա ցին: Սա կայն ջրհե ղե ղի ժա մա
նակ մար դիկ ոչ մի այն իրենց մեղ քե րի հա մար չզղջա ցին, այ լև 
օր օրի ավե լի վատ թա րա ցան, և Նոյն էլ թեև աղո թեց նրանց 
հա մար, սա կայն այն չըն դուն վեց, քա նի որ հի շյալ նե րը, սաս
տիկ հպար տու թյու նից փքված, իրենց ուժին էին ապա վի նել101: 
Նույն պես խրա տի մա սին Նո յը թե՛ Աստծու հրա մա նը խոս քով 
հա ղոր դե լու, թե՛ առա քի նու թյամբ նրանց բա րի օրի նակ լի նե
լու պար տա կա նու թյան մեջ չթե րա ցավ102, բայց նրանք ամե նև
ին չուղղ վե ցին, քա նի որ մեղ քը մար դու միտքն այն աս տի ճա նի 
է կու րաց նում, որ այ լևս բա րին ու չա րը ան կա րող է զա նա
զա նել103: Նո յը, ան կա րող լի նե լով նրանց պատ ժել, տրտմում 
է նրանց ապօ րի նի վար քի հա մար: Քա նի որ այն ժա մա նակ 
դա տա վոր և թա գա վոր չկար, յու րա քան չյու րը, իր ցան կու
թյամբ շարժ վե լով, Աստ ծուց չէր երկն չում և մարդ կան ցից էլ 
չէր ամա չում. ընդ որում՝ ամենքն էլ գո ռոզ և ամ բար տա վան 
էին, ամենքն էլ բռնա կալ, ինք նագ լուխ104 և անա մոթ, մի խոս
քով՝ ինք նա հա վան, ան գութ և բար բա րոս լի նե լով, մե ծից մին չև 
փոք րը զվար ճու թյուն նե րի և շվայ տու թյուն նե րի անձ նա տուր 
եղած՝ Նոյ նա հա պե տի խրատ նե րից և առա քի նու թյուն նե րից 
ո՛չ ազդ վում և ո՛չ էլ օրի նակ էին վերց նում: Ինչ պես որ նա խա
պես հի շե ցինք, 120 տա րին անց նե լով՝ տա պա նի կա ռու ցումն էլ 
ավարտ վեց, և այդ քան եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում ոչ ոք 
չզղջաց և ոչ էլ ապաշ խա րեց: 

101 Հենց սկզբից, երբ կործանվում էին ամբարտավան հսկաները 
(Իմաստ. 14:6):

102 Ջրհեղեղից փրկեց միայն ութ հոգու, այդ թվում նաև Նոյին՝ 
արդարության քարոզչին (Բ Պետ. 2:5):

103 Համաձայն առածի՝ Մեղքով բռնվածը մտքով էլ է բռնվում:
104 Այն օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա (Ծննդ. 6:4):



 ԱՌԱ ՋԻՆ ԴԱՐ 59

Դու Աստծու մար դա սի րու թյո՛ւնը տես, որ թեև ար դա րու
թյամբ որո շել էր պատ ժել մե ղա վոր նե րին, բայց ողոր մած լի
նե լով՝ անձ րևի սկսվե լուց յոթ օր առաջ հրա մա յում է Նոյ նա
հա պե տին, որ կեն դա նի նե րին, ինչ պես նաև իրենց և նրանց 
հա մար անհ րա ժեշտ պա շա րը վերց նե լով, իր երեք որ դի նե
րի՝ Սե մի, Քա մի, Հա բե թի, իր կնոջ և որ դի նե րի կա նանց հետ 
շտա պի տա պան մտնել: Արդ, Նո յը հրա մայ վա ծի հա մա ձայն 
տա պան մտնե լուն պես, ո՜վ հրաշք, հրեշ տա կը դրսից փա կում 
է տա պա նի դու ռը105, որ ուրիշ մարդ չկա րո ղա նա դրա մեջ 
մտնել, բայց ակա նա տես նե րը ծի ծա ղե լով ծաղ րում են, քա նի 
որ չէ ին հա վա տում, որ ջրհե ղեղ է լի նե լու:

Հարց ԼԷ. Բոլոր տեսակի անասուններից վերցվե՞ց 
տապանի մեջ:
Պա տաս խան: Հայտ նի է, որ ջրա յին կեն դա նի նե րին, խո նա

վու թյու նից նե խած փայ տի մեջ ապ րող նե րից չվերց րեց, սննդի 
հա մար ան պետք անա սուն նե րից եր կուեր կու հատ՝ արու և էգ, 
իսկ ուտե լի և Աստ ծուն զո հե լու անա սուն նե րից արու և էգ, յո
թա կան վերց րեց՝ հրա մա նի հա մա ձայն:

Եթե առար կես, թե այդ քան կեն դա նի ներ մի ամ բողջ տա
րի ինչ պե՞ս տե ղա վոր վե ցին տա պա նում, կպա տաս խա նեմ, որ 
տա պա նի եր կա րու թյու նը երեք հա րյուր կան գուն, լայ նու թյու
նը հի սուն կան գուն և բարձ րու թյու նը երե սուն կան գուն լի նե
լով, ներսն ու դուր սը նավ թով պա տած էր, վե րև ից ներ քև մին
չև մեկ կան գուն հաս տու թյամբ սնդու կի նման կա ռուց վածք 
ունե նա լու պատ ճա ռով Տա պան կոչ վեց106: Իսկ ներ սից երեք 
հար կե րով ու զատզատ բնա կու թյան հա մար նա խա տես ված 

105 Տեր Աստված նրա հետևից փակեց տապանը (Ծննդ. 7:16):
106 Դու քեզ համար տապան կշինես (Ծննդ. 6:14):
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բա ժին ներ կա ռուց վե ցին, որ պես զի կեն դա նի նե րը չկա րո ղա
նան մի մյանց վնա սել: 

Պետք չէ ասել, թե Նոյն այս քան կեն դա նի նե րին ինչ պե՞ս 
կա րո ղա ցավ տա պա նում հա վա քել, քա նի որ ինչ պես նրանց 
անուն ներ դնե լու հա մար նրանք իրենք իրենց Ադա մի մոտ 
եկան, նույն պես էլ իրենց փրկու թյան հա մար Աստծու հրա
մա նով տա պա նը մտնե լով՝ Նոյ նա հա պե տին հնա զանդ վե
ցին: Թեև տա պա նի կա ռուց ման վայ րը Աստ վա ծաշն չում 
նշված չէ, սա կայն հա մար վում է, որ Ան տի ո քի մեջ է կա ռուց
վել, ինչ պես որ Մով սես Խո րե նա ցին է իր «Աշ խար հա ցույ ցի» 
մեջ նշում:

Հարց ԼԸ. Երբ անձրևը սկսվեց, մարդիկ, դրա պատիժ 
լինելը հասկանալով, զղջացի՞ն:
Պա տաս խան: Եր բեք չզղջա ցին: Մարմ նի աչ քե րին լույս 

է պետք, որ տես նեն, հո գու աչ քե րին շնորհ է պետք, որ 
Աստծու բա րե րա րու թյու նը ճա նա չե լով՝ զղջու մի գան. քա
նի որ Աստ ված նրանց մեղ քե րի պատ ճա ռով Իր շնոր
հը նրան ցից վերց րած լի նե լով, ինչ պես որ այն քան ժա
մա նակ Աստծու բա րի քը հաս կա նա լու հա մար ան կա րող 
եղան, նույն պես և պատ ժի ժա մա նակ էլ տես նե լով հան
դերձ չուղղվեցին: Այո՛, հնա րա վոր և անհ րա ժեշտ էր իմա
նալ ու հաս կա նալ, որ մի այդ պի սի ահ ռե լի տա պան, որ 
Նո յը Աստծու հրա մա նով կա ռու ցեց, ան տե ղի չէր կա րող 
կա ռուց վել: Իհար կե մի գաղտ նիք կար, մա նա վանդ այդ
քան կեն դա նի ներ, լեռ նա յին և դաշ տա յին թռչուն ներ և գա
զան ներ հրա շա լի տնօ րի նու թյամբ տա պան էին մտնում, 
և Նո յը այս չափ գե ղե ցիկ հան դի սա վո րու թյամբ դրա մեջ է 
բազ մում. այս տես նե լով՝ փո խա նակ խրատ վե լու, ընդ հա
կա ռա կը, ար հա մար հե ցին, և իրենց շվայտ կե րու խումն ու 
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անա ռա կու թյու նը ուրա խու թյամբ շա րու նա կե լով՝ ամեն 
առու մով ան հոգ էին մնում107: 

Լա՛վ հաշ վի առ այս տեղ թշվառ մե ղա վոր նե րի վի ճա կի որ
պի սու թյու նը. քա նի որ մեղ քի չա փը լցված լի նե լուն պես աղե
ղից ար ձակ ված նե տի նման հան կարծ երկն քի ու երկ րի ամ
բար նե րի և աղ բյուր նե րի բաց վե լու հրա ման է տրվում, որ 
ար դա րու թյան տա րի նե րին ար ձա նագր ված պատ ժի վճի ռը իս
կույն գոր ծադր վի108: Ահա գին մրրկի պես փչե լով՝ հող մը երկն քի 
երեսն է ծած կում, և կար ծես թշնա մու դեմ պա տե րազմ մղե լու 
հա մար անձ րևի նե տերն իջ նում են ամե նայն ուժգ նու թյամբ: 
Մար դիկ, նախ մի հա սա րակ անձ րև կար ծե լով, մտա ծում են, 
որ շու տով կդա դա րի, և «զվար ճու թյա նը ար գելք մի՛ եղեք» 
ասե լով մի մյանց խրա խու սում են: Սա կայն երբ օրը սկսում է 
մթնել, և անձ րևը հետզ հե տե ավե լի է ուժգ նա նում, այն ժա մա
նակ, «այս ի՞նչ տա րօ րի նակ բան է» ասե լով, մտա տան ջու թյան 
մեջ են ընկ նում, այն ժա մա նակ բա նը բա նից ան ցած լի նե լով` 
պատս պար վե լու տեղ են փնտրում: 

Երբ ապաշ խա րե լու ժա մա նակ կար, խնդա լով և ծի ծա
ղե լով ծաղ րե ցին, հի մա աղա ղա կե լով ող բում և ար տաս վում 
են, սա կայն լսող չի լի նի, ինչ պես որ իրենք Աստծու հրա մա նը 
չլսե ցին109: Ո՞ւր են նրանք, ով քեր, ուտե լով և խմե լով զվար
ճու թյուն նե րի մեջ և անար ժան հա ճույք նե րի անձ նա տուր 
եղած, ամեն տե սակ հոր դո րանք ներ և խրատ ներ ար հա մար
հե լով, ար դար Նո յին քա մահ րե լով և եր գի ծա կան լեզ վով հեգ
նում էին: Ի՞նչ եղան իրենց բազ կի զո րու թյա նը ապա վի նած 

107 Ուտում էին և խմում, կին էին առնում ու մարդու էին գնում, 
մինչև այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտավ (Մատթ. 24:38):

108 Ժայթքեցին ստորգետնյա բազում աղբյուրներ, բացվեցին 
երկնքի ջրվեժները (Ծննդ. 7:11):

109 Որովհետև կանչում էի, բայց դուք չէիք լսում (Առակ. 1:24):
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քա ջե րը, հի մա ի՞նչ են խոր հում այդ անա ռա կու թյան տիղ
մի մեջ խո զի նման թա վալ վող արա րած նե րը: Անի րավ մար
դը որ տե՞ղ պետք է պա հի զրկանք նե րից ձեռք բե րած ապ
րանքն ու հարս տու թյու նը, քա նի որ ջու րը ամ բողջ եր կի րը 
պա տեց: Տե՛ս, ոմանք, ճա շի սե ղա նը թո ղած, փախ չե լու տեղ 
են փնտրում, մյու սը, իր սի րե լի ից բա ժան ված, իր ազատ վե
լու ճարն է անում, մեկ ուրիշն իր հա րա զատ ման կա նը գրկից 
նե տում է, մա նուկ նե րը լա լիս են, երի տա սարդ նե րը ծա ռերն 
են բարձ րա նում, ծե րե րը երի տա սարդ նե րից օգ նու թյուն են 
սպա սում, վեր ջա պես մեծն ու փոք րը խե լա գար ված, ձեռ քերն 
և ոտ քե րը դո ղա լով, կուրծք ներն են ծե ծում, ոչ մեկը ոչ մե կին 
չի օգ նում, քա նի որ ամեն մե կը հու սա հա տո րեն իր փրկու
թյան մա սին է հո գում:

«Ավա՜ղ, այս ի՞նչ դժբախ տու թյուն է, ասում են, Նո յը 
մեզ ասաց, սա կայն մենք չհա վա տա ցինք, նրան հի մա րի տեղ 
դրե ցինք, սա կայն նա` իմաս տուն, իսկ մենք հի մար ենք եղել. 
երա նի՜ նրան, որ պատս պար վել է տա պա նի մեջ, վա՜յ մեզ, որ 
պի տի կոր չենք: Ահա չորս տա րերք մեզ թշնա մա ցել են. հո ղը 
բե րա նը բա ցել է, որ կուլ տա, ջու րը հոր դում է, որ խեղ դա մահ 
անի, հող մը սաստ կա բար շնչում է, որ կոր ծա նի, հու րը մին չև 
այն աս տի ճան է մեր սրտե րը այ րում, որ բո լոր ջրե րը չեն կա
րող մա րել, եր կին քը սևսև ամ պե րով երե սը ծած կեց մեզ նից, 
ցա մաքն ան գամ ջրի մեջ ան տե սա նե լի դար ձավ»:

Ոմանք էլ դեռ հույս են տա ծում, թե ար դյոք տա պան մտնել 
հնա րա վոր չէ՞, որով հե տև տա պա նից բա ցի ապա վի նե լու այլ 
տեղ չկա, սա կայն դրա դուռն էլ փակ է: Անձ րևը մի օ րի նակ 
սաստ կու թյամբ և հե ղե ղի նման թափ վում է, ջու րը տներն է 
մտնում. ներ քևի հար կե րի բնա կիչ նե րը վե րևի հար կերն են 
բարձ րա նում և այն տե ղից էլ վա զում դե պի կտուր այն տեղ 
փրկու թյուն գտնե լու հույ սով, սա կայն իս կույն հու սա խաբ են 
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լի նում՝ տես նե լով, որ ջրե րը կա տա ղո րեն այն տեղ էլ հա սան, 
և հույս չկա: Ար դա րև ողոր մե լի վի ճակ:

Քա նի որ անձ րևի ըն թաց քին նա յե լով՝ խեղ դա մահ լի նե լը 
ստու գա պես գի տե ին, և թե պետ հե ղե ղան ման ար տա սուք թա
փե լով` կսկծա գին հա ռա չանք նե րով ող բա ցին և կո ծե ցին, բայց 
անօ գուտ, քան զի թո ղու թյան և ներ ման ժա մա նակն ան ցել 
էր: Իրոք, եթե պատ ժի երև ա լուց օր առաջ «մե ղա՜» ասե լով մի 
կա թիլ ար ցունք թա փե ին, իրենց մեղ քե րի նե րում ստա նա լով՝ 
սոս կա լի պա տու հա սից կա զատ վե ին: Քա նի որ ոմանք հույս 
ունե ին, որ բարձր լեռ նե րի վրա կա րե լի է փրկու թյուն գտնել, 
սա կայն այն լեռ նե րը հաս նե լու հա մար քա ջու թյուն է անհ րա
ժեշտ. քա նի որ սար ու ձոր ջրի տակ մնա ցին, դաշ տում եղող
նե րը թեև բարձ րա ցան լեռ նե րը, սա կայն չփրկվե ցին, քա նի որ 
ջու րը այդ լեռ նե րից էլ տասն հինգ կան գուն վեր բարձ րա ցավ110, 
ուրիշ նե րը ջա նում էին լո ղալ, բայց ի՞նչ օգուտ. անձ րևը քա ռա
սուն օր և քա ռա սուն գի շեր տե ղա տա րափ թափ վեց. ցա մա քը 
բո լո րո վին անե րև ու թա ցավ. և տա պա նից դուրս գտնվող բո
լոր մար դիկ և անա սուն նե րը ջրա սույզ կո րան111, ինչ պես որ 
վճռված էր Ամե նա կա լի կող մից:

Խրա՛տ առ, ո՛վ մահ կա նա ցու, սույն ահեղ եղե լու թյու
նից, նկա տի՛ր, որ Նո յը ջրի վրա անվ նաս մնաց տա պա նում, 
մինչ դեռ մե ղա վոր նե րը ցա մա քի վրա խեղդ վե ցին: Աստծու 
զո րու թյու նը` այս պես ան դի մադ րե լի, իսկ նրա խոր հուրդ նե
րը և իմաս տու թյունն անքն նե լի են. Նա Իր հա վա տա րիմ ծա
ռա յին պահ պա նում է, որ տեղ էլ որ լի նի նա, իսկ նեն գա վո րին 

110 Տասնհինգ կանգուն ավելի բարձրացավ ջուրը և ծածկեց բոլոր 
լեռները (Ծննդ. 7:20):

111 Երկրի վրա անձրև թափվեց քառասուն օր և քառասուն գիշեր.... 
Աստված բնաջնջեց երկրի երեսին գտնվող ամեն մի էակ (Ծննդ. 
7:12, 23):



64 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

չա րա չար պատ ժում է: Ջրի հա րյուր հի սուն օր բարձ րա նա լուց 
հե տո112 տա պա նը Հա յաս տա նի Արա րա տյան գա վա ռի Մա սիս 
լե ռան վրա նստեց113: Մի՛ ասա, թե մի՞թե դրա նից բարձր լեռ 
չկար, որ տա պա նը դրա վրա նստեր. հնա րա վոր է, որ լի նի, սա
կայն քա նի որ այդ նա վի նա վա պե տը Աստ ված էր, դրա Մա սիս 
լե ռան վրա կանգ նե լը կա մե ցավ114:

Ուրեմն հի մա, ո՛վ մե ղա վոր մարդ, միշտ խոր հի՛ր այս 
բա նե րի մա սին, քա նի որ այդ մարդ կանց հետ պա տա հա ծը 
մի օր քեզ էլ պի տի պա տա հի, մա նա վանդ դու ավե լի ար ժա
նի ես պատ ժի, քա նի որ նրանք Նոյ նա հա պե տի քա րոզ չու
թյու նը չլսե ցին, իսկ դու Քրիս տո սի Ավե տա րա նը չես լսում, 
նրանց հա մար նա խօ րի նակ չկար, իսկ քեզ հա մար թեև բա
զում օրի նակ ներ կան, չես ուղղ վում և մի այն հա ճույք նե րիդ 
ես հե տև ում:

Մտքումդ ինքդ քեզ մի լե ռան վրա պատ կե րաց րո՛ւ, այն
տեղ այն ժա մա նակ գոր ծածդ մեղ քե րը, որոնք չցան կա ցար 
խոս տո վա նել, ջրհե ղե ղի նման քեզ պի տի շրջա պա տեն, որ
պես զի ընկղ մեն115, քա նի որ Քրիս տո սը դա տաս տա նի օրը 
ջրհե ղե ղի է նմա նեց նում116: Մարմ նի թշնա մին ինչ քան էլ 
ան գութ լի նի, նրա իշ խա նու թյու նը մին չև մահ է հաս նում, 
իսկ մա հա ցու մեղքը, այս աշ խար հում մար դու կորս տյան 

112 Ջուրը հարյուր հիսուն օր ողողեց երկիրը (Ծննդ. 7:24):
113 Տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա (Ծննդ. 8:4):
114 Հենց սկզբից, երբ կործանվում էին ամբարտավան հսկաները, 

աշխարհի լույսը, ապավինելով լաստանավին և ղեկավարվելով 
քո ձեռքով, փրկվեց (Իմաստ. 14:6):

115 Ինչո՞ւ վախենամ չար օրերին, երբ կյանքիս անօրենություններն 
ինձ պաշարեցին (Սաղմ. 48:6):

116 Ինչպես Նոյի օրերն էին, այնպես պիտի լինի մարդու Որդու 
գալստյանը (Մատթ. 24:37):
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պատ ճառ լի նե լուց բա ցի, հան դեր ձյալ կյան քում ևս հա վի
տե նա կան դա տա պար տու թյան է առաջ նոր դում: Մա հա ցու 
և մեծ մեղ քի մեջ ընկ նող մար դը Աստծու սի րո կա պը խզած, 
Աստ ծուց փախ չել ցան կա ցող մե կին է նման վում, մի այն թե 
Աստ ված ողոր մած լի նե լով, հով վի կո րած ոչ խա րին փնտրե լու 
նման, բազմիցս մե ղա վո րին դար ձի է հրա վի րում117: Սա կայն 
նա, ով չի դառ նում և օր օրի չա րու թյան և մո լո րու թյան մեջ 
առա ջա դի մում է, ահա այն ժա մա նակ Աստ ված վերց նում է Իր 
շնոր հը: Մար դու հա մար Աստծու շնոր հից զրկվե լուց ավե լի 
մեծ պա տիժ չի կա րող լի նել: Որով հե տև չա փը լցված, պատ
ժի վճի ռը կա յաց նե լուն պես հետ դառ նա լը անհ նար է, ինչ պես 
որ պա տա հեց վե րո հի շյալ ապս տամբ նե րի, Սո դոմի և Գո մո րի 
բնա կիչ նե րի, փա րա վո նի և այլ շա տե րի հետ. արդ, եթե պատ
ժից ազատ վել ես ցան կա նում, մեղք մի՛ գոր ծիր, և եթե սխալ
վե լով մեղ քի մեջ ըն կար, ուղիղ սրտով զղջա՛. այս է և այս պի
տի լի նի ող ջա միտ մար դու ըն թաց քը:

Հարց ԼԹ. Նոյը կորուսյալներին կարեկցելով 
չտխրե՞ց:
Պա տաս խան: Տխրեց, քա նի որ մար դը պար տա վոր է կա րեկ

ցել վշտա ցած նե րին, բայց նա, ով Աստծու հրա մա նին հա կա
ռակ է կանգ նում, իրա վա ցի ո րեն պատժ վում է: Արդ, Աստծու 
ար դա րու թյան օրեն քի հա մա ձայն ան զիղջ մե ղա վո րի պա տի ժը 
տես նե լով՝ ամեն մարդ պետք է, Աստծու դա տաս տա նը գո վե
լով, իր հա մար ան պատ ճառ խրատ առ նի: Այո՛, Նո յը տխրում 
էր, սա կայն ոչ թե Աստծու տված պատ ժի, այլ մարդ կանց անօ
րեն ըն թաց քի հա մար, որով իրենք իրենց դա տա պար տու թյան 
պատ ճառ են դառ նում:

117 Դարձե՛ք դեպի ինձ, և ես կդառնամ դեպի ձեզ (Մաղաք. 3:7):
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Հարց Խ. Ջրհեղեղը ո՞ր ամսին եղավ:
Պա տաս խան: Են թադր վում է, որ մա յի սին եղավ: Որով հե տև 

եթե ձմռա նը կա տար վեր, կաս վեր, թե բնա կան օրեն քի հա մա
ձայն կա տար ված մի մի ջա դեպ է, և նաև գար նա նա յին եղա նա
կը, զվար ճու թյուն նե րի ժա մա նակ լի նե լով, այդ պի սի մի զվար
ճու թյան ժա մա նակ պատ ժի հան դի պե լը առա վել տրտմա ռիթ 
պի տի լի ներ հեշ տա սեր և զվար ճա սեր ան խիղճ և ան զիղջ 
մարդ կանց հա մար:

Հարց ԽԱ. Նոյն արդյո՞ք գիտեր, թե որքան պետք է 
մնար տապանում:
Պա տաս խան: Չգի տեր, քա նի որ Աստ ված դրան ժա մա նակ 

չտրա մադ րեց, և նա էլ չհարց րեց, քա նի որ կա տա րյալ հնա զան
դու թյան պայ մանն է, որ առանց պատ ճառ հարց նե լու մի այն 
հրա մա նի գոր ծադ րու թյա նը ուշադ րու թյուն հատ կաց նել:

Հի րա վի, Նո յը հա վա տա րիմ լի նե լով, առանց իր հնա զան
դու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ թե րա նա լու, իր որ դի
նե րին էլ էր մխի թա րում, որ պես զի Աստծու ողոր մու թյու նից 
իրենց հույ սը չկտրեն: Ար դա րև, այս գոր ծը շատ մեծ նե ղու թյան 
և իր նա խըն թաց օրի նա կը չու նե ցող չար չա րանք էր, քա նի որ 
իր տու նը և հան գիս տը թող նե լով՝ ստիպ ված եղավ տա պա նը 
մտնել, մա նա վանդ դրա նից դուրս գալն էլ իր ձեռ քին չէր, սա
կայն ապս տամբ նե րի գլխին գա լիք չա րի քը և իր ըն տա նի քի 
հրաշ քով փրկվե լը մտա բե րե լով՝ Աստ ծուց գո հա նում էր, ինչ պես 
որ կա տա րյալ հա վատ քը Ս. գրքի մեջ գո վու թյամբ է հիշ վում118:

118 Հավատո՛վ է, որ Նոյը, պատգամ ստանալով դեռևս անտեսանելի 
բաների մասին, վախից բռնված, իր ընտանիքի փրկության 
համար տապանը պատրաստեց, որով և դատապարտեց 
աշխարհը և ժառանգորդ եղավ այն արդարության, որ հավատից 
է (Եբր. 11:7):
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Հարց ԽԲ. Նոյն ինչքա՞ն ժամանակ մնաց 
տապանում:
Պա տաս խան: Մեկ տա րի, քա նի որ հա րյուր հի սուն օր ջու րը 

մի օ րի նակ բարձ րա նա լուց հե տո, փա՜ռք Աստ ծո, սկսեց նվա
զել, և լեռ նե րի գա գաթ նե րը երև ա ցին119: Սա կայն եթե ջու րը 
արագարագ քաշ վեր, ապա դի ակ նե րի հո տը, օդը ապա կա
նե լով, կա րող էր վնա սել նա վից դուրս եկող նե րին, ուս տի ջրի 
այդ քան ժա մա նակ մնա լու հե տև ան քով՝ դի ակ նե րի մի մա սը 
ձկնե րը կե րան, իսկ մնա ցած մա սը փտեց:

Ապա ևս քա ռա սուն օր անց նե լուց հե տո Նո յը, տա պա նի 
պա տու հա նը բա ցե լով, ար ձա կեց ագ ռա վին, որ պես զի երկ րի 
վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյուն ստա նա, բայց այն, իր որ կո րի 
հոգ սե րով զբաղ ված, հետ չդար ձավ: Ապա հե զա բա րո աղավ
նուն ար ձա կեց, որը, թա ռե լու տեղ չգտնե լով, հետ դար ձավ: 
Յոթ օր հե տո նո րից աղավ նուն ար ձա կեց, որը, որ պես ավե
տա բեր բե րա նում մի ճյուղ վերց րած, վե րա դար ձավ տա
պան120: Նո յը, այդ տես նե լով, հաս կա ցավ, որ ջրե րը քաշ վել 
և ցա մա քել են: Յոթ օր դար ձյալ սպա սե լուց հե տո վերս տին 
ար ձա կեց նրան, որն այ լևս հետ չդար ձավ: Ուստի Նո յը տա
պա նի վե րևի մա սը բա ցեց և ցա մա քը տես նե լու ժա մա նակ, որ
պես մի նոր աշ խարհ եկած մարդ, շատ ուրա խա ցավ: Աստ ված 
հրա մա յեց, որ տա պա նից դուրս գան՝ ին քը և իր կի նը, որ դի
ներն ու նրանց կա նայք և բո լոր կեն դա նի նե րը:

119 Ջուրը գնալով իջնում, քաշվում էր.... Երևացին լեռների գագաթ
նե րը (Ծննդ. 8:3, 5):

120 Աղավնին նրա մոտ վերադարձավ երեկոյան: Նրա կտուցին 
ձիթենու մի շյուղ կար (Ծննդ. 8:11):
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Հարց ԽԳ. Ինչո՞ւ տապանը մտնելու ժամանակ 
նախ Նոյը և իր որդիները, ապա կինը և որդիների 
կանայք մտան, մինչդեռ դուրս գալու ժամանակ 
նախ Նոյը իր կնոջ հետ դուրս եկավ, հետո որդիները 
և իրենց կանայք միմյանց հետևից դուրս եկան:
Պա տաս խան: Տա պա նը մտնե լու ժա մա նակ կնո ջից բա ժան

ված տղա մար դու մուտ քը տա պան նրանց զա վակ գո յաց նե լու 
ցան կու թյուն չու նե նալն է ցույց տա լիս: Քա նի որ տա պա նը 
նրանց փրկու թյան հա մար էր կա ռուց ված և կար գադր ված, որ
պես ապաշ խա րան քի տեղ, վա յել էր, որ այն տեղ մարմ նա կան 
հա ճույք նե րից զերծ մնա յին, ինչ պես որ Ս. Եկե ղե ցին ապաշ
խա րու թյան օրե րին մարմ նի հա ճույք նե րը ար գե լում է:

Իսկ դուրս գա լու ժա մա նակ յու րա քան չյու րի հե տև ից իր 
կնոջ ել նե լը զա վակ ունե նա լու թույլտ վու թյան նշան է: 
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Հարց Ա. Երկրորդ դարը ինչո՞վ է տարբերվում 
առաջինից:
Պա տաս խան: Այն ուխ տով, որ Աստ ված կա պեց Նո յի հետ` 

օրհ նե լով նրան, երբ նա, տա պա նից դուրս ել նե լով, զոհ մա տու
ցեց Աստ ծուն: Այո՛, առա ջին դա րում մարդ կանց անար դար 
վարք ու բար քի պատ ճա ռով Աստ ված պատ ժեց նրանց, բայց 
երկ րորդ դա րում մար դա սի րու թյամբ մխի թա րում է, որ չհու
սա հատ վեն: Քա նի որ Նո յը տա պա նից դուրս գա լուց հե տո 
երկն քում փրկու թյան նշան սկսեց երև ալ, այս առ թիվ ծի ա ծա
նը հաշ տու թյան նշան կոչ վեց:

Հարց Բ. Նոյը տապանից դուրս գալուց հետո որտե՞ղ 
բնակվեց:
Պա տաս խան: Հա յաս տա նի Արա րա տյան գա վա ռի Մա սիս լե

ռան մոտ Նա խի ջև ան կոչ ված տե ղում, որն «առա ջին իջևան» 
է նշա նա կում: Այս տեղ լա՛վ ուշադ րու թյուն դարձ րու Նո յի 
առա քի նու թյա նը. նա, որ մի տա րի տա պա նի մեջ փակ ված էր, 
դուրս ել նե լով, դե ռևս ուրիշ որևէ բա նով չզբաղ ված, ան մի ջա
պես սե ղան կա ռու ցե լով, գո հու թյամբ և շնոր հա կա լու թյամբ 
զոհ է մա տու ցում Աստ ծուն՝ Նրա բա րու թյան հա մար121:

Կար ծիք կա, որ Նոյ նա հա պե տից առաջ սե ղան կա ռու
ցող չե ղավ, թե պետ Աբե լը զոհ մա տու ցեց, սա կայն սե ղան 
կա ռու ցե լու մա սին գրված չէ: Մաս նա վո րա պես Նո յի մա
տու ցած զո հը կամ ըն ծան այն քան հա ճե լի եղավ Աստ ծուն, 
որ «Տեր Աստ ված հո տո տեց անուշ բույ րը» գե ղե ցիկ բա ցատ
րու թյամբ է հի շա տակ վում122: Աստ ված, ըն դու նե լով Նո յի 

121 Նոյը զոհասեղան շինեց Աստծու համար: Նա առավ բոլոր 
տեսակի անպիղծ անասուններից, բոլոր տեսակի անպիղծ 
թռչուններից և ողջակիզեց զոհասեղանի վրա (Ծննդ. 8:20):

122 Տեր Աստված հոտոտեց անուշ բույրը (Ծննդ. 8:21):
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զո հը, օրհ նում է նրան և նրա որ դի նե րին, մի և նույն ժա մա
նակ ուխտ հաս տա տե լով` խոս տա նում է, որ այ լևս ջրհե ղեղ 
չի լի նի123: Հի րա վի, նա խա պես Աստծու օրհ նու թյու նը ստա
ցավ, սա կայն այս ան գամ նո րից օրհ նու թյուն շնոր հե լով` 
Աստծու ողոր մու թյան դու ռը վերս տին բաց վեց: Որով հե տև 
հրա մա յում է, որ աճեն և բազ մա նան, նախ կի նի նման երկ
րին տի րեն, և միս ուտե լու ար տո նու թյուն ևս տրվեց, որ 
առաջ թույ լատր ված չէր:

Հարց Գ. Մի՞թե ծիածանը արդեն չէր երևում, 
որ Աստված այն հաշտության նշան է հայտարարում: 
Պա տաս խան: Այո՛, երև ում էր, սա կայն ջրհե ղեղ չլի նե լու 

պայ մա նով Աստ ված հատ կա պես Իր ուխ տի և հաշ տու թյան 
նշան դրեց այն, որ մար դիկ տես նե լով գի տե նան, թե Նա 
իրենց հետ հաշտ վել է, և ուրախ լի նեն: Օրի նակ՝ եթե մե կը 
ձեռ քին գա վա զան կամ մա տին մա տա նի դնե լու նախ նա կան 
սո վո րու թյու նը ունե ցած լի նի, և թա գա վորն այդ մար դու վե
րա բե րյալ հայ տա րա րի, թե՝ «Այս գա վա զա նը կամ մա տա նին 
որ քան այս մար դու ձեռ քին տես նեք, պի տի իմա նաք, որ նա 
իմ բա րե կամն է», նույն պես և ծի ա ծա նը, թեև ար դեն ամ պե
րի մեջ երև ում էր, բայց հե տո հաշ տու թյան նշան հա մար
վեց, որ պես զի մար դիկ եր կյու ղա ծու թյան զգա ցու մով մեղ քից 
հեռու մնան:

Քա նի որ հաշ տու թյու նը թշնա մու թյուն կամ բար կու
թյուն է են թադ րում, երբ ասում ենք՝ «Աստ ված հաշտ վեց 
մար դու հետ», նշա նա կում է, որ նա խա պես բար կա ցած էր, 
իսկ բար կու թյունն էլ հան ցան քի հա մար է լի նում: Ահա այս 

123 Ահա ես ուխտ եմ դնում ձեզ հետ. այլևս ոչ մի էակ չի մեռնի ջրհե
ղե ղից (Ծննդ. 9:11):



 ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՐ 73

տե սու թյամբ, երբ ծի ա ծա նը տես նենք, պետք է խոր հենք, որ 
պար տա վոր ենք Աստծու պատ վի րան նե րին հա կա ռակ չգոր
ծել, որ պես զի նո րից մեզ վրա բար կա նա լով՝ չպատ ժի մեզ: 
Թե պետ Աստ ված խոս տա ցավ վերս տին ջրհե ղե ղով չպատ ժել, 
բայց այս խոս տու մով մե ղա վո րին չթույ լատր վեց իր ուզածն 
անե լու և պատ ժից ազատ ու զերծ մնա լու, այլ ուրիշ կեր
պով է պա տիժ տա լիս:

Ար դա րև ծի ա ծանն աղե ղի ձև ունի124, իսկ աղե ղը էլ պա
տե րազ մի գոր ծիք է, և առանց նե տի այս երկ րի վրա նրա 
երևու մը Աստծու գթու թյունն է հայտ նում: Որով հե տև մա հա
ցու մեղ քե րի տեր մար դիկ կար ծես թե պա տե րազ մի են դուրս 
ելել Աստծու դեմ և Նա, ողոր մած լի նե լով, շատ ան գամ առանց 
պատ ժե լու համ բե րու թյամբ սպա սում է, որ մե ղա վո րը դառ նա 
և զղջա, սա կայն մի՛ կար ծիր, թե միշտ պի տի համ բե րի, քան
զի աղե ղը լար ված է, ան շուշտ մի օր բար կու թյան նե տը պի տի 
ար ձակ վի125:

Հարկ է հատ կա պես նկա տել, որ ինչ քան աղե ղը լար ված է, 
այն քան նետն ավե լի ուժ գին է հար վա ծում. նույն պես Աստ ված 
որ քան եր կար համ բե րի, պա տիժն էլ այն քան սաս տիկ և խիստ 
կլի նի126: Արդ, ծի ա ծա նը աշ խար հի հա մար մի խրատ է, որ 
Աստ ծուց եր կյու ղե լով` զգաս տու թյամբ ապ րենք՝ պատ ժի նե
տից ազատ և զերծ մնա լու հա մար127:

124 Իմ ծիածանը կկապեմ ամպերի մեջ (Ծննդ. 9:13):
125 Սակայն եթե չդառնաք դեպի Նա, սուրն իր սրած է և աղեղն իր՝ 

լարած (Սաղմ. 7:13):
126 Երբ ժամը հասնի, ճշմարիտ դատաստան պիտի տեսնեմ 

(Սաղմ. 74:2):
127 Երկյուղածներիդ նշան դու տվեցիր, որ փրկություն գտնեն 

աղեղից (Սաղմ. 59:6):
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Հարց Դ. Մարդու հետ Աստծու հաշտվելն ու ուխտ 
կապելը ինչպե՞ս հասկանանք:
Պա տաս խան: Մար դուն խոսք հաս կաց նե լու հա մար նրա լեզ

վով պետք է խո սել. այդ պատ ճա ռով Աստ ված մար դուն հաս
կա նա լի եղա նա կով Ս. գրքում իր կամքն է հայտ նում՝ համ րին 
նշան նե րով խոսք հաս կաց նե լու պես: Քա նի որ մարդ կո րեն 
հաշտ վել կամ ուխտ ու դա շինք կնքե լը կռվից հե տո հա վա սար
նե րի մի ջև եր կու կող մե րի կամ քի մի ու թյունն է հայտ նում, բայց 
Աստծու հաշ տու թյունն ու ուխ տադ րու թյու նը, մի այն Իր կամ
քով և Իր կող մից լի նե լով, Նրա ողոր մու թյունն է հայտ նում128: 
Քա նի որ Աստ ված ոչ թե հար կադր ված է ուխտ հաս տա տում, 
իբր թե պար տա կան է մար դուն, այլ մա նա վանդ Նոյ նա հա պե
տին և բո լոր մարդ կանց մխի թա րե լով՝ իր ողոր մու թյանն է ար
ժա նաց նում, որ պես զի Աստծու բա րե րա րու թյու նը ան մո ռաց 
հի շե լով՝ միշտ գո հու թյամբ հնա զանդ վեն և հա վի տե նա կան 
փառ քին ևս հաս նեն:

Հարց Ե. Նոյը և իր որդիներն ի՞նչ եղան:
Պա տաս խան: Քա նի որ հո ղա գոր ծու թյունն ամեն բա նից 

առա վել էր, Նո յը Մա սիս լե ռան ստո րո տին այ գի տնկեց (այդ 
տե ղի անու նը մինչ այ սօր հա յե րեն Ար կու սի է կոչ վում, որը 
նշա նա կում է «որթ տնկված վայր») և նրա գի նուց խմե լով՝ 
մերկ և բաց պառ կեց: Նո յի երկ րորդ որ դին՝ Քա մը, այդ տես
նե լով, փո խա նակ նրա մեր կու թյու նը ծած կե լու, ծաղ րան քով 
իր եղ բայր նե րին ևս հայտ նեց: Սա կայն Սե մը և Հա բե թը, հայ
րա կան պա տի վը պահ պա նե լու նպա տա կով զ գեստ վերց րած, 
հետհետ գնա լով ծած կե ցին իրենց հոր մեր կու թյու նը:

128 Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Այս է նշանն այս ուխտի, որ հաս
տա տեցի իմ ու ձեր միջև» (Ծննդ. 9:17):
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Նո յը արթ նա նա լուց հե տո, երբ իմա ցավ եղե լու թյան 
մա սին, Քա մի որ դուն՝ Քա նա նին, անի ծեց129, քա նի որ 
ենթադրվում է, որ առա ջին ան գամ Քա նանն է իր պա
պին այդ վի ճա կում տե սել և հայտ նել իր հո րը՝ Քա մին, որն 
էլ՝ իր եղբայր նե րին: Ինչ պես որ առա ջին դա րում Կա յե
նը, անեծք ըն դու նե լով, օր օրի չա րանալով իր հո րից մերժ
վեց, նույն պես երկ րորդ դա րում Քա նա նին անեծք տրվեց, 
և Քամն նույն պես, հայ րա կան օրհ նու թյա նը ար ժա նի չլի նե լով, 
հետզհե տե վատ թա րա ցավ այն քան, որ Նո յը ստիպ ված մեր
ժեց նրան: 

Քա նի որ կարծ վում է, որ Քա մը կա խար դու թյան և այլ 
անար ժան ըն թաց քի էր հե տև ում, իսկ Սե մը և Հա բե թը, որոնք 
իրենց հոր պա տի վը հար գել իմա ցան, օրհ նու թյուն ըն դու նե
ցին հո րից, որով էլ Քա մը իր եղ բայր նե րի ծա ռա է կոչ վում: 
Մա նա վանդ Քրիս տո սը Սե մի ցե ղից պի տի ծնվեր, իսկ Հա բե
թի ցե ղը Նրան պի տի հա վա տար, Աստծու ներշն չան քով Նո յը 
մար գա րե ա բար այդ է հայտ նում130: Ար դա րև, այս կե տը մի օր 
բո լոր կռա պաշտ նե րի` Քրիս տո սին հա վա տալն է հայտ նում, 
ինչ պես որ հայ ազ գը, Հա բե թի սե րուն դից լի նե լով, Քրիս տո սին 
հա վա տաց:

Մա նա վանդ Աբ գա րը՝ Եդե սի ա յի թա գա վո րը, ազ գու թյամբ 
հայ, Երու սա ղե մում Քրիս տո սի կա տա րած հրաշք նե րի մա սին 
լսե լով, հա տուկ մարդ և նա մակ ուղար կեց Նրան, և բո լոր հե
թա նոս թա գա վոր նե րից առա ջի նը հա վա տաց, և Քրիս տո սը՝ 
մեր Փրկի չը, նրա նա մա կին պա տաս խան գրել ցան կա ցավ, 
ինչ պես որ Ս. Մով սես Խո րե նա ցին Իր պատ մու թյան երկ րորդ 
մա սի 19րդ գլխի մեջ է գրում:

129 Անիծյալ լինի ստրուկ Քանանը (Ծննդ. 9:25):
130 Աստված թող բարգավաճ դարձնի Հաբեթին, նա թող բնակվի 

Սեմի տանը (Ծննդ. 9:27):
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Դու Քա մի չա րու թյա՛նը նա յիր, որ մեղ քի հու րը, դեռ նոր 
ջրհե ղե ղով մա րած լի նե լով, նո րից ար ծար ծեց և իր սերն դի հա
մար չար օրի նակ եղավ. մեղ քի սեր մե րը նո րից սկսե ցին բող բո
ջել մարդ կանց սրտե րում:

Հարց Զ . Մարդիկ ինչպե՞ս ցրվեցին աշխարհի չորս 
կողմերը:
Պա տաս խան: Սե մի, Քա մի և Հա բե թի սե րունդ նե րը օր օրի 

բազ մա ցան. բո լո րի բնակ վե լը իրենց գտնված վայ րում ան
հնա րին դար ձավ, ուս տի անհ րա ժեշ տու թյու նից դրդված` յու
րա քան չյուր ցե ղի մար դիկ տար բեր կող մեր ցրվե ցին, գնա ցին՝ 
բա րե կե ցու թյուն գտնե լու հա մար: Քա նի որ այն ժա մա նա կի 
մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու նը հո ղա գործ էր, ըն դար ձակ դաշ
տե րի և լեռ նա հո վիտ նե րի կա րիք ուներ: Ուստի հար մար տեղ 
գտնե լու նպա տա կով բա վա կա նին մեծ մի ամ բոխ, մաս նա վո
րա պես անի րավ մարդ կանց դա սա կար գից, Բաղ դա դի դաշ տը 
հաս նե լով, մի մյանց հետ խորհր դակ ցե ցին, որ առանց իրա րից 
բա ժան վե լու աշ տա րա կան ման մի քա ղաք կա ռու ցեն, որի գա
գա թը մին չև եր կինք հաս նի, և այդ աշ տա րա կը իբ րև հի շա տակ 
թող նե լով՝ անուն և համ բավ ստա նան, և իրենց այս ամ բար
տա վան խոր հուր դը իրա կա նաց նե լու հա մար իս կույն եռան դով 
ձեռ նա մուխ եղան շի նա րա րու թյա նը:

Քա նի որ սույն գոր ծը սկսե լու գլխա վոր շար ժա ռի թը 
նրանց նույն լեզ վով խո սե լու կա րո ղու թյունն էր, Աստ ված 
նրանց հաս կա նա լի բա ռե րի իմաս տը խառ նեց, որ պես զի մի
մյանց լե զու չհաս կա նա լով131՝ սկսած շի նա րա րու թյու նը թող
նեն: Քա նի որ այդ մարդ կանց հի շյալ ըն թաց քը մի այն իրենց 

131 Արի իջնենք ու խառնենք նրանց լեզուն այնպես, որ ոչ մեկը 
չհասկանա իր ընկերոջ ասածը (Ծննդ. 11:7):
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հպար տու թյան ար դյունքն էր, ուս տի հա կա ռակ էր Աստծու 
հրա մա նին և մտադ րու թյա նը: Եվ երբ յու րա քան չյուրը իրեն 
հանձ նա րար ված գոր ծով զբաղ ված, աշ խատւմ էր շի նու թյան 
վրա, ահա սաս տիկ փո թո րիկ և քա մի փչեց, և ամեն մեկն իս
կույն տա րօ րի նակ վի ճա կի մեջ հայտն վեց. այ լևս իրար խոսք 
չկա րո ղա նա լով հաս կա նալ՝ յու րա քան չյուր ցեղ առան ձին լեզ
վով սկսեց խո սել, և այս պես իրենց մի ու թյու նը խախտ վեց, 
և շի նա րա րու թյան գործն էլ կի սատ մնաց: Ահա այդ ժա մա նակ 
ամեն ցեղ իր մարդ կան ցով իր ուզած կող մը գնաց, և առան ձին 
ազ գեր կազ մե ցին, որոնց լե զու նե րը, ինչ պես ար դեն հայտ նի է, 
իրա րից տար բեր վում էին:

Նկա տի՛ր, որ դեռ ջրհե ղե ղը չմո ռա ցած՝ մար դիկ նո րից Աստ
ծուն բար կաց նե լուն հե տա մուտ եղան, բայց մի՛ զար մա ցիր, 
քա նի որ աշ տա րա կը կա ռու ցող նե րի պա րագ լու խը Քա մի թո
ռը՝ Նեբ րովթն էր: Չա փա զանց հպարտ և իր զո րու թյան վրա 
վստահ, պա տե րազ մող մի անձ լի նե լով՝ շա տե րին բռնու թյամբ 
իրեն հպա տա կեց նե լուց հե տո նա առա ջին ան գամ սկսեց թա գա
վո րել Բաղ դա դում132, քա նի որ մինչ այդ թա գա վո րու թյուն չկար:

Բա ցի այդ, բա նակ կազ մե լով` իրար կո տո րե լը Նեբ րով
թից սկսեց, որը նաև Բել է ան վան վում: Սույն բռնա կա լը ինչ
պես մարդ կանց հետ էր պա տե րազմ ծա վա լում, նույն պես էլ 
Աստծու դեմ կռա պաշ տու թյուն է հնա րում, քա նի որ աս վում 
է, թե իր պատ կե րը բո լո րին պաշ տել տա լով՝ կռա պաշ տու թյան 
պատ ճառն ու հիմ նա դի րը եղավ: Եվ նրա պատ կե րը եղող կուռ
քը, որը Աստ վա ծաշն չում Բա հաղ անու նով է հիշ վում: Ամ բողջ 
Արա բի ա յում և արև մուտ քում (կամ հա րա վում) հռչա կա վոր 
էր, և Եղիա մար գա րեն նա խան ձախնդ րու թյամբ դրա քուր մե
րին կո տո րեց (Գ Թագ. 18:40):

132 Նրա թագավորությունն սկիզբ առավ Բաբելոնից (Ծննդ. 10:10):
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Թող հպարտ և Աստծու հրա մա նին հա կա ռակ գոր ծող ան
զգամ նե րը խրատ վեն: Ար դա րև, կա րո ղու թյուն ունե ցող մար դիկ 
պար տա վոր են երկ րի վրա հի շա տակ թող նել, սա կայն պայ մա
նով, որ դրա նից ուրիշ նե րին օգուտ լի նի, և ոչ թե իրենց ան վան 
փառ քի հա մար հպար տու թյամբ մե ղան չեն, ինչ պես որ հի շյալ 
աշ տա րա կը կա ռու ցող ներն արե ցին: Նաև կար ծիք կա, որ աշ
տա րակ ցան կա ցան կա ռու ցել, որ պես զի մյուս ան գամ ջրհե ղեղ 
լի նե լու ժա մա նակ դրա մեջ պատս պար վեն: Սա կայն այս միտ քը 
շատ անար դար և ապօ րի նի է, քա նի որ երբ Աստ ված ցան կա
նա պատ ժել, մի՞թե մար դիկ կա րող են ազատ վել: Թող որ մար դը 
թռչու նի նման եր կինք թռչի, թող մրջյու նի նման երկ րի խոր քե
րը մտնի, թող ձկան նման ծո վի հա տա կը իջ նի, Արար չի ձեռ քից 
դար ձյալ չի կա րող ազատ վել: Եթե ցան կա նում ես պատ ժից զերծ 
ու ազատ մնալ, հրա մա նին կամ օրեն քին հա կա ռակ մի՛ գոր ծիր: 

Հարց Է. Լեզուները խառնվելուց առաջ մարդիկ ի՞նչ 
լեզվով էին խոսում:
Պա տաս խան: Կար ծիք կա, որ հա յե րեն էին խո սում, քա նի որ 

հայտ նի է, որ մինչ աշ տա րա կա շի նու թյու նը Ադա մի լեզ վով էին 
խո սում, և մի այն աշ տա րա կը կա ռու ցող այդ հպարտ և բռնա
կալ մարդ կանց որ պես պա տիժ՝ նրանց լե զուն Բաղ դա դի դաշ
տի մեջ խառն վեց133: Արդ, քա նի որ Նո յը և նրա հա րա զատ նե
րը Հա յաս տա նում էին գտնվում, նրանց լե զուն ան խառն մնաց, 
որով հե տև մինչ այդ ժա մա նա կը Նո յը դե ռևս կեն դա նի էր, 
և աշ տա րակ շի նող նե րին չմի ա նա լուց բա ցի, եթե կա րո ղա նար, 
ան շուշտ նրանց ապօ րի նի գոր ծը կխա փա ներ: Ուրեմն կա րե
լի է եզ րա կաց նել, որ լե զու նե րը խառն վե լուց հե տո մեր Հայկ 

133 Տեր Աստված այնտեղ խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների 
լեզուները (Ծննդ. 11:9):
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նա հա պե տը, Հա յաս տա նի կող մը գա լով, այն տեղ նախ նա կան 
լեզ վով սկսեց խո սել, քա նի որ այն ար դեն իսկ իր լե զուն էր:

Ար դա րև, ինչ պես որ մար դիկ մեղ քի պատ ճա ռով աշ խար
հի նե ղու թյուն նե րի և վշտե րի են թարկ վե ցին, նույն պես էլ 
մեղ քի պատ ճա ռով լե զու նե րը շա տա ցան, որ պես զի մար դիկ 
չա րու թյան մեջ իրար հետ չմի ա բան վեն: Քա նի որ մարդ կա
յին բնու թյու նը զար մա նա լի է. լավ բա նե րի չձգտե լով, ընդ հա
կա ռա կը՝ շատ վատ և ան պի տան բա նե րի է սկսում հե տև ել 
և այս պես, ի վեր ջո, բո լորն էլ չա րա նում են, ինչ պես ջրհե ղե
ղից առաջ եղավ: Ուրեմն այս առու մով լե զու նե րի շա տու թյու
նը մարդ կանց հա մար մե ծա պես օգ տա կար եղավ, և դար ձյալ՝ 
լե զու նե րի խառն վե լը մեծ հռչակ տվեց աշ խար հին, ինչ պես եր
կի րը մի օ րի նակ դաշ տա վայր եղած ժա մա նակ հան կարծ լեռ
նե րով, ձո րե րով և բլուր նե րով զար դար վեց, կամ ինչ պես մի 
ծա ղիկ մի ա գույն լի նե լուց առա վել հա ճե լի է, երբ զա նա զան 
գույ ներ է ունե նում:

Հարց Ը. Նոյը քանի՞ տարեկանում մահացավ:
Պա տաս խան: Ինը հա րյուր հի սուն տա րե կա նում (Ծննդ. 

9:29): Տե՛ս մարդ կանց թշվառ վի ճա կը: Որով հե տև յու րա
քան չյուր ժո ղո վուրդ, իր վի ճա կի հա մա պա տաս խան եր կիր 
գրա վե լու պայ մա նով, թե պետ այ լև այլ ազ գու թյուն ներ կազ
մե լով աշ խար հա յին բա նե րի մեջ տե սակտե սակ ճար տար 
գյու տե րի շնոր հիվ փառ քի և պատ վի հա սավ, բայց հո գև որ 
ճա նա պար հում հե տին աս տի ճա նի ողոր մե լի և խեղճ մնաց: 
Քա նի որ եր կինքն ու եր կի րը ստեղ ծող Արար չի փո խա րեն 
ան հա մար կուռ քեր ստեղ ծե լով՝ որ պես աստ ված նե րի սկսե
ցին պաշ տել դրանց: Հի րա վի, բո լոր արա րած նե րի Արար
չի և աշ խար հը կա ռա վա րող իմաս տուն և գե րա գույն Էա կի 
գո յու թյու նը ակա մա խոս տո վա նում են, բայց թե ի՞նչ է Նրա 
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հրա մա նը, և ի՞նչ եղա նա կով է հար կա վոր ծա ռա յել Նրան, 
ահա այդ չգի տեն134:

Հարց Թ. Ինչի՞ց առաջացավ կռապաշտությունը:
Պա տաս խան: Առա ջին՝ հպար տու թյու նից. քա նի որ ինչ պես 

վե րո հի շյալ Նեբ րով թը հպա տակ նե րին ստի պում էր երկրպա
գել իր պատ կե րին, նույն պես իր որ դի նե րը և ուրիշ ներ նրա 
օրի նա կին հե տև ե ցին, իսկ անհ նա զանդ նե րին պատ ժում էին: 
Ինչ պես որ երեք մա նուկ նե րը Բա բե լո նում Նա բու գո դո նո սո
րի ստեղ ծած պատ կե րին զոհ չմա տու ցե լու հա մար բոր բոք
ված (կրա կի) հնո ցի մեջ նետ վե ցին (Դան. 3: 21): Սա կայն հեշտ 
է գու շա կել, որ ոմանք` եր կյու ղի, ոմանք` կեղ ծա վո րու թյան, 
և ուրիշ ներն էլ ստի պո ղա բար սկսե ցին կուռ քեր պաշ տել:

Երկ րորդ՝ զա վա կի ցա վից135. քա նի որ երի տա սարդ տա
րի քում մա հա ցած զա վա կի հայ րը մխի թար վե լու հա մար նրա 
պատ կերն է փայ տից շի նել տա լիս հյուս նին և զա նա զան թան
կա գին նյու թե րով զար դա րած՝ պա տիվ է տա լիս ան շունչ պատ
կե րին. նրա հպա տակ ներն էլ հոր պատ վի հա մար սկսում են 
նույն հար գան քը մա տու ցել պատ կե րին, ուրիշ ներն էլ նույն 
կերպ պատ րաս տե լով և պատ վով պա հե լու հա մար այլ տե ղեր 
են տա նում: Ուրիշ ներն էլ նույն պես հա ճո յա նա լու հա մար տե
սակտե սակ ըն ծա ներ են բե րում դրան:

Եր րորդ՝ ագա հու թյու նից136. որով հե տև ճար տա րա գետ 
մար դիկ հարս տա նա լու մտադ րու թյամբ սկսե ցին ոս կուց, 

134 Ճանաչեցին Աստծուն, բայց իբրև Աստծու չփառավորեցին 
(Հռոմ. 1:21):

135 Իր վաղամեռիկ որդու տարաժամ մահվան ոգով թախծող մի 
հայր շինել տվեց նրա արձանը (Իմաստ. 14:15):

136 Անգետների մեջ պաշտամունքի տարածմանը նպաստեց 
արվեստագետ վարպետի փառասիրությունը (Իմաստ. 14:18):
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ար ծա թից, փայ տից և մին չև իսկ ցե խից կուռ քեր պատ րաս
տել և վա ճա ռել: Այս մո լո րյալ սո վո րու թյու նը իր հա մար այն
քան նյութ գտավ, որ սկսեց տի րա պե տել, և բռնա կալ մար դիկ, 
իրենց կուռ քե րի հա մար կռատ ներ կա ռու ցե լով, պաշ տո նյա ներ 
էլ հատ կաց րին, որոնք էլ իրենց շա հի հա մար այ լև այլ պայ ման
ներ հնա րե ցին:

Չոր րորդ՝ սա տա նա յի դա վա ճա նու թյու նից. քա նի որ մար
դը արա րած նե րի մեջ իր փա փա գին լրում չգտավ, միշտ այն 
լրաց նե լու կա րող ան ձ է փնտրում, և Աստ ծուց բա ցի իր փա
փա գին հա գուրդ տալ կա րո ղա ցող մե կին չգտնե լով՝ մար դը 
հար կադր ված Աստ ծուն է փնտրում: Նրան չգտած մար դը հան
գիստ չու նի, ուս տի այս իմա նա լով՝ սա տա նան կուռ քե րի մեջ է 
մտնում և մարդ կանց հրա պու րիչ պա տաս խան ներ է տա լիս, 
որ պես զի դրանց իբ րև աստ ծու ճա նա չել տա լով՝ նրանց հու
սադ րի, որ իրենց փա փագ նե րի գո հա ցու մը այդ կուռ քե րից 
սպա սեն՝ դրանց երկր պա գե լով և պաշ տե լով:

Հի մա դու տե՛ս սա տա նա յի ճար պիկ, խո րա մանկ և չա
րա գործ հա ջո ղու թյունն ու մարդ կանց թշվառ և ան միտ վի
ճա կը, քա նի որ նա այն աս տի ճա նի կա պեց և կաշ կան դեց 
մարդ կանց այդ ան շունչ և անզ գա կուռ քե րին, որ ան գամ 
այդ գար շե լի նե րի սի րո հա մար իրենց զա վակ նե րին զո հե
լով՝ կրա կի մեջ այ րում էին137: Եվ երբ մի քա նի խե լա ցի մար
դիկ, «մար դու սար քա ծը ան կա րե լի է, որ Աստ ված սար քած 
լի նի» ասե լով, տա րա կու սում էին, այն ժա մա նակ սա տա նան 
իր նեն գա վոր հնա րա գի տու թյամբ սկսում է կեն դա նի նե րին 
ցույց տալ իբ րև աստ ծու և հա ջո ղեց նում է դրանց երկր պա
գել տալ138: Նմա նա պես, երբ կեն դա նի նե րի վե րա բե րյալ էլ 

137 Իրենց ուստրերին և դուստրերին զոհեցին դևերին (Սաղմ. 105:37):
138 Կար նաև մի մեծ վիշապ, և բաբելացիները պաշտում էին նրան 

(Դան. 14:22):
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տա րա կու սանք է ծա գում, նզո վյալ չար ոգին ճա րը կտրած 
արևը, լու սի նը, կրակն ու ջուրն է ներ կա յաց նում որ պես 
Աստ ված: Որով հե տև վեր ջին ներս մարդ կանց հա մար օգ
տա կար և հար կա վոր են, և թե րևս նրանց նկատ մամբ ամեն 
տե սակ տա րա կույս և կաս կած չու նե նա լով՝ միշտ կռա պաշ
տու թյան մեջ մնան, և մար դիկ, որ պես իր նման Աստծու դեմ 
ապս տամբ ներ, դժոխք գնան:

Ահա այս պես սա տա նան թեև շատ աշ խա տեց բո լոր մարդ
կանց կռա պաշ տու թյան մեջ բան տար կե լու հա մար, այ դու հան
դերձ միշտ գտնվե ցին մար դիկ, որոնք արա րած նե րին որ պես 
աստ ծու չըն դու նե ցին, այլ եր կինքն ու եր կի րը արա րող գե րա
գույն Տի րո ջը ճա նա չե ցին աղոտ: Քա նի որ մի այն բնա կան լույ
սով և առանց շնոր հի չի կա րե լի այդ գե րա գույն և սուրբ Էա կի 
վե րա բե րյալ բա վա կան գի տու թյուն ունե նալ, ուս տի թե՛ գի
տունն ու ան գե տը, թե՛ մեծն ու փոք րը, կռա պաշ տու թյան խոր 
խա վա րի մեջ ընկղմ ված, թշվառ և դա տա պար տե լի վի ճա կի 
էին մատն վել, մին չև որ բա րե գութ Աստ ված, մարդ կանց գթա
լով, հայր Աբ րա հա մին կան չեց:

Զգու շա ցի՛ր, ո՛վ մարդ, կռա պաշ տու թյու նը եր կու տե սա
կի է. մե կը՝ հայտ նի, իսկ մյու սը՝ գաղտ նի: Հայտ նի կռա պաշ
տը նա է, ով Արար չին չճա նա չե լով՝ կուռ քե րին է պաշ տում, 
իսկ ծա ծուկ կռա պաշ տը նա է, ով թեև Աստ ծուն ճա նա չում 
է, սա կայն իր սիր տը արա րած նե րին տա լով՝ նրանց սի րո հա
մար Աստծու պատ վի րան նե րին հա կա ռակ է գոր ծում: Քա նի 
որ մար դը Աստ ծուց առա վել ինչ սի րում է, այն է աստ վա ծաց
նում: Այս պի սի մար դիկ, եթե իրենց արա ծի հա մար զղջա լով՝ 
մեղ քե րի կուռ քե րին չթող նեն, հայտ նի կռա պաշտ նե րից ավե լի 
մեծ պատ ժի պի տի են թարկ վեն, քա նի որ նրանք ան գի տա բար 
գոր ծե ցին, իսկ սրանք` գի տու թյամբ. մե կը կռա պաշտ է կրո
նով, մյու սը՝ գոր ծով:
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Ար դա րև, Աստծու հրա մա նին հա կա ռակ գոր ծող մար դը, 
ով էլ լի նի, պատ ժի և դա տա պար տու թյան է ար ժա նի: Սա
կայն քա նի որ մար դը երեք պատ ճա ռով է մե ղան չում՝ տգի տու
թյամբ, տկա րու թյամբ և չա րու թյամբ, ուս տի նա, ում խել քը չի 
հաս նում կամ ան ճար մնա լով մե ղան չում է, հայտ նի է, որ նրա 
պա տի ժը թե թև է լի նում, իսկ նա, ով գի տու թյամբ և չա րու
թյամբ է մե ղան չում, նրա պա տի ժը խիստ ծանր և սաս տիկ է 
լի նե լու ըստ Ավե տա րա նի139:

139 Իսկ այն ծառան, որ գիտե իր տիրոջ կամքը, բայց նրա կամքի 
համաձայն չի պատրաստի, շատ ծեծ կուտի (Ղուկ. 12:47):
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Հարց Ա. Երրորդ դարը երկրորդից ինչո՞վ է 
զանազանվում:
Պա տաս խան: Աստ ծուց` Աբ րա հա մին կան չե լով: Թե պետ երկ

րորդ դա րում օրհ նու թյուն շնորհ վեց մար դուն և ծի ա ծա նը որ
պես հաշ տու թյան նշան տրվեց նրան, բայց մար դը Երու սա ղե մի 
եր կի ր չկանչ վեց, և Աստ ված մար դուն չե րև աց: Մի այն եր րորդ 
դա րում Աստ ված, հատ կա պես Աբ րա հա մին կան չե լով140, երևաց 
նրան, և Աբ րա հա մի հնա զան դու թյամբ հայտն վեց, մի կող մից, 
Աստծու սե րը մար դու նկատ մամբ, և մյուս կող մից՝ մար դու 
հնա զան դու թյունն Աստ ծուն: Որով հե տև ինչ քան էլ Աստ ված 
մեղ քի պատ ճա ռով պատ ժեց մար դուն, այ դու հան դերձ չզլա ցավ 
իր շնոր հը տալ նրան, նույն պես էլ մար դը, որ քան հան ցանք գոր
ծեց, այ նու ա մե նայ նիվ մարդ կանց մեջ Աստծու հրա մա նին հնա
զանդ եղող ան ձինք ան պա կաս եղան: Օրի նակ` Ադա մը դրախ
տից ար տաքս վե լուց հե տո սգով և տրտմու թյամբ անց կաց րեց 
իր կյան քը, Աբե լը, Սե թը և Նո յը Աստ ծուն կա տա րյալ հնա զան
դու թյուն ցու ցա բե րե ցին: Նույն պես Աբ րա հա մը, որը իր հոր՝ 
Թա րա յի հետ Բա բե լո նի կող մերն էր բնակ վում, Սե մի ցե ղից լի
նե լով, ոչ մի այն ոչն չով անար ժան ըն թաց քի մեջ չե ղավ, այլ նաև 
կռա պաշ տու թյան ան միտ և հի մար ըմ բոս տու թյա նը ո՛չ հա վա
նու թյուն է տա լիս և ո՛չ էլ հե տև ում է: Աստծու ազ դե ցու թյամբ 
իր հոր հետ Խա ռան գնա լուց հե տո նա որոշ ժա մա նակ այն տեղ 
բնակ վեց, որ տե ղից յո թա նա սուն հինգ տա րե կանում Աստ ված 
կան չում է նրան, որ պես զի իր ծննդա վայ րը, ազ գը և հայ րա կան 
տու նը թող նե լով՝ Աստծու ցույց տված տե ղը գնա: 

Լա՛վ մտա պա հիր, ինչ պես որ ծո վի վրա խա վար գի շե րում 
իր ճա նա պար հը կորց րած նա վաս տին, փայ լա տա կում նե րի 

140 Աստված ասաց Աբրամին. «Հեռացի՛ր քո երկրից, քո ցեղից ու քո 
հոր տնից և գնա՛ այն երկիրը, որ ցույց կտամ քեզ» (Ծննդ. 12:1):
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լույ սով եզեր քը նշմա րե լով, իր ճա նա պարհն է վե րագտ նում, 
այդ պես էլ Աստծու կող մից Աբ րա հա մին կան չե լը հա վա տի ճա
նա պար հը մարդ կանց հայտ նելն էր:

Քա նի որ Աստ ված Մե սի ա յի ձեռ քով մար դուն պի տի 
ազա տեր սա տա նա յի գե րու թյու նից, Աբ րա հա մի սիր տը շնորհ
նե րով լցնե լով՝ կան չում է նրան, որ պես զի բո լոր մարդ կանց 
կող մից՝ որ պես փո խա նորդ և ներ կա յա ցու ցիչ, կա տա րյալ սի
րով և հա վա տով Աստ ծուն հնա զանդ վե լով՝ Մե սի ան նրա ցե
ղից ծնվի և Մե սի ան բո լոր հա վա տա ցող նե րի հայր կոչ վի, որ
պես զի ամեն մի մարդ, նրա նից խրատ և օրի նակ վերց նե լով, 
հնազանդ վի Աստ ծուն և Մե սի ա յի շնորհ նե րով ար քա յու թյանն 
ար ժա նա նա:

Հի րա վի, Աստ ված Իր շնորհ նե րի բնա կա րան դարձ նե լու 
ար ժա նի գտավ Աբ րա հա մի սիր տը, բայց Աբ րա համն էլ իր 
սիր տը կա տա րյալ հպա տա կու թյամբ Աստ ծուն տա լու հա
մար «հա վատ քի հայր» կոչ վեց, և նրա «գո գը» ար քա յու թյան 
օրի նակ եղավ (Ղուկ. 16:22): Ստա ցած հրա մա նի հա մա ձայն՝ 
Աբ րա համը, իր կնոջ Սա ռա յի և եղ բո րոր դի Ղով տի ու իր ըն
տա նի քի ան դամ նե րի հետ իր հայ րե նի քը թող նե լով, Քա նան 
եկավ: Սա կայն չի կարծ վում, որ նա իր պանդխ տու թյան 
մեջ խեղճ և թշվառ վի ճակ ուներ, ընդ հա կա ռա կը՝ Աստ ված 
նրան «մեծ ազգ» դարձ րեց և շատ մեծ հռչա կով ու համ բա
վով փառա վո րեց: Քա նի որ ճշմար տա պես առա քի նի ամեն 
մի մարդ, որ տեղ էլ լի նի, իր անա րատ և անա ղարտ կյան քով 
փա ռա վոր վում է: 

Ուրեմն հարկ է, որ մենք, ոչ մի այն Աստծու բա րու թյան 
և մար դա սի րու թյան շուրջ խոր հե լով, գոհ ու շնոր հա կալ լի
նենք, որ մար դուն կռա պաշ տու թյան խա վա րից հա նեց, 
այլ նաև Աբ րա հա մի պանդխ տու թյու նից խրատ վենք, քա
նի որ նա թեև իր բնիկ երկ րում հա վա տաց Աստ ծուն, բայց 
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գործ նա կա նո րեն մին չև Բա բե լո նից դուրս չե կավ, սուրբ Երու
սա ղե մի հո ղը չշնորհ վեց նրան141:

Նույն պես էլ քա նի որ Բա բե լո նը «խառ նա կու թյուն» և 
Երու  սա ղե մը «խա ղա ղու թյուն» է նշա նա կում, հեշ տու թյամբ 
կա րող ենք հաս կա նալ, որ մին չև այս աշ խար հի խառ նակ վի
ճա կից չխու սա փենք, մեզ հա մար հո գև որ խա ղա ղու թյուն չկա. 
ուրեմն թող յու րա քան չյուր անձ հո գու փրկու թյան հա մար մեծ 
զգու շու թյամբ ըն թա նա այս պան դուխտ, ան ցա վոր ու երկ րա
վոր կյան քում: 

Հարց Բ. Աբրահամն արդեն ճանաչո՞ւմ էր Աստծուն, 
որի հրամանին հետևեց:
Պա տաս խան: Ըն դուն ված է, որ այն ժա մա նակ նե րի գի տու

թյան մեջ հմուտ լի նե լով՝ կուռ քե րի Աստ ված չլի նե լը լավ հաս
կա ցել էր և նրանց եր բեք հակ ված չէր եղել, ուս տի Աստ ված, 
նրա սրտին ազ դե լով, Ինքն Իրեն ճա նա չե լի դարձ րեց Աբ րա հա
մին: Եվ նա էլ, ան փուշ ար տի նման հա վա տի պտու ղը պտղա
բե րե լով, այն աս տի ճա նի կա տա րյալ հնա զան դու թյան հա սավ, 
որ հա վի տե նա կան Աստծու գե րա գույն հրա մա նին հա կա ռակ 
չգոր ծեց: Քա նի որ մի այն բնա կան լույ սով Աստ ծուն ճա նա չե լը 
մար դու հա մար ան կա րե լի է, ան պայ ման գերբ նա կան շնոր հի 
կա րիքն ունի, որ ճա նա չի Նրան142:

141 Մեռած է հավատը առանց գործերի (Հակոբ. 2:26):
142 Ոչ ոք չի կարող գալ դեպի ինձ, եթե նրան չձգի Հայրը (Հովհ. 6:44):
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Հարց Գ. Աստված Աբրահամին հրամայում է, 
որ իր ծննդավայրը թողնի, սակայն գնալու տեղի 
անունն ինչո՞ւ չի հայտնում: 
Պա տաս խան: Աս վում է, որ քան զի Նո յը Քա նա նի եր կիրն իր 

անդ րա նիկ որ դուն՝ Սե մին էր հատ կաց րել, Աբ րա հա մը նույն
պես նրա սերն դից առաջ եկած և մա նա վանդ Աստծու կող մից 
ներք նա պես ազդ ված լի նե լու պատ ճա ռով Քա նա նի եր կիրն է 
գա լիս: Սա կայն ինչ քան էլ աստ վա ծա յին ազ դե ցու թյան ներ քո 
էր, դար ձյալ ոչ մի տեղ բնա կու թյուն չհաս տա տե լով՝ վրա նաբ
նակ կյանք է վա րում, մին չև որ Աստծու կամ քը որո շա կի ձև ով 
իրեն հայտն վի: Արդ, Սա մա րիա կոչ ված երկ րի Սյու քեմ ան
վամբ տեղն է գա լիս, որի մոտ մի բարձր կաղ նի կար, և Քեբ
րոն քա ղաքն էր գտնվում, ահա այս տեղ Աստ ված նրան է 
երևում և խոս տա նում այդ բո լոր վայ րե րը նրա որ դուն տալ143: 
Աբ րա հա մը, այն տեղ սե ղան կանգ նեց նե լով, շնոր հա կա լու
թյուն է հայտ նում Աստ ծուն:

Օրի նա՛կ վերց րու, ար դա րև նախ Աստ ված Իր ողոր մու
թյամբ Աբ րա հա մին կան չեց, երբ նա դե ռևս իր հայ րե նի քում 
էր, և Աբ րա համն է,լ հնա զանդ վե լով և պանդխ տու թյան գնա
լով, ան մի ջա պես Աստ ծու հա մար սե ղան է կա ռու ցում: Քա
նի որ ինչ պես Աստ ված իր շնոր հը ոչ ոքի չի խնա յում, նույն
պես էլ մար դու պարտքն է, մարմ նա կան ցան կու թյուն նե րը 
մեր ժե լով, պար գև յալ շնորհ նե րին հա կա ռակ չկանգ նել, և իր 
կող մից էլ ամեն ջանք գոր ծադ րել Աստծու շնոր հը չկորց նե լու 
հա մար:

143 Հավատո՛վ է, որ Աբրահամը, երբ կանչվեց, հնազանդվեց և գնաց 
այն տեղը, որն ստանալու էր որպես ժառանգություն. ելավ գնաց 
և չգիտեր՝ ուր էր գնում (Եբր. 11:8):
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Հարց Դ. Քանի որ տեղի անունը Աբրահամին 
չասվեց, զարմանալի չէ՞, որ ուրիշ կողմ գնալու 
փոխարեն Քանանի երկիրը գնաց: 
Պա տաս խան: Աբ րա հա մի հա վա տը աշ խար հին հայտ նի լի

նե լու հա մար է: Քա նի որ առանց ուր գնալն իմա նա լու ճա
նա պար հոր դու թյուն ձեռ նար կե լը նրա կա տա րյալ հա վատ քի 
ապա ցույցն է144: Այո՛, Աստ ված Աբ րա հա մի սիր տը գի տեր, սա
կայն մարդ կանց հայտ նի լի նե լու հա մար տե ղի անու նը չա սաց: 
Եվ Աբ րա համն էլ չի հարց նում, քան զի գի տի, որ իրեն կան չո
ղը Աստ ված է, և մար դու պար տա կա նու թյունն է հնա զանդ վել, 
քա նի որ չի կա րե լի Աստ ծուն հարց նել պատ ճառ նե րի մա սին: 

Լա՛վ տես և խրա՛տ ստա ցիր, Աբ րա հա մը, Աստ ծուն ապա
վի նե լով, մեծ բա րիք նե րի և շնորհ նե րի ար ժա նա ցավ, քա նի որ 
Աստ ված խոս տա ցավ օրհ նել այն մարդ կանց, որոնք Աբ րա հա
մին բա րիք կկա մե նան, և անի ծել նրանց, ով քեր չա րիք կա նեն, 
մա նա վանդ բո լոր մար դիկ նրա նով պի տի օրհն վե ին145: Ուրեմն 
ջա նա՛, որ Աստ ծուն հա ճե լի մարդ կանց հետ բա րե կա մա նա
լով՝ նրանց հա մար աղո թես, քա նի որ Աստ ված իր ծա ռա նե րի 
սի րո հա մար ան պատ ճառ քեզ էլ կօրհ նի: Մար դը պար տա կան 
է բո լոր մարդ կանց բա րիք անել և նրանց մա սին բա րին խո
սել, քա նի որ մար դու սիր տը մի այն Աստ ված գի տի. պետք չէ, 
որ դու դա տես որևէ մե կին, կա րող է պա տա հել, որ մե կին դա
տե լով՝ դու դա տա պարտ վես, որով հե տև նա Աստ ծուն հա ճե լի 
անձ է թե րևս:

Ինչ պես որ բո լո րին ստեղ ծողն Աստ ված է, այդ պես էլ բո լո
րի գոր ծե րը քննողն Աստ ված է, ուրեմն Աստ ծուն վե րա բեր վող 

144 Պիտի օրհնեմ քեզ օրհնողներին, իսկ քեզ անիծողներին 
պիտի անիծեմ: Քեզնով պիտի օրհնվեն աշխարհի բոլոր 
ժողովուրդները (Ծննդ. 12:3):

145 Դո՞ւ ես, որ դատում ես ուրիշի ծառային (Հռոմ. 14:4):
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գոր ծե րին դու մի՛ խառն վիր, որ պես զի դա տա պար տու թյան 
ար ժա նի չլի նես146:

Հարց Ե . Մարդուն Աստծու երևալը և նրա հետ 
խոսելն ինչպե՞ս հասկանանք:
Պա տաս խան: Երեք կերպ է հաս կաց վում. կա՛մ Աստ ված 

մար դուն տե սիլ քով հայտ նում է Իր հրա մա նը, կա՛մ հրեշ տա կի 
մի ջո ցով խո սե լով, կա՛մ մտքի և երև ա կա յու թյան մեջ խո սե լով: 
Կար ծիք կա, որ այս եր րորդ եղա նա կով տե ղի ունե ցավ Աբ րա
հա մի կո չու մը, քա նի որ Աստ ծուն մարմ նա վոր աչ քով տես նելն 
ան կա րե լի է147: Թե պետ Աստ ված ամե նու րեք է, սա կայն որ
տեղ Աստծու կա րո ղու թյու նը հայտ նա պես երև ում է, աս վում 
է «Աստ ված այն տեղ է»: Նույն պես երբ Աստ ված իր հրա մա նը 
մե կին ձայ նով հա ղոր դի կամ մտքին ազ դե լով և կամ հրեշ տա
կի մի ջո ցով, աս վում է «Աստ ված խո սեց»: Քա նի որ այն զո րու
թյու նը հայտ նո ղը կամ մար դու մտքին ազ դո ղը և կամ հրեշ տա
կը առա քո ղը Աստ ված Ինքն է:

Սա կայն ոչ թե հրեշ տակ նե րի գո յու թյու նը մարմ նա վոր 
է, և մարմ նա կան զգա յա րան նե րի կա րիքն ունեն, այլ մար
դը՝ մարմ նա վոր լի նե լով և հո գև որ գո յու թյուն նե րը տես նե
լու ան կա րող. Աստծու հրա մա նով հրեշ տակ նե րը, եթե հարկ 
է, մարմ նա վոր կեր պա րան քով են հայտն վում և մարդ կանց 
նման շարժ վում: Արդ, եթե հրեշ տա կը ինքն իրեն Աստ ծուց 
առաք ված է հայ տա րա րում, աս վում է. «Հրեշ տա կը երև աց» 
(Դան. 10:11): Եվ եթե Աստծու կող մից առաք վե լը չհայտ նե լով՝ 

146 Աբրամը կտրեց անցավ երկիրն իր երկարությամբ մինչև Սյուքեմ 
վայրը, բարձր կաղնին:.... Տերը երևաց Աբրամին և ասաց նրան. 
«Քո հետնորդներին եմ տալու այս երկիրը» (Ծննդ. 12:6):

147 Դու չես կարող տեսնել իմ երեսը, որովհետև մարդ չի կարող 
տեսնել իմ երեսն ու կենդանի մնալ (Ելք 33:20):
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ին քը իր կող մից հրա ման ներ է տա լիս, «Աստ ված երև աց» է 
աս վում, ինչ պես Սամ սո նի հո րը՝ Մա նո վե ին հայտն վո ղը հրեշ
տակ էր, բայց Մա նո վեն ասում է. «Աստ ծուն տե սանք»148: Քա
նի որ իմաս տուն նե րը և գիտ նա կան նե րը կար ծում են, որ Հին 
Կտա կա րա նում, որ տեղ «Աստ ված երև աց» է աս վում, պետք է 
հաս կա նալ հրեշ տակ նե րի մի ջո ցով [երև աց]149:

Հարց Զ. Աստված Քանանի երկիրն ինչո՞ւ տվեց 
Աբրահամին մի՞թե դրանից ավելի պտղաբեր 
և ուրախ երկիր չկար:
Պա տաս խան: Ան շուշտ կար, բայց քա նի որ մարդն ար քա յու

թյան հա մար ստեղծ վեց, և մեղ քի պատ ճա ռով այս աշ խար հի 
թշվա ռու թյուն նե րին էր են թարկ վել, ուս տի բա րե րար Աստ ված, 
նրան մեղ քից փրկե լով, կա մե ցավ ար քա յու թյան ար ժա նաց նել, 
և այս մեծ բա րի քը Երու սա ղե մում Մե սի ա յի ձեռ քով կա տար
վե լը սահ մա նե լու հա մար Աստ ված այդ երկ րում երև աց Աբ րա
հա մին: Մի և նույն ժա մա նակ խոս տա նում է այդ եր կի րը որ պես 
ժա ռան գու թյուն տալ նրան և նրա սե րունդ նե րին, որ պես զի 
մար դիկ իմա նան, որ Մե սի ան (Քրիս տոս) Աբ րա հա մի սերն դից 
Երու սա ղե մում պի տի ծնվի, և որ մարդ կանց փրկու թյու նը այն
տեղ պի տի կա տար վի, հե տև ա բար պետք էր իրենց սրտերն առ 
Նա ուղ ղել և գա լու ժա մա նակ Նրան հա վա տա լով՝ հրա մա նին 
հնա զանդ վել. այս պատ ճա ռով Երու սա ղե մի հո ղը «Ավե տյաց 
եր կիր» է կոչ վում (Եբր. 11:9):

Քա նա նի եր կի րը Աբ րա հա մին տա լու խոս տու մը հի րա վի 
եղավ, սա կայն նա դե ռևս շա րու նա կում էր որ պես պան դուխտ 

148 Մանովեն ասաց իր կնոջը. «Անպատճառ կմեռնենք, որովհետև 
տեսանք Աստծուն» (Դատ. 13:22):

149 Հրեշտակների միջոցով օրենքն ստացաք (Գործ. 7:53):
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շրջել, քա նի որ աստ վա ծա սեր մար դը ար քա յու թյան ար ժա
նա նա լու տեն չով երկ րի վրա որ պես պան դուխտ է բնակ վում, 
քա նի որ աշ խար հի մե ծու թյու նը և զվար ճու թյու նը, ան կա յուն 
լի նե լով` սա ռույ ցի վրա գրե լու են նման վում, որի հա մար էլ 
աստ վա ծա սեր մար դը, Աբ րա հա մի նման պանդխ տու թյան մեջ 
շրջե լով, ար քա յու թյան ան վախ ճան փառ քին հաս նելն է բաղ
ձում միշտ և ան սա սան150:

Հարց Է. Քանանի երկիրը Աբրահամին խոստանալու 
ժամանակ նա դեռ որդի չուներ, ինչո՞ւ զավակ 
չխնդրեց Աստծուց:
Պա տաս խան: Քա նի որ մար դը պար տա վոր է հնա զանդ վել 

Աստ ծուն և Նրա կամ քը կա տա րել, այդ պատ ճա ռով Աբ րա հա
մը, այլ բան չմտա ծե լով, ամե նայն հնա զան դու թյամբ ջա նում է 
մի այն Աստծու կամ քը կա տա րել: Քա նի որ Աստ ված, որ նրան 
խոս տա ցավ որ դի տալ, ան շուշտ տա լու ժա մա նակն էլ գի տի: 
Հի րա վի, Աբ րա հա մին զա վակ խոս տա նա լուց հե տո շատ ժա
մա նակ ան ցավ առանց խոստ ման կա տա րու մը տես նե լու, բայց 
Աբ րա հա մը ուր գնում էր, մեծ պա տիվ և փառք գտնե լով՝ բո լոր 
մարդ կան ցից հար գանք էր ստա նում, քա նի որ Աստ ծուն հա վա
տար մու թյամբ ծա ռա յո ղին հա մայն աշ խարհն է ծա ռա յում151:

Այն ժա մա նակ քա նի որ Քա նա նի երկ րում սով էր, Աբ
րա հա մը Եգիպ տոս գնաց. Եգիպ տո սի փա րա վոն թա գա վո
րը նրա կնո ջը՝ Սա ռա յին, նրա ձեռ քից վերց րեց՝ կար ծե լով, 
թե նրա քույրն է, քա նի որ Սա ռա յի շատ գե ղե ցիկ լի նե լու 
պատ ճա ռով Աբ րա հա մը օտար տե ղե րում քույր էր կո չում 

150 Քանզի սպասում էր հիմքերով հաստատված քաղաքին, որի 
ճարտարապետը և արարիչը Աստված է (Եբր. 11:10):

151 Աստվածապաշտությունը զորավոր է ամեն բանից (Իմաստ. 
10:12):
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նրան, որ նրա պատ ճա ռով իրեն չսպա նեն: Թե պետ մար
դաս պա նու թյու նը և շնու թյու նը հա վա սա րա պես մեծ մեղ
քեր են, սա կայն եգիպ տա ցի նե րը շնու թյան մեղքն ավե լի մեծ 
էին հա մա րում, քան մար դաս պա նու թյու նը, այս պատ ճա ռով 
Աբ րա հա մը իր ան ձը փրկե լու հա մար Սա ռա յին քույր կո չեց: 
Բայց և այն պես, փա րա վո նը, Աստ ծուց հան դի ման վե լով, 
առանց Սա ռա յի պատ վին դիպ չե լու իս կույն նրան անվ նաս 
հանձ նում է Աբ րա հա մին և իր մարդ կանց էլ պատ վի րում է, 
որ չվնա սեն նրանց: 

Նկա տի՛ առ Աստծու զո րու թյու նը. Աբ րա հա մը մի պան
դուխտ էր, սա կայն թա գա վո րը նրա նից վա խե նում է, և մի՛ 
կար ծիր, որ նա Աբ րա հա մից վա խե ցավ, այլ մա նա վանդ նրա 
Աստ ծուց, քա նի որ Աբ րա համն իրեն Աստծու պաշտ պա նու
թյանն էր հանձ նել152:

Հարց Ը. Եգիպտոսից վերադառնալուց հետո 
Աբրահամն ո՞ւր գնաց:
Պա տաս խան: Կրկին վե րա դառ նում է այն վայ րը, որ տեղ նա

խա պես սե ղան էր կանգ նեց րել Աստծու հա մար, և նրա եղ
բոր որ դի Ղովտն էլ նրա հետ եկավ: Եվ քա նի որ Աբ րա համն 
ու Ղով տը բազ մա թիվ ոչ խար ներ, կո վեր և ուրիշ անա սուն ներ 
ունե ին, նրանց հո վիվ նե րի մի ջև արո տա վայ րե րի հա մար վեճ 
ծա գեց: Աբ րա հա մը, վե ճեր չցան կա նա լով, Ղով տին առա ջար
կում է գնալ իր ցան կա ցած վայ րը, որ պես զի եր կուսն էլ հան
գիստ կա ռա վա րեն: Հոր դա նա նի կող մե րը խիստ ար գա սա վոր 
և բեր րի լի նե լու հա մար Ղով տը, Աբ րա հա մից բա ժան վե լով, 
Սո դոմ քա ղա քը գնաց և այն տեղ բնակ վեց: 

152 Նա թույլ չտվեց մարդկանց, որ վնասեն նրանց, կշտամբեց 
թագավորներին նրանց համար (Սաղմ. 104:14):
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Դու տե՛ս Աբ րա հա մի առա քի նու թյու նը. Ղով տի սիր տը 
չվշտաց նե լու և իրենց մի ջև կռվի առիթ չտա լու հա մար նրա 
կամ քին է թող նում, որ իր ցան կա ցած կող մը գնա, և ինքն էլ 
բա վա րար վում է նրա չհա վա նած տե ղով: Հե տո Աստ ված, նա
խա պես տրված խոս տու մը կրկնե լով, երկ րի ավա զի չափ ան
հա մար զա վակ ներ է խոս տա նում տալ Աբ րա հա մին153՝ հրա
մա յե լով, որ իրենց ժա ռան գե լիք երկ րի բո լոր կող մե րով շրջի` 
թե՛ եր կա րու թյամբ և թե՛ լայ նու թյամբ, որ պես զի հայտ նի դառ
նա Աստծու բա րե րա րու թյուն, և Աբ րա հա մը ճա նա չի այն տե
ղե րը, որ պի տի զբա ղեց նի:

Հրա մա նի հա մա ձայն՝ Աբ րա հա մը շրջե լով գա լիս է Քեբ րոն 
և բնակ վում է այն տեղ ու սե ղան կանգ նեց նում Աստ ծուն: Իսկ 
Ղով տը, որ, ար գա սա վոր տեղ որո նե լով, սկսեց բնակ վել Սո
դո մի մեղ սա սեր բնակ չու թյան մեջ, մեծ վտան գի հան դի պեց. 
իրոք, Ղով տը առա քի նի և Աստ ծուն հա ճե լի մարդ էր, բայց չար 
մարդ կանց մեջ գտնվե լով՝ նրանց հետ գե րու թյան մատն վեց: 
Քա նի որ Սո դո մի և Գո մո րի բնա կիչ նե րի թշնա մի չորս թա գա
վոր նե րը մի ա բան վե լով պա տե րազ մի են դուրս գա լիս Սո դո մի 
և Գո մո րի երկ րի տեր հինգ թա գա վոր նե րի դեմ և այս վեր ջին
նե րի հաղթ վե լով՝ Ղովտն էլ թշնա մի նե րի ձեռ քը գե րի ըն կավ: 
Աբ րա հա մը այս լսե լուն պես, հույ սը Աստծու վրա դնե լով, իր 
318 հպա տակ նե րի հետ հան կար ծա կի հար ձակ վեց թշնա մու 
վրա, որով էլ նրան հա ջող վեց թե՛ Ղով տին և թե՛ նրա հետ գե րի 
ըն կած նե րին իրենց ամ բողջ գույ քով ազա տել:

Խրա՛տ ստա ցիր. բա րի մար դը չա րե րի պատ ճա ռով վտան
գի հան դի պեց, և չար մար դիկ էլ մի բա րի մար դու պատ ճա ռով 
գե րու թյու նից ազատ վե ցին:

153 Որքան աչքդ կտրում է, այդ ողջ երկիրը հավիտյան քեզ եմ տալու 
և քո սերունդներին (Ծննդ. 13:15):
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Երբ Աբ րա հա մը թշնա մու նկատ մամբ տա րած հաղ թա նա
կից վե րա դար ձավ, Մել քի սե դեկ քա հա նան նրան հաց և գի նի 
մա տու ցե լով օրհ նեց. Աբ րա համն էլ թշնա մուց վերց րած կո ղո
պու տից տա սա նորդ տվեց (Եբր. 7:9): Քա հա նա յին տա սա նորդ 
տա լով՝ Աբ րա համն ըն դու նում էր, որ հաղ թա նա կը Աստ ծուց 
էր, և այդ պես շնոր հա կալ էր լի նում Նրան: Քա նի որ սո դո մա
ցի նե րի ունեց վածքն ազա տել էր թշնա մի նե րից, դրանք իրա
վամբ Աբ րա հա մին էին պատ կա նում, և նրանց թա գա վորն էլ 
հո ժա րա կամ ստի պում էր նրան, որ վերց նի, սա կայն նա չկա
մե ցավ ոչինչ վերց նել, որ չա սեն, թե Աբ րա հա մը սո դո մա ցի նե
րի ունեց ված քով հարս տա ցավ: Ար դա րև, այս դեպ քում Աբ
րա հա մը մեծ փառք վաս տա կեց, սա կայն մի և նույն ժա մա նակ 
սրտում եր կյուղ ըն կավ. Աստ ված նրան քա ջա լե րում է, որ 
բնավ չերկն չի:

Հարց Թ. Ո՞վ էր Մելքիսեդեկ քահանան:
Պա տաս խան: Թա գա վո րա կան ցե ղից էր և Սա ղիմ կոչ վող 

վայ րի թա գա վորն էր, սա մի առա քի նի, աստ վա ծա պաշտ 
և սուրբ մարդ լի նե լով, «Մել քի սե դեկ» կոչ վեց, որը «հա վա
տա րիմ թա գա վոր» է նշա նա կում, քա նի որ Մե լիք «թա գա
վոր» և Սե դեկ «հա վա տա րիմ» է թարգ ման վում, և քա նի որ 
նրա բնա կու թյան վայ րը Սա ղիմ՝ «խա ղա ղու թյուն» է նշա նա
կում, նաև «խա ղա ղու թյան թա գա վոր» էլ է կոչ վում: Նա ին
քը, քա հա նա լի նե լով և Աբ րա հա մին հաց և գի նի նվի րե լով, 
հո գև որ առու մով պա տա րա գի խոր հուր դը կամ օրի նակն է 
հայտ նում: 

Մա նա վանդ որ Ս. գրքում նրա տոհ մա բա նու թյու նը 
նշված չէ, ինչ պես նաև նրա անունն ու քա ղա քը, մա տու ցած 
նվե րը և Աբ րա հա մին օրհ նե լով, նրա նից տա սա նորդ վերց
նե լով՝ Քրիս տո սի օրի նա կը եղավ: Որով հե տև Քրիս տո սը, 
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խա ղա ղու թյան և ար դա րու թյան թա գա վոր լի նե լով, Երու սա
ղե մում մարդ կու թյա նը ազա տեց գե րու թյու նից, և Սուրբ Պա
տա րա գը որ պես հա վի տե նա կան կյան քի կե րա կուր պար գև եց. 
որի շնոր հիվ վե րա նո րոգ ված մար դը պար տա կան եղավ հա վա
տալ և հնա զանդ վել Նրան, ինչ պես նաև իր ստաց ված քից տա
սա նորդ տալ, քան զի Քրիս տոս Ինքն է ճշմա րիտ քա հա նան` 
ըստ Մել քի սե դե կի կար գի154:

Հարց Ժ. Աբրահամը ինչի՞ց էր վախենում, որ 
Աստված քաջալերում էր նրան:
Պա տաս խան: Ինչ պես որ բարձր վայ րում կանգ նա ծը ավե լի 

է վա խե նում, որ չընկ նի, նույն պես էլ Աբ րա հա մի փառ քը որ
քան ավե լա նում էր, նույն քան էլ խո նարհ սրտով երկն չում էր, 
որ Աստ ծուն չբար կաց նի: Որ քան Աբ րա հա մը խո նարհ վում 
է, այդ քան Աստծու օգ նու թյունն է հայտն վում155: Որի հա մար 
էլ Աստ ված մխի թա րում և քա ջա լե րում է նրան, որ չերկն չի156: 
Մինչ այդ Աբ րա հա մը Աստ ծուց ոչինչ չէր խնդրել, և դե ռևս 
որ դի չու նե նա լու հա մար այս ան գամ խնդրում է, որ գո նե իր 
հա վա տա րիմ ծա ռա Եղի ա զարն իր ժա ռան գը լի նի (նա տան 
վե րա կա ցուն էր, և քա նի որ ման կու թյու նից ի վեր իր մոտ էր 
մե ծա ցել, զա վա կի նման սի րում էր):

Սա կայն Աստ ված Եղի ա զա րին նրան ժա ռանգ կար գե լու 
փո խա րեն հայտ նում է, որ նրա զա վակ նե րը երկն քի աստ ղե րի 

154 Մելքիսեդեկը թագավոր էր Սաղեմի, բարձրյալ Աստծու 
քահանա.... Նա անհայր էր, անմայր, առանց ազգատոհմի. ո՛չ 
օրե րի սկիզբ ուներ և ո՛չ կյանքի վախճան. նմանվելով Աստծու 
Որդուն՝ նա կա ու մնում է մշտնջենապես քահանա (Եբր. 7:1,3):

155 Ով ինքն իրեն բարձրացնում է, պիտի խոնարհվի (Ղուկ. 14:11):
156 Մի՛ վախեցիր, Աբրա՛մ, ես քեզ հովանավոր կլինեմ, և քո վարձը 

չափազանց շատ կլինի (Ծննդ. 15:1):
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նման ան հա շիվ պի տի լի նեն157: Կար ծես թե Աստ ված ասե
լու լի ներ. «Ո՛վ Աբ րա համ, դու բա վա կա նա նում ես քո ծա ռա
յի քեզ ժա ռանգ լի նե լով, սա կայն քո ժա ռան գը պի տի քո որ դին 
լի նի և ոչ թե մի այն աշ խար հի հարս տու թյան և ստաց ված քի, 
այլ մա նա վանդ երկն քի ար քա յու թյան, որով հե տև ով քեզ նման 
կա տա րյալ հա վա տով և սի րով Աստ ծուն հնա զանդ վե լով Մե
սի ա յին հա վա տա, նա, քո հո գև որ որ դին հա մար վե լով, աստ ղի 
նման պի տի փայ լի երկն քում»: Ինչ պես քրիս տո նյա նե րը, Աբ
րա հա մի հո գև որ զա վակ նե րը լի նե լով, երկն քի աստ ղե րին են 
նմա նեց վել, իսկ հրե ա նե րը, մարմ նա վոր որ դի ներ լի նե լով, երկ
րի ավա զին են նման վում:

Հի րա վի, Աստծու խոստ մա նը հա վա տա լով՝ Աբ րա հա
մի ար դա րու թյու նը հայտ նի դար ձավ158, սա կայն նա իր սրտի 
խնդու թյու նից մի ան գա մից շտա պում է հարց նել Աստ ծուն, թե 
ինչ պես պի տի խոս տա ցած եր կի րը գրա վի և տի րա նա դրան159: 
Մի՛ կար ծիր, թե Աստծու խոստ մա նը տա րա կու սե լով է այս 
հար ցը տա լիս, այլ ձևի և կեր պի մա սին տե ղե կու թյուն ստա նա
լու հա մար է խնդրում, որ պես զի Աստ ված մի նշա նով հայտ նի, 
թե ե՛րբ և ի՛նչ եղա նա կով պի տի գոր ծադ րի իր խոս տու մը:

Արդ, թե ե՛րբ և ինչ պե՛ս Աբ րա հա մի սերն դին խոս տաց ված 
եր կի րը ժա ռան գե լը հայտ նե լու հա մար հրա ման է տրվում նրան, 
որ երեք տա րե կան մի երինջ, մեկ արու այծ և մեկ խոյ վերց նի 
և դրանք եր կու մա սի բա ժա նե լով՝ իրար դեմ դի մաց կանգ նեց նի, 
նույն պես մեկ տատ րակ և մեկ աղավ նի վերց նի, սա կայն դրանց 

157 Նայի՛ր երկնքին ու հաշվի՛ր աստղերը, եթե կարող ես հաշվել 
դրանք.... Այդքան է լինելու քո սերունդը (Ծննդ. 15:5):

158 Աբրամը հավատաց Աստծուն, և այդ հավատը իր համար ար դա
րու թյուն համարվեց (Ծննդ. 15:6):

159 Տե՛ր ամենակալ, ինչի՞ց իմանամ, որ ժառանգելու եմ այն 
(Ծննդ. 15:8):
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ձեռք չտա: Երբ Աբ րա համն ամեն ինչ ըստ հրա մա նի արեց, 
թռչուն նե րը այդ մսե րի վրա էին իջ նում, և արևը մայր մտնե
լիս Աբ րա հա մի վրա մի թմրու թյուն, եր կյուղ և խա վար իջավ, 
և կրա կի բո ցա խառն ծու խը այդ մսե րի մի ջով անց նում էր:

Երբ Աբ րա հա մը այս վի ճա կի մեջ էր, նրան աս վեց. «Հաս
տատ իմա ցի՛ր, որ քո զա վակ նե րը օտար երկ րում և պանդխ տու
թյան մեջ 400 տա րի պի տի չար չար վեն160, իսկ իրենց չար չա րող 
ազ գը պի տի պատժ վի, հե տո բա զում ստաց վածք նե րով Քա նա
նի եր կի րը պի տի վե րա դառ նան»: Ար դա րև, այս պի սով Աստ ված 
Աբ րա հա մի հետ ուխտ կա պեց161, որով հայտ նի դար ձավ, որ նրա 
սե րուն դը Եգիպ տո սում պի տի չար չար վի, և հե տո ազատ վե լով` 
Քա նա նի երկ րին պի տի տի րա նան: Ինչ պես որ Մով սե սի մի ջո
ցով Իս րա յե լի ժո ղովր դի` Եգիպ տո սից դուրս գա լը և չոր րորդ 
դա րում Հե սուի առաջ նոր դու թյամբ Երու սա ղե մի կող մե րում տի
րա պե տե լը Ս. գրքի մեջ ըն դար ձա կո րեն պատմ վում է: 

Հարց ԺԱ. Ի՞նչ խորհուրդ ունեն վերոհիշյալ երինջը, 
արու այծ, խոյը, տատրակն ու աղավնին:
Պա տաս խան: Երին ջը, որը դեռ լծի տակ չի մտել, իս րա յե լա ցի

նե րի առա ջին սե րունդն է հայտ նում, որ, առա ջի նը Եգիպ տոս 
գնա լով, Հով սե փի շնոր հիվ առանց հար կե րի և նե ղու թյուն նե
րի են թարկ վե լու, հան գիստ և զվար ճանք նե րով անց կաց րեց իր 
կյան քը: Արու այ ծը երկ րորդ սե րունդն է ցույց տա լիս, որոնց 
եգիպ տա ցի նե րը սկսե ցին հարս տա հա րել Հով սե փի մա հա նա
լուց հե տո, նրանց կա թը կթե լու նման, քա նի որ առանց վար
ձատ րու թյան էին աշ խա տեց նում:

160 Քո հետնորդները պանդուխտ են լինելու օտար երկրում:.... 
Նրանց պիտի տանջեն չորս հարյուր տարի (Ծննդ. 15:13):

161 Այդ օրը Տերն ուխտ դրեց Աբրամի հետ (Ծննդ. 15:18):
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Խո յը եր րորդ սե րունդն է հայտ նում, որ փա րա վո նը ինչ քան 
չար չա րում էր, այն քան ավե լի էին շա տա նում, և խո յի նման նե
ղու թյուն նե րին տո կա լով՝ իրենց մար մինն անվ նաս էր մնում: 
Նույն պես արևի մայ րա մու տի ժա մա նակ մսե րի մի ջով բո ցա
խառն ծխի անց նե լը, ինչ պես նաև [մսի վրա] թռչուն նե րի թա
ռե լը Հով սե փից հե տո կռա պաշտ նե րի կող մից եկող թշնա մու
թյունն էր ցույց տա լիս, որը իս րա յե լա ցի նե րը տե սան ու կրե ցին 
թե՛ Եգիպ տո սու մ, թե՛ հե տո անա պա տում ամա ղե կա ցի նե րից 
և հե թա նոս ուրիշ թշնա մի նե րից:

Իսկ եր կու թռչու նը՝ տատ րակն ու աղավ նին, որոնց առանց 
սպա նե լու թռցրեց, չոր րորդ սերն դի օրի նակն էին, որոնք թռչու
նի պես հրաշ քով Եգիպ տո սից դուրս եկան և քա ռա սուն տա
րի անա պա տով ճամ փոր դե լով՝ բո լոր տե սա կի առանձ նա հա
տուկ նե ղու թյուն նե րի են թարկ վե ցին՝ տատ րա կի նման տխուր 
և տրտում: Հե տո Ավե տյաց եր կի րը գրա վե լու հույ սով մի այն 
ոգև որ ված և այն տեղ՝ Ավե տյաց երկ րում, աղավ նու նման 
պար զա միտ և ուրախ, իրենց ցե ղե րով բնակ վե լու և բազ մա նա
լու նշանն ու ապա ցույցն էր:

Իս րա յե լի ժո ղովր դի չորս հա րյուր տա րի Եգիպ տո սում 
օտա րու թյան մեջ մնա լը նրանց չոր րորդ սերն դի Եգիպ տո սից 
դուրս գա լու օրի նա կը եղավ: Ոմանք այս չորս հա րյուր տա րին 
Իսա հա կի ծննդյան ժա մա նա կից են հաշ վում: Անդ րա դառ նա
լով Աբ րա հա մի վրա թմրու թյուն, եր կյուղ և մթու թյուն տի րե
լուն` ապա սրանք նրա մահն էին նա խան շում, քա նի որ վե րո
հի շյալ նշան նե րի կա տա րու մը Աբ րա հա մի մա հից հե տո պի տի 
տե ղի ունե նար162:

162 Դու խաղաղ հոգով պիտի գնաս քո նախնիների գիրկը 
(Ծննդ. 15:15):
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Հարց ԺԲ. Աստված ամենակարող է և նախապես 
հայտնում է լինելու բաները, ինչո՞ւ այնքան 
ժամանակ հապաղեց գործադրել իր խոստումը:
Պա տաս խան: «Աստ ված ին չո՞ւ է այս պես անում» ասե լը 

պար զա պես հան ցանք է: Քա նի որ Աստ ված առանց պատ
ճա ռի բան չի անում: Ս. գիր քը, վեր ջում կա տար վե լիք բա նե րի 
մա սին նա խա պես հայտ նե լով, Աստծու կա րո ղու թյու նը, իմաս
տու թյու նը և խոս տու մի մեջ հա վա տա րիմ լի նելն է հայտ նում, 
որ պես զի մար դիկ, Աստ ծուն հա վա տա լով, Նրան երախ տա
պարտ լի նե լը հաս կա նան և Նրա հրա ման նե րին հնա զանդ վեն: 
Քա նի որ հզոր լի նե լով՝ Իր ամեն մի կա մե ցա ծը գոր ծի է դնում. 
իմաս տուն և նա խա գետ լի նե լով՝ հե տա գա յում կա տար վե լիք 
բա նե րը որ պես ներ կա գի տի և տես նում է. հա վա տա րիմ լի նե
լով՝ կա տա րում է խոս տու մը, սա կայն մար դու միտ քը, Աստծու 
խոր հուրդ նե րին և գաղտ նիք նե րին հա սու և գի տակ չլի նե լով, 
երբ իր խնդրանքն իս կույն չի գոր ծադր վում, հու սա հա տու
թյամբ տան ջում է ինքն իրեն:

Արդ, դու ժա մա նա կի եր կա րու թյա նը մի՛ նա յիր, այլ գոր ծի 
աս տի ճան առ աս տի ճան առաջ գնա լո՛ւն ուշադ րու թյուն դարձ
րու, որով հե տև այս ան գամ խոս տաց ված վայ րե րը և այն տեղ 
բնակ վող ազ գերն անուն առ անուն հի շա տակ վում են163: Մա
նա վանդ այս ըն թաց քում Սա րան (հա մար վում է, թե Աս տուց 
ներշնչ ված) իր Ագար աղախ նին Աբ րա հա մին է տա լիս, որ պես
զի նրա նից զա վակ ունե նա, սա կայն Ագա րը, հղի ա նա լուն պես 
հպար տա նա լով, այ լևս չցան կա ցավ հնա զանդ վել Սա րա յին: 
Այս ըմ բոս տու թյու նը Սա րա յին խիստ դժվար և ծանր թվաց, 

163 Քո հետնորդներին եմ տալու այդ երկիրը՝ եգիպտացիների 
գետից մինչև Եփրատ մեծ գետը, նրանց պիտի ենթարկվեն կի
նե ցիները, կենեզացիները.... ամորհացիները, քանանացիները 
և հեբուսացիները (Ծննդ. 15:1821):
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և գան գա տի ձև ով խնդի րը Աբ րա հա մին հայտ նեց՝ դա տաս
տա նը Աստ ծուն թող նե լով: Աբ րա հա մը պա տաս խա նում է, թե 
աղա խի նը քո ձեռ քում է, քեզ ինչ հա ճե լի է, ա՛յն արա:

Սա րան սույն լի ա զոր ված ար տո նու թյու նը ստա նա լուց հե
տո սկսեց նե ղել Ագա րին, որը փա խավ Աբ րա հա մի տնից, սա
կայն Սուր կոչ վող վայ րի ճա նա պար հին Աստծու հրեշ տա կը, 
նրան երև ա լով, հրա մա յում է, որ հետ դառ նա և հնա զանդ վի իր 
տիկ նո ջը՝ հայտ նե լով, որ նրա նից ծնվող զա վա կը Իս մա յել պի
տի կոչ վի, որ շատ ուժեղ ու վայ րագ պի տի լի նի և պի տի աճի 
ու բազ մա նա: Ագա րը, Աստ ծուց շնոր հա կալ լի նե լով, վե րա
դառ նում է Սա րա յի մոտ, և մա նու կը ծնվե լով Իս մա յել անունն 
է ստա նում Աբ րա հա մից, որն այդ ժա մա նակ ճիշտ ութ սուն վեց 
տա րե կան էր: 

Ար դա րև, այս դեպքն էլ Աբ րա հա մին Աստծու խոստ ման 
առ հա վատ չյա կամ վա վե րա ցում կա րե լի է հա մա րել, որով հե
տև Աբ րա հա մը` սի նա գո գի, իսկ Սա րան սուրբ եկե ղե ցու օրի
նակն էր, նախ Ագա րից որ դի ծնվեց Աբ րա հա մի հա մար, ապա՝ 
Սա ռա յից: Ինչ պես որ Աստ ված նախ` Իս րա յե լին Իր սե փա կան 
ժո ղո վուր դը հա մա րեց, հե տո՝ քրիս տո նյա նե րին: 

Աբ րա հա մի 99 տա րե կան լի նե լու ժա մա նակ Աստ ված նո
րից երև աց նրան, ան վան վրա մի տառ ավե լաց րեց, քա նի որ 
նախ կի նում Աբ րամ էր կոչ վում, իսկ հե տո Աբ րա համ ան վան
վեց, որը «բա զում ազ գե րի հայր» է նշա նա կում164: Սա րա յի 
ան վան վրա նույն պես մի տառ ավե լաց նե լով՝ Սա րան փոխ վեց 
Սառա յի, որը «բա զում ազ գե րի մայր» է նշա նա կում:

Սրա նից բա ցի, Աբ րա հա մի ցե ղը կռա պաշտ նե րից զա տե լու 
հա մար հրա ման եղավ, որ Աբ րա հա մը և նրա հպա տակ ներն ու 
ցե ղը թլփատ վեն: Այս պատ վե րը Հի սու սը փո խեց մկրտու թյան, 

164 Բազում ազգերի նախահայր եմ դարձնելու քեզ (Ծննդ. 17:5):
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հե տև ա բար թլփա տու թյու նը ընդ հատ վեց, քա նի որ մկրտու
թյու նը, հո գև որ թլփա տու թյուն լի նե լով, մարմ նա վո րին մի 
կողմ թո ղեց, ինչ պես որ արե գա կի ծա գե լուն պես գի շե րա յին 
մթու թյու նը փա րատ վում է165: Մինչ այդ Սա րան տա կա վին 
զա վակ չէր ծնել, որի հա մար Աբ րա հա մին ավե տիս է տրվում, 
որ Սա րան զա վակ պի տի ունե նա, և անունն էլ Իսա հակ պի
տի դնի, որով էլ Աստծու խոս տու մը պի տի կա տար վի, այլ ոչ թե 
Իս մա յե լի ծնվե լով166:

Հի րա վի, մարդ կա յին տե սա կե տից այն պես է թվում, թե 
Աբ րա հա մին տրված խոստ ման կա տա րու մը օր օրի ուշա
նում է, սա կայն Աստծու տե սա կե տից ար դեն կա տար ված 
էր: Քա նի որ մար դու հա մար անհ նար է ան փո փոխ մնալ, 
ուս տի Աստծու ողոր մու թյու նը մար դու վի ճա կի հա մե մատ 
է շնորհ վում նրան, որ պես զի Աստ ծուն` փառք, իսկ մար դուն 
օգուտ լի նի: Ինչ պես վե րո հի շյալ նե րից հայտ նի դար ձավ, ինչ
քան էլ Աբ րա հա մի զա վակ ունե նա լու խոս տու մը և ավե տի սը 
տրվեց, սա կայն ժա մա նա կը հայտն ված չէր: Ահա այս ան գամ 
մարդ կա յին կեր պա րան քով երեք հրեշ տակ ներ, նրա վրա նը 
գա լով, ման կան ծնվե լու ժա մա նակն էլ հայտ նում են167: Սա
կայն Սա րան, իր ծե րու թյա նը նա յե լով և մտքում այդ բա նը 
ան կա րե լի հա մա րե լով, հան դի մա նու թյան է ար ժա նա նում: 

165 Հաճելի թվաց Սուրբ Հոգուն և մեզ՝ ավելի ոչ մի բեռ չդնել ձեզ 
վրա (Գործք 15:28):

166 Ահա քո կին Սառան քեզ համար որդի է բերելու, նրա անունը 
Իսահակ պիտի դնես, և իմ ուխտը հաստատելու եմ քեզ 
հետ (Ծննդ. 17:19): Ոչ էլ բոլորը, որ Աբրահամի սերնդից են, 
որդիներ են, այլ «Իսահակի անունո՛վ քո սերունդը պիտի կոչվի» 
(Հռոմ. 9:7):

167 Ես կօրհնեմ նրան և նրա միջոցով քեզ զավակ կպարգևեմ 
(Ծննդ. 17:14):
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Ճշմա րիտ է, որ մարդ կայ նո րեն անհ նար էր, սա կայն Աստծու 
հա մար՝ հնա րա վոր168:

Աբ րա հա մի հյու րա սի րու թյու նից պետք է օրի նակ վերց
նել169, քա նի որ վրա նի դռան մոտ հա տուկ սպա սում էր, որ 
ան ցորդ ճամ փորդ նե րին պատ վի, ինչ պես որ երեկ արեց` հրեշ
տակ նե րին ճաշ տալ ով: Թեև հրեշ տակ նե րը՝ որ պես հո գե ղեն 
էակ ներ, մարմ նա կան կե րա կու րի կա րի քը չու նեն, սա կայն 
մարդ կա յին կեր պա րան քով երև ա լու պատ ճա ռով որ պես մարդ 
կե րա կուր ուտե լու կա րո ղու թյունն են ցույց տա լիս վա յել չո րեն:

Հարց ԺԳ. Ինչո՞ւ է երեք հրեշտակ գալիս Աբրահամի 
մոտ. մեկը բավական չէ՞ր: 
Պա տաս խան: Բա վա կան էր, սա կայն եկան ոչ թե մի այն Աբ

րա հա մի զա վակ ունե նալն ավե տե լու, այլ մա նա վանդ Սո դոմն 
ու Գո մո րը կոր ծա նե լու և Ղով տին մեծ վտան գից ազա տե լու 
հա մար: Այդ պատ ճա ռով երեք հրեշ տակ ներ ուղարկ վե ցին, 
որոն ցից մե կը Աբ րա հա մի մոտ մնաց՝ զրու ցե լու հա մար, իսկ 
եր կու սը Սո դոմ քա ղա քը գնա ցին: Աբ րա հա մը, երեք հրեշ
տակ նե րին մաս նա վո րա պես հո գև որ իմաս տով որ պես Սուրբ 
Եր րոր դու թյան օրի նակ ըն դու նե լով, երե քին մեկ ան գամ է 
երկր պա գում և որ պես մեկ հո գու է դի մում170, ինչ պես նաև 
հրեշ տակ նե րից մի այն մեկն է պա տաս խա նում171:

Այս պա րա գա յում Աստ ված իր ողոր մու թյունն ու ար դա
րու թյունն է հայտ նա պես ցույց տա լիս, որ պես զի օրի նա պահ 

168 Մի՞թե Աստծու համար անկարելի բան կա (Ծննդ. 18:14):
169 Մի՛ մոռացեք օտարասիրությունը, որովհետև դրա շնորհիվ 

ոմանք հրեշտակներ հյուրընկալեցին առանց իմանալու 
(Եբր. 13:2):

170 Տե՛ր, եթե շնորհ գտա քո առաջ (Ծննդ. 18:3):
171 Եվ Տերն ասում է Աբրահամին (Ծննդ. 18:13):
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և հնա զանդ մար դիկ ուրա խա նան, իսկ չա րա գործ ներն ու 
պար տա զանց նե րը վա խե նա լով ապաշ խա րեն: Քա նի որ օրի
նա կի հա մար Սո դոմի և Գո մո րի ժո ղովր դին՝ որ պես ամ բա
րիշտ ու անօ րե նի, պատ ժե լու հա մար հրեշ տակ հատ կաց վեց, 
նույն պես էլ առա քի նի և աստ վա ծա վախ Ղով տին ազա տե լու 
հա մար հրեշ տակ հատ կաց վեց: Բա ցի այդ, Աբ րա հա մի ար դա
րու թյունն ու հա վա տար մու թյու նը հայտ նի դարձ նե լու հա մար 
Աստ ված «իր ծա ռա» է ան վա նում նրան, որ պես զի մար դիկ, 
նրա սիր տը լավ ճա նա չե լով, հա վա տար մու թյամբ ծա ռա յեն 
Աստ ծուն և այս պի սով ամեն վտան գից զերծ մնան. քա նի որ 
ինչ պես Աբ րա համն էր Աստ ծուն հա վա տա րիմ, նույն պես էլ իր 
որ դի նե րին պի տի պատ վի րեր, որ նրանք նույն պես հա վա տար
մու թյամբ ծա ռա յեն և հնա զանդ վեն Աստ ծուն172:

Դու ևս օրի նա՛կ վերց րու, ո՛վ ըն թեր ցող, մար դու հա մար 
«Աստծու ծա ռա» կոչ վե լուց առա վել մեծ պա տիվ չի լի նում173: 
Շա տե րը, մարմ նա վոր պա տիվ և փառք կորց նե լով, թշվառ 
դար ձան, սա կայն Աստծու հա վա տա րիմ ծա ռան եր կու աշ
խարհ նե րում պատ վի և փառ քի ար ժա նա ցավ: Լա՛վ մտա պա
հիր չար և բա րի մարդ կանց տար բե րու թյու նը, քա նի որ Աբ
րա հա մի առա քի նու թյու նը արևի նման պայ ծառ երև ում է: 
Իսկ Սո դո մի և Գո մո րի ժո ղովր դի չա րու թյու նը և նրանց հան
դեպ աղա ղակ նե րը երբ շա տա նում են, խիստ մեծ174 մեղ քե րի 

172 Տերն ասաց. «Մի՞թե ես իմ ծառա Աբրահամից գաղտնի պիտի 
պահեմ այն, ինչ անելու եմ:.... որովհետև գիտեի, որ նա իր 
որդիներին և իր հետնորդներին կպատվիրի, որ նրանք Տիրոջ 
ճանապարհով գնան» (Ծննդ. 18:17):

173 Մեծ բան է քեզ համար այն, որ քեզ իմ ծառան եմ կոչում 
(Եսայի 49:6):

174 Սոդոմացիների և գոմարացիների մեղքերը խիստ շատացել են 
(Ծննդ. 18:20):
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մեջ ան դառ նա լի կոր ծան ված լի նե լու ցա վա լի վի ճա կը հայտ
նե լուց բա ցի, հրեշ տա կը հայտ նում է նաև, որ չա րա չար պի տի 
պատժ վեն, որ պես զի բո լոր մարդ կանց հա մար ուղ ղու թյան 
օրի նակ լի նեն: Այդ ամ բա րիշտ ժո ղո վուր դը ոչ թե մի փոքր 
ժա մա նակ էր չա րա ցել, այլ վա ղուց չար լի նե լով՝ օր օրի ավե
լի ու ավե լի բազ մա պատ կեց իր անզ գա մու թյու նը, քա նի որ 
սրանց մե ղա վո րու թյան մա սին Ս. գիր քը նա խա պես գրել էր 
և հի շա տա կել175: 

Մարդ կա, որ թե՛ Աստ ծուն և թե՛ մարդ կանց հա ճե լի է, ինչ
պես Աբ րա հա մը: Նույն պես մարդ կա, որ թե՛ Աստծու և թե՛ 
մարդ կանց թշնա մին է, ինչ պես սո դո մա ցի նե րը: Կան մար դիկ, 
որոնք Աստծու առ ջև մե ղա վոր են, սա կայն մարդ կանց աչ
քին ար դար են երև ում, և կան մար դիկ, որոնք թեև Աստծու 
աչ քին հա ճե լի են, սա կայն մար դիկ նրանց մա սին չար են խո
սում և բամ բա սում: Որով հե տև նրանք, իրար սրտե րը չի մա
նա լով, շատ ան գամ բա րուն չար են ասում, իսկ չա րին՝ բա րի: 
Ուրեմն դու ջա՛նք թա փիր, որ թե՛ Աստծու և թե՛ մարդ կանց աչ
քին բա րի լի նես, և եթե եր կու սին էլ մի ա ժա մա նակ չկա րո ղա
նաս հա ճե լի լի նել, Աստ ծուն հա ճե լի լի նե լը նա խընտ րի՛ր, և եթե 
մար դիկ քեզ պար սա վեն, հոգ մի՛ արա, մի այն թե դու ինք նին 
բամ բա սանք նե րի առիթ մի՛ տուր:

Դար ձյալ նա յի՛ր, որ մի բա նի մա սին լավ չտե ղե կա ցած՝ 
վճիռ չար ձա կես, քան զի սո դո մա ցի նե րի մեղ քը հայտ նի լի նե լով 
հան դերձ` Աստ ված՝ մար դու նման, գոր ծը քննե լու երև ույթ է 
ցույց տա լիս176: 

175 Սոդոմացիները չար մարդիկ էին և Աստծու հանդեպ բազում 
մեղքեր էին գործում (Ծննդ. 13:13):

176 Իջնեմ տեսնեմ, թե ինձ հասած նրանց աղաղակը համա պա տաս
խա նո՞ւմ է նրանց կատարածին, թե՞ ոչ (Ծննդ. 18:21):
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Նա յի՛ր, որ Սուրբ գիր քը մեղ քը նմա նեց նում է աղա ղա կի 
և գան գա տի, քա նի որ արա րած նե րը, մե ղա վոր մար դու մա
սին գան գատ վե լով, աղա ղակ են բարձ րաց նում առ Աստ ված: 
Պետք է իմա նալ, որ Աստ ված նրանց ծա ռա յե լու հա մար հանձ
նեց մար դուն, որ պես զի մարդն էլ Աստ ծուն ծա ռա յի, արդ, երբ 
մար դը մե ղան չում է, Աստծու ծա ռա յու թյու նից հետ կանգ նե
լով՝ արա րա ծին իր մեղ քի գոր ծիք է դարձ րած լի նում, ուս տի 
արա րած ներն աղա ղա կում և բո ղո քում են, որ կա՛մ մե ղա վո րի 
ձեռ քից ազա տի իրենց և կա՛մ նրան իրա վա ցի ո րեն պատ ժի: 
Ինչ պես Եսա յի մար գա րեն է երկն քին և երկ րին հրա վեր կար
դում, որ Իս րա յե լի ազ գի հետ ունե ցած Աստծու դա տաս տա
նին ունկն դիր լի նեն, որ պես թե վկա յե լու հա մար177: 

Հի րա վի, մեծ մե ղա վոր նե րի դեմ բո վան դակ տի ե զերքն է 
դա տա խազ լի նում, սա կայն Աբ րա հա մը, Աստծու գթու թյան 
վրա հույս դրած, մա նա վանդ սո դո մա ցի նե րի մեղքն իրեն 
հայտ նե լուց հե տո հա մար ձա կու թյուն ստա ցած, սկսում է 
աղա չել Աստ ծուն, որ եթե հինգ քա ղաք նե րում՝ Սո դոմ, Գո մոր, 
Սե բո յիմ, Ադա մա և Սե գոր, հի սուն ան մեղ և ար դար մար
դիկ գտնվեն, ի սեր այս վեր ջին նե րի178՝ բո լո րին մեղ քե րի նե
րում և թո ղու թյուն շնոր հի, թեև նրանք ներ ման և գթու թյան 
անար ժան են:

Բայց երբ Աստ ված հայտ նում է, որ այդ քա ղա քի բնա կիչ
նե րի մեջ հի սուն ար դար մարդ չկա, Աբ րա հա մը, խո նար հու
թյամբ իրեն հող և մո խիր179 կո չե լով, կրկին ու կրկին աղա չում 
է և թա խան ձում, որ եթե 45, 40, 30, 20 և վեր ջա պես 10 ար դար 

177 Լսի՛ր, երկի՛նք, և ակա՛նջ դիր, երկի՛ր... Զավակներ ունեցա 
և մեծացրի, իսկ նրանք ինձ անարգեցին (Եսայի 1:1):

178 Եթե քաղաքում հիսուն արդար լինի, կոչնչացնե՞ս նրանց, չե՞ս 
խնայի ամբողջ քաղաքը (Ծննդ. 18:24):

179 Բայց ես հող եմ ու մոխիր (Ծննդ. 18:27):
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գտնվի180, խնա յի այդ բազ մու թյա նը, և պա տաս խան է ստա
նում, որ եթե տա սը ար դար գտնվի, դրանց պատ ճա ռով մնա
ցյա լին չի կոր ծա նի:

Սա կայն ոչ թե տա սը կամ հինգ, այլ նույ նիսկ մեկ ար դար էլ 
չգտնվեց: Այո՛, Ղով տը ար դար է և Սո դոմ քա ղա քում է բնակ
վում, սա կայն նա սո դո մա ցի չէ: Ուրեմն, ո՛վ մարդ, Ղով տի 
ազատ վե լը և սո դո մա ցի նե րի ահեղ պա տու հա սը թող քեզ ամ
բողջ կյան քումդ փրկա րար խրատ լի նի:

Հարց ԺԴ. Որ՞ն էր սոդոմացիների մեղքը:
Պա տաս խան: Բնու թյան օրենք նե րի դեմ պղծա գոր ծու թյու նը: 

Հի շյալ օրեն քը մար դու էու թյան մեջ բնու թյան ձեռ քով գրված 
գրքի նման տպված է, դրան հա կա ռակ գոր ծո ղը Աստծու հրա
մա նին հա կա ռակ է գտնվում և ան պատ ճառ պատժ վում է: 
Սո դո մա ցի նե րը մի այս պի սի չար ըն թաց քի էին մո լեգ նո րեն 
հե տև ել, և հե տև ա բար շատ մեծ էր նրանց մեղ քը: Եվ այս նող
կա լի մո լո րու թյան պատ ճա ռը իրենց հպար տու թյու նը և չա փից 
դուրս կե րու խում նե րի և զվար ճու թյուն նե րի հան դեպ սերն 
էր181: Քա նի որ հպարտ մար դը ինքն իրեն հա վա նում է, այդ 
պիղծ ախ տը պա տիժ է լի նում նրան՝ աշ խար հի առ ջև խայ տա
ռակ լի նե լու հա մար:

Եվ դար ձյալ, զվար ճա սի րու թյունն ու շվայ տու թյու նը, ինչ
պես նաև ան գոր ծու թյու նը, կրա կի վրա յուղ լցնե լու նման 
ցան կա կան ախ տի զո րու թյու նը մե ծաց նե լով` մար դուն ան
բան անա սու նից էլ ավե լի են ստո րաց նում: Ինչ պես ջրհե ղե
ղի ժա մա նակ մար դիկ ամեն տե սակ զվար ճու թյուն նե րի էին 

180 Չեմ կործանի հանուն տասի (Ծննդ. 18:32):
181 Քո քրոջ՝ Սոդոմի անօրենությունն այս էր՝ ամբարտա վանու

թյուն, հացով լիացածություն, գինու մեջ հղփացածություն: 
Մեղկ կյանք էին վարում ինքն էլ, դուստրերն էլ (Եզեկ. 16:49):
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անձ նա տուր եղել, նույն պես նաև սո դո մա ցի նե րը182, քա նի որ 
այդ երկ րի բեր քը շատ առատ էր, ամեն մարդ իր ապ րուս տը 
առանց դժվա րու թյան էր ձեռք բե րում, ուս տի բո լորն էլ մի
ա հա մուռ մարմ նի ցան կու թյուն նե րին հա գուրդ տա լով էին 
զբաղ ված, քա նի որ հանգս տու թյու նը նրանց կա տա ղու թյան 
աս տի ճա նի էր հասց րել: 

Ինչ պես որ պա րար տա ցած ձին, ոտ նա կա պը կտրե լով, իր 
տի րոջն է աքա ցի տա լիս, այդ պես էլ այդ անի րավ նե րը, ամո
թի ոտ նա կա պե րը ար ձա կե լով, Աստ ծուն հնա զանդ վե լու դեմ 
ապս տամ բե ցին: Մի՛ հրճվիր ստաց վածք նե րի, մե ծու թյան 
և հա ճույք նե րի վրա, ընդ հա կա ռա կը՝ վա խե ցի՛ր, որ չհրա պուր
վես, որով հե տև մարմ նի ճո խու թյուն նե րը, մե ծու թյու նը և հա
ճույք նե րը մեծ վտանգ են մար դու հա մար և շատշա տե րը ան
զերծ և ան դառ նա լի ո րեն վտանգ վե ցին:

Դու տե՛ս Աստծու ողոր մու թյու նը, թե պետ Սո դո մի և Գո
մո րի ժո ղո վուր դը ամեն տե սա կե տից պատ ժի է ար ժա նի, սա
կայն Աստ ված իր բա զում ողոր մու թյամբ եր կու հրեշ տակ նե
րի է ուղար կում Սո դոմ, որ պես զի ստու գա պես իմա նան, որ 
պատժ վե լու են, փու թան ապաշ խա րել, սա կայն նրանք զղջա
լու փո խա րեն ավե լի լրբա ցան: Ղով տը, որ Սո դո մում էր բնակ
վում, հրեշ տակ նե րին տես նե լուն պես, ճա նա պար հորդ նե րի 
տեղ դնե լով, իր տուն հրա վի րեց, որ պես զի հյու րա սի րու թյան 
պարտ քը կա տա րի: Իս կույն քա ղա քի բնա կիչ նե րը՝ երի տա
սարդ և ծեր, առ հա սա րակ բո լո րը, շրջա պա տե ցին Ղով տի տու
նը և չար մտադ րու թյամբ ցան կա նում էին հյու րե րին բռնու
թյամբ տա նել183:

182 Նույնպես, ինչպես Ղովտի օրով էլ եղավ. ուտում էին, խմում, 
առնում էին ու վաճառում, տնկում էին, շինում (Ղուկ. 17:28):

183 Սոդոմացիների քաղաքի տղամարդիկ՝ երիտասարդից մինչև ծե
րը, ամբողջ ժողովուրդը միասին պաշարեցին տունը (Ծննդ. 19:4):
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Ղով տը նրանց չհանձ նե լու հա մար դուրս է գա լիս, և թեև 
շատ խրատ է տա լիս, շատ է աղա չում, սա կայն չեն հա մոզ վում: 
Այդ ժա մա նակ Ղով տը, խիստ նեղ վի ճա կի մեջ մնա լով, հանձն 
է առ նում իր եր կու կույս աղ ջիկ նե րին նրանց ձեռ քը տալ, պայ
մա նով, որ իր հյու րե րին ձեռք չտան, սա կայն անօ գուտ, քա
նի որ նրանց սրտե րից Աստծու եր կյու ղը և մարդ կա յին ամո
թը ջնջված էր. ոչ մի այն չեն զղջում, այ լև Ղով տին նույն պես 
սկսում են սպառ նալ, քա նի որ խրատ լսել չցան կա ցո ղին խրա
տե լը կրա կի վրա յուղ լցնե լուն է նման վում: 

Մինչ Ղով տը սո դո մա ցի նե րի հետ վի ճում էր, հան կարծ 
հրեշ տակ նե րը դուրս են գա լիս, որ պես զի Ղով տին այդ անզ
գամ նե րի ձեռ քից ազա տեն, սո դո մա ցի նե րի աչ քե րը կու րաց
նում են184, և ինչ պես որ նրանց հո գու աչ քը մեղ քի պատ ճա ռով 
փակ ված էր, նույն պես մարմ նի աչ քե րի ևս վրա վա րա գույր 
իջեց նե լով՝ տան դու ռը որ քան էլ որո նե ցին, սա կայն չկա րո ղա
ցան գտնել: Հի րա վի, մինչ այդ պա հը Ղով տը միշտ ցա վում էր 
սո դո մա ցի նե րի չար ըն թաց քի հա մար185, սա կայն այս ան գամ 
հյու րե րից ակ նա ծե լով՝ վե րին աս տի ճա նի տխրեց, քա նի որ 
նրանց հրեշ տակ լի նե լը դեռ չգի տեր: Ար դա րև այս պա րա գա
յում Ղով տի առա քի նու թյու նը երև ան գա լով, սո դո մա ցի նե րի 
չա րու թյունն ու անա մո թու թյու նը բազ մա պատկ վե ցին: 

Այս տեղ նկա տի՛ առ, թե Աստ ված որ քա՜ն նե րո ղա միտ է, 
իսկ չա րա գործ նե րը որ քա՜ն հա մառ են: Այո՛, սո դո մա ցի նե րի 
աչ քե րը կու րա ցան, սա կայն դար ձյալ չզղջա ցին: Հրեշ տակ նե րը, 
քա ղա քի կոր ծան ման հա մար իրենց գա լը Ղով տին հայտ նե լով, 
ստի պում են, որ իս կույն Սո դո մից դուրս գա, սա կայն նրանք 

184 Դռան մոտ գտնվող մարդկանց՝ փոքրից մինչև մեծը կուրացրին 
(Ծննդ. 19:11):

185 Արդարը, բնակվելով նրանց մեջ, ականատես և ականջալուր էր 
լինում նրանց անօրեն գործերին (Բ Պետ. 2:8):
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չեն հա վա տում, մա նա վանդ Ղով տի աղ ջիկ նե րի նշա նած նե
րը ծի ծա ղե լով ծաղ րում են186: Բա ցի այդ, երբ Ղով տի կինն ու 
աղ ջիկ նե րը Սո դո մից դուրս գա լը շատ են դան դա ղեց նում, այդ 
ժա մա նակ հրեշ տակ նե րը Ղով տի, նրա կնոջ և աղ ջիկ նե րի ձեռ
քից բռնե լով դուրս են հա նում՝ մի ա ժա մա նակ պատ վի րե լով, որ 
առանց հետ նա յե լու շտա պեն լե ռը բարձ րա նալ, որ պես զի վե
րա հաս պատ ժից ազատ վեն:

Թե պետ Ղով տը, հրեշ տակ նե րի խոս քին հա վա տա լով, 
դուրս եկավ Սո դո մից, սա կայն «մի գու ցե լե ռը չհա սած՝ պա
տի ժը վրա հաս նի» ասե լով՝ սկսում է վա խե նալ և աղա չում է 
հրեշ տակ նե րին, որ գո նե Սե գոր քա ղա քը խնա յեն, որ տեղ կկա
րո ղա նա յին ապաս տա նել187 (քա նի որ Սե գո րը ճա նա պար հի 
վրա էր և իրենց մոտ էր): Հի րա վի, այդ քա ղա քը կոր ծան վե լու 
հա մար նա խա տես ված հինգ քա ղաք նե րից մեկն էր, այ սու հան
դերձ, ի պա տիվ Ղով տի` հրեշ տա կը պա տաս խա նում է, որ քո 
աղա չանք նե րի հա մար այդ քա ղա քը թող որ ան կոր ծան մնա:

Արդ, մտա պա հի՛ր ար դար մար դու օգ տա կա րու թյու
նը, քա նի որ ի սեր Ղով տի, մի ամ բողջ քա ղաք կոր ծան վե լուց 
ազատ վեց188:

Սա կայն Ղով տի կի նը, հա վատք չըն ծա յե լով հրեշ տակ նե րի 
խոս քին, նրանց պատ վե րին հա կա ռակ հետ դառ նա լով և դե
պի Սո դո մը նա յե լուն պես աղի ար ձան դար ձավ189: Հի րա վի, 
հի շյա լը սո դո մա ցի նե րի հետ չայր վեց, քա նի որ Սո դո մից դուրս 
եկավ, սա կայն Ղով տի հետ չա զատ վեց, քա նի որ պատ վե րին 

186 Փեսացուներին թվաց, թե նա կատակ է անում (Ծննդ. 19:14):
187 Աղաչում եմ, Տե՛ր: ....Ես չեմ կարող փախչել լեռը, որովհետև 

գուցե ինձ էլ հասնի փորձանքը, և ես մեռնեմ (Ծննդ. 19:18–19):
188 Ահա ես շնորհ եմ անում քեզ և քո այդ ասածին անսալով՝ չեմ 

կործանի այն քաղաքը, որի մասին ասացիր (Ծննդ. 19:21):
189 Ղովտի կինը հետ նայեց ու դարձավ աղե արձան (Ծննդ. 19:26):
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հա կա ռակ գոր ծեց: Քար դար ձավ, սա կայն շի նա րա րու թյան 
հա մար ան պի տան, քա նի որ աղ էր, նմա նա պես կե րա կու րին 
համ չի տա լիս, քա նի որ քար է և նույ նիսկ անձ րև ից չի հալ չում:

Ար դա րև, մի այլ տե սակ քար չդառ նա լով, այլ որ պես աղի 
ար ձան ճա նա պար հի վրա կանգ նած լի նե լը մեծ խրատ է բո լոր 
մարդ կանց հա մար, քա նի որ ինչ պես մա հա պարտ նե րին ճա
նա պարհ նե րի մոտ են կա խում, որ պես զի ան ցորդ նե րը տես
նե լով վա խե նան, նույն պես հի շյալ կնոջ պատ մու թյան շուրջ 
խոր հող նե րը մեծ և զար հու րե լի սար սա փով են հա մակ վում: 
Ինչ պես աղն է կե րակ րին համ տա լիս, այդ պես էլ Ղով տի կնոջ 
պատ ժից մար դիկ պար տա կան են խրատ առ նել և աստ վա
ծա յին պատ վի րան նե րին հա կա ռակ գոր ծե լուց խիստ զգու շա
նալ190: Այս իսկ պատ ճա ռով մեր Փրկիչ Տեր Հի սուս մեզ պատ
վի րում է Ղով տի կնո ջը չմո ռա նալ և հի շել191:

Լա՛վ հի շիր, Ղով տի ձեռ քից բռնե լով չտա րան Սո դոմ, այլ իր 
կամ քով և հո ժա րու թյամբ գնաց, սա կայն Սո դո մից դուրս գա
լու հա մար հրեշ տա կի օգ նու թյան կա րիքն ունե ցավ. նույն պես 
մար դը իր կամ քով է մե ղան չում, սա կայն մի այն իր զո րու թյամբ 
ան կա րող է փրկվել, այլ Աստծու շնորհ նե րի և օգ նու թյան կա
րիքն ունի192: Ղով տը, բա րե բեր և բազ մա բե ղուն երկ րում 
բնակ վե լով, նախ գե րի ըն կավ, և եթե այս ան գամ երկն քից եկող 
օգ նու թյու նը չլի ներ, պետք է կոր ծան վեր: Եվ թե պետ պատ ժից 
ազատ վեց, սա կայն մա հու չափ եր կյուղ կրեց, և եթե նա, ով սո
դո մա ցի նե րի մեղ քին ան հա ղորդ էր, և իր ազատ վե լու հա մար 
հրեշ տակ էր հատ կաց ված, այս պի սի մեծ վա խի են թարկ վեց, 

190 Խորագետն ավելի հաստատությամբ է խրատում իրեն, 
բայց անմիտները, զանց առնելով այն, ավելի են վնասվում 
(Առակ. 22:3):

191 Հիշեցե՛ք Ղովտի կնոջը (Ղուկ. 17:32):
192 Առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող (Հովհ. 15:5):
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ի՞նչ պի տի լի նի այն մար դու վի ճա կը, որն աշ խար հի հարս տու
թյան և մարմ նի հանգս տու թյան պատ ճա ռով ոչ մի այն մար մի
նը, այ լև մա նա վանդ հո գին է վտան գում:

Ափ սո՜ս, շա տե րը մարմ նի հա ճույք նե րի և զվար ճանք նե րի 
հա մար իրենք իրենց անմ տո րեն հա վի տե նա կան տան ջանք նե
րի են են թարկ վում:

Հարց ԺԵ. Ի՞նչ էր Սոդոմին և Գոմորին տրված 
պատիժը:
Պա տաս խան: Հուր և ծծումբ193: Սա կայն այս հու րը ոչ թե 

բնա կան ուժե րի հա մա ձայն երկ րի ըն դեր քից առաջ եկավ, այլ 
հատ կա պես Աստծու կող մից տրված պա տիժ էր:

Դու նա յի՛ր այս խեղճ մե ղա վոր նե րի թշվառ վի ճա կին, որով
հե տև Ղով տի Սե գոր մտնե լուն պես արևը, սո վո րա կա նի պես 
երկն քի սև քո ղը պատ ռե լով, իր լու սե ղեն կեր պա րանքն է ցույց 
տա լիս մահ կա նա ցու նե րին՝ աշ խար հը խնդու թյամբ և բերկ
րան քով լցնե լու հա մար, երբ հան կարծ, Աստ ված ողոր մի, մի 
գար շա հոտ կրակ՝ սև ա թույր ծխով, որ պես անձ րև սկսեց տե
ղալ այդ ամ բա րիշտ նե րի վրա: Ուրիշ տե ղեր առա վո տյան ցո ղը 
իջ նե լով կեն դա նու թյուն է պար գև ում, իսկ Սո դոմ Գո մո րի վրա 
կրակ է տե ղում. այ լուր առա վո տյան զո վա գույն զե փյու ռը փչե
լով աշ խար հին ուրա խու թյուն է պատ ճա ռում, իսկ սրանց վրա 
ծծմբա խառն բոց փչե լով ամեն քին էլ այ րում և ած խաց նում է194: 

Օ՜հ, ուրեմն այժմ որ տե՞ղ են ամեն առա վոտ իրենց զվար
ճու թյուն նե րին անձ նա տուր եղող նե րը: Ո՞ւր են նրանք, ով քեր 
օր օրի տար բեր տե սա կի հա ճույք ներ անց կաց նե լու հա մար 

193 Տերը երկնքից ծծումբ ու կրակ թափեց Սոդոմի ու Գոմորի վրա 
(Ծննդ. 19:24):

194 Այն օրը, երբ Ղովտը Սոդոմից դուրս ելավ, երկնքից կրակ 
և ծծումբ տեղաց ու բոլորին կորստյան մատնեց (Ղուկ. 17:29):
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այ գի նե րում և պար տեզ նե րում ուտում և խմում էին, ո՞ւր են 
նրանք, ով քեր, Ղով տի տու նը շրջա պա տե լով, ցան կա նում էին 
հյու րե րին բռնու թյամբ ստա նալ, ո՞ւր են Ղով տի փե սա նե րը՝ 
Ղով տին հի մար կար ծող ծի ծա ղող նե րը, ար դյոք հի մա որ քա՜ն 
լաց ու կո ծով ող բում և ար տաս վում են: Բայց կրա կի բնու թյու
նը հայտ նի է, այն ար տաս վե լու ժա մա նակ չի թող նում և փա
խուս տի ճա նա պարհ չի տա լիս:

Քա նի որ Աստծու հրա մա նով և տրված վճռի հա մա ձայն 
ար դա րու թյան հա մար սահ ման ված զոր քը՝ կրա կը, թշնա մու 
բա նա կը շրջա պա տե լու պես Սո դոմի և Գո մո րի եր կի րը իս
կույն պա տե լով, ազատ վե լու ոչ մի հնա րա վո րու թյուն չի տա
լիս: Փրկու թյան հնա րա վո րու թյու նը կորց նո ղը պատ ժի ժա մա
նակ չի կա րող փրկվել: Աստծու բա րե րա րու թյու նը չի մա ցո ղը 
գթու թյան և ողոր մու թյան չի կա րող ար ժա նա նալ: Խոր հի՛ր, թե 
կրակ տե ղալ սկսե լու ժա մա նակ այդ անի րավ նե րի մտքով ար
դյոք ի՞նչ էր անց նում, ար դյոք որևէ տե ղից օգ նու թյուն խնդրե
ցի՞ն, ար դյոք իրենց մեղ քի պատ ճա ռով Աստ ծուց պա տիժ կրե
լու գի տակ ցու թյու նը ունե նա լով՝ աղո թե ցին և աղա չե ցի՞ն, քա՛վ 
լի ցի, քա նի որ ամեն մարդ դե ռևս իր տա նը մահ ճում էր, ո՞վ կա
րող էր աչք բա ցել, ո՞վ կհա մար ձակ վեր տե ղից շարժ վել, կրա կը 
վե րև ից սաստ կու թյամբ իջ նում էր և ըն կած տե ղը բռնկվե լով՝ 
երկ րի երե սը հրե սա լա հա տա կով էր ծած կում, ուս տի բո լորն էլ 
իրենց կրակ դար ձած բնա կա րան նե րում այր վում են:

Ինչ պես որ չո րա ցած տե րև նե րը երբ հնոց են նետ վում, 
որ քա՞ն արագ են այր վում, նույն պես էլ այդ երկ րի լեռ ներն ու 
քա րե րը կրակ դար ձած՝ թփի պես սո դո մա ցի նե րին այ րե լով մո
խիր դարձ րին: Կրա կի բնու թյունն է բո ցը միշտ դե պի վեր ուղ
ղել, սա կայն այս ան գամ բնու թյա նը հա կա ռակ դե պի ներ քև 
դարձ րեց իր երե սը, որ պես զի բնու թյան օրենք նե րին հա կա ռակ 
գոր ծող նե րին այ րի:
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Պետք չէ առար կել՝ ասե լով, թե անա սուն նե րի և մա նուկ նե
րի մեղ քը ո՞րն էր, որ մե ղա վոր նե րի հետ պատժ վե ցին. ար դյո՞ք 
անա սուն նե րը նրանց վաս տա կը չէ ին, կամ երե խա նե րը մե ծա
նա լով իրենց ծնող նե րից վատ թար չպի տի լի նե ին: Նախ կի նում 
մեղ քի հա մար շատ ան գամ էր պա տիժ տրվել, սա կայն շա տե րի 
հետ քը կորս վել էր, մի այն գրքե րի մեջ նրանց պատ մու թյու նը 
մնաց: Իսկ Սո դոմի և Գո մո րի պա տա հա րած սոս կա լի դեպ քի 
պատ մու թյու նը Ս. գրքում գրվե լուց բա ցի, ապա ցույց նե րը մինչ 
այժմ հայտ նա պես երև ում են:

Որով հե տև մինչ այդ եր կի րը նախ կի նում շատ բա րե բեր 
և այ գի նե րով ու պար տեզ նե րով լի էր195, դեպ քից հե տո հրդեհ
ված մի ավե րակ դար ձավ: Մինչ այ սօր հրդե հի ծխի պես ծխում 
է, և այդ տե ղի պտուղն ընդ հան րա պես չի ուտ վում, այո՛, ծա ռի 
վրա եղած ժա մա նակ այն ուտե լու պտուղ ես հա մա րում, սա
կայն մե ջը բո լո րո վին փո շի և մո խիր է: Նույն պես Ղով տի կնոջ 
աղի ար ձա նը մինչ այ սօր առանց լուծ վե լու մնում է196:

Իմա ցի՛ր, եթե բնա կան օրեն քի ներ քո գտնվող մար դիկ 
այս պի սի խիստ պատ ժի ար ժա նա ցան, այժմ Քրիս տոս Փրկչի 
շնոր հա կան օրեն քի տակ այդ պես մե ղան չող մար դիկ ար դյոք 
որ քա՞ն առա վել սաս տիկ պատ ժի պի տի ար ժա նա նան197:

195 Աստված քանի դեռ չէր կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, .... Աստծու 
դրախտի նման էր (Ծննդ. 13:10):

196 Իմաստությունն ամբարիշտների կորստի ժամանակ փրկեց 
արդարին՝ փախցնելով նրան հինգ քաղաքների վրա իջնող 
հրից, ուր որպես չարիքի վկա՝ հողերը ծխալով դեռևս մնում 
են խոպան, ուր պտղատու տունկերը ժամանակին պտուղ չեն 
տալիս, և ուր որպես անհավատ հոգու հիշատակ՝ կանգուն է 
աղի արձանը (Իմաստ. 10:67):

197 Նա սոդոմացիների և գոմարացիների քաղաքները մոխրի 
վերածելով դատապարտեց՝ օրինակ ծառայեցնելով նրանց 
ապագայի ամբարիշտների համար (Բ Պետ. 2:6):
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Հարց ԺԶ. Աբրահամն ինչպե՞ս իմացավ Սոդոմի 
և Գոմորի այրվելու և Ղովտի ազատվելու մասին:
Պա տաս խան: Աբ րա հա մը գի տեր, որ Աստ ված ան մեղ մար

դուն պահ պա նում է198: Մա նա վանդ սո դո մա ցի նե րի հա մար 
բա րե խո սե լու ժա մա նակ Ղով տի փրկու թյունն էլ էր խնդրել199: 
Հի րա վի, Ղով տի անու նը չի հի շա տա կում, սա կայն հայտ նի է, 
որ մտադ րու թյու նը Ղով տի հա մար էր200, հե տև ա բար Ղով
տի փրկու թյան հա մար Աբ րա հա մը եր բեք չտա րա կու սեց: Եվ 
ուրեմն առա ջին իսկ օր վա նից գոր ծին տե ղյակ էր, երկն քում բո
ցի երև ա լուն պես իմա ցավ, որ սո դո մա ցի ներն էին այր վում201:

Սա կայն այս դեպ քի պատ ճա ռով իր հանգս տու թյու նը գրե
թե կորց րեց: Որով հե տև Սո դոմի և Գո մո րի եր կիրն իր բնա կու
թյան վայ րին մոտ էր, բնա կա նա բար հրդե հի բոր բո քու մը այդ 
կող մե րը նույն պես պի տի վնա սեր, ուս տի Քեբ րո նից գաղ թում 
է Գե րե րա կոչ ված վայ րը: Եվ ահա այս տեղ նույն պես Եգիպ տո
սում պա տա հա ծի նման Աբի մե լեք թա գա վո րը, Սա ռա յին Աբ
րա հա մի քույ րը կար ծե լով, նրան իրեն կին դարձ նե լու նպա տա
կով վերց նում է:

Արդ, քա նի որ հի շյա լը ան գի տա բար և ոչ թե չար մտադ
րու թյամբ այս բանն արեց, դրա հա մար էլ Աստ ված երա զի մեջ 
պատ վի րում է Սա ռա յին վե րա դարձ նել իր ամուս նուն, եթե ոչ՝ 

198 Տերը գիտե աստվածապաշտներին փրկել փորձությունից 
(Բ Պետ. 2:9):

199 Մի՞թե դու արդարին ամբարիշտի հետ կկործանես (Ծննդ. 18:23):
200 Տերը հիշեց Աբրահամին և քաղաքից հանեց ու կորստից փրկեց 

Ղովտին (Ծննդ. 19:29):
201 Աբրահամը վաղ առավոտյան գնաց այնտեղ, ուր ինքը կանգնել 

էր Տիրոջ առաջ, նայեց սոդոմացիների ու գոմորացիների 
կողմը, ամբողջ շրջակայքը և տեսավ, թե ինչպես երկրի բոցը 
բարձրանում է հնոցի ծխի պես (Ծննդ. 19:27):
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կմեռ նի, և Աբ րա հա մը աղո թե լու էր նրա հա մար, որ չմա հա
նար: Սրա նից բա ցի, մեղ քից հե ռաց նե լու հա մար որ պես պա
տիժ մի այն պի սի ախտ է տա լիս նրան և իր հպա տակ նե րին, 
որ ինչ քան ժա մա նակ Սա ռան նրա մոտ մնաց, նրանք ծննդա
գոր ծու թյան որևէ բան անե լու ան կա րող եղան, ինչ պես նաև 
նրանց կա նայք, ամ լու թյան դա տա պարտ վե լով, ծննդա բե րե
լուց բո լո րո վին դա դա րե ցին:

Աբի մե լե քը, այս պատ ժից շատ վա խե նա լով, իս կույն 
կան չում է Աբ րա հա մին, և Սա ռա յին վե րա դարձ նե լուց բա
ցի, քաղցր և խո նարհ խոս քե րով նրան մե ղադ րում է՝ ասե լով, 
թե ին չո՞ւ այդ բանն արեց, որով էլ իրեն մեծ վտան գի մեջ գցեց, 
և որ պես ըն ծա Սա ռա յին հա զար սա տեր (ար ծա թե դրամ), 
երինջ, ոչ խար, ծա ռա և աղա խին ներ է տա լիս, նրանց ար տո
նում է, որ իր երկ րի մեջ` ցան կա ցած վայ րում, բնակ վեն: Աբ
րա համն էլ նրա հա մար աղո թում է, որ պես պա տիժ տրված 
հայտ նի ախ տը փա րատ վում է, և Աբի մե լե քի կինն ու հար ճե րը 
սկսում են զա վակ ներ ծնել:

Օրի նա՛կ վերց րու և Աբ րա հա մի նման հա վա տար մո րեն 
ծա ռա յի՛ր Աստ ծուն, որ պես զի ամեն վտան գից և փոր ձու թյու
նից ազատ լի նես, քա նի որ Աստ ված իր հա վա տա րիմ ծա ռա յին 
միշտ հո վա նա վո րում և փա ռա վո րում է: Աբի մե լեք թա գա վորն 
Աբ րա հա մի աղոթ քի կա րիքն ունե ցավ, քա նի որ ար դար մար
դու աղոթ քով Աստ ված ուրիշ նե րին էլ է ողոր մում, ուս տի մեծ 
բա րիք է այն տե ղի հա մար, որ տեղ ար դար մարդ է գտնվում: 
Նույն պես մեծ շնորհ է այն մար դուն, որին Աստ ված մեղ քե րից 
խնա յե լու հա մար վիշտ և նե ղու թյուն է տա լիս:

Ար դա րև, մար դը պար տա վոր է շնոր հա կալ լի նել Աստ
ծուն, երբ այս աշ խար հի մեջ որևէ կեր պով մի պա տու հաս է 
տե ղի ունե նում, իմա նա լով, որ այն Աստ ծուց է, և որ մեզ հա
մար այն բա րի է, խո նար հու թյամբ ըն դու նենք: Քա նի որ նա, 
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ով մարմ նա կան նե ղու թյուն նե րի է են թարկ վում, մեղ քե րից 
խույս է տա լիս202: 

Այս ըն թաց քում, ինչ պես ար դեն նշվել է, Աստծու խոստ
ման և Աբ րա հա մին տրված ավետ ման հա մա ձայն ծնվում է 
Իսա հա կը: Աբ րա համն ու Սա ռան չա փա զանց ուրա խա նում 
են, սրտով ու հո գով բերկ րում, Իսա հակ անունն էլ ար դեն իսկ 
«խնդու թյուն» է նշա նա կում, քա նի որ ամ բողջ աշ խար հին հո
գև որ ուրա խու թյուն պար գև ող մեր Տի րոջ՝ Հի սուս Քրիս տո սի 
օրի նա կը պետք է լի ներ: Այս պա րա գա յում մի՛ կար ծիր, թե Աբ
րա հա մը մի այն Իսա հա կի ծննդյան հա մար ուրա խա ցավ, այլ 
հատ կա պես Աստծու կող մից մարդ կա յին ազ գին անե լիք բա
րիք նե րի և ողոր մու թյան հա մար: Որով հե տև Քրիս տոսն Իսա
հա կի ցե ղից պետք է ծնվեր, մարդ կա յին ազ գը նրա զա վա կի՝ 
Մե սի ա յի շնոր հիվ օրհ նու թյան պի տի ար ժա նա նար: Արդ, 
երբ ծնվեց զա վա կը, հայտ նի եղավ, որ խոս տաց ված բա րիքն 
էլ պի տի շնորհ վեր, այս պատ ճա ռով Իսա հա կը ավե տյաց զա
վակ է կոչ վում203:

Դու Աստծու ողոր մու թյա՛նը նա յիր. Աբ րա հա մը յո թա նա
սուն հինգ տա րե կան էր, երբ Քա նա նի եր կի րը մտավ, և քսան
հիգ տա րի շա րու նակ Աստծու ողոր մու թյամբ տե սակտե սակ 
բա րիք նե րի և պատ վի ար ժա նա նա ցավ, և իր ծե րու թյան հա
սա կում ժա ռան գի ծնունդն էլ Աստծու հա տուկ և մաս նա վոր 
սի րո և շնոր հի փայ լուն ապա ցույցն էր: Քա նի որ Աբ րա հա մը 
բա զում ազ գե րի հայր պի տի լի ներ, այդ իսկ պատ ճա ռով Աստ
ված իր խոստ ման կա տա րու մը այդ քան ժա մա նակ ուշաց րեց, 
որ նրա հա վա տը հայտ նի դառ նա բո լո րին:

202 Ով մարմնով չարչարվում է, դադարում է մեղանչելուց 
(Ա Պետ. 4:2):

203 Քանզի այս է խոստումը, որ ասում է, թե՝ «Այս ժամանակում 
պիտի գամ, և Սառան որդի պիտի ունենա» (Հռոմ. 9:9):
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Եսա յի մար գա րեն Աբ րա հա մին` մի հաս տա տուն վե մի, իսկ 
Սա ռա յին մի չո րա ցած ջրհո րի է նմա նեց նում204: Քա նի որ բնա
կան օրեն քի հա մա ձայն զա վակ ունե նա լու ժա մա նակն ան ցել էր, 
Աստ ված նրանց զա վակ է շնոր հում, որ պես զի մար դիկ խրատ վե
լով նրանց նման ան կեղ ծո րեն հա վա տան և հա վա տար մու թյամբ 
ծա ռա յեն: Իսա հա կի ծնվե լու ժա մա նակ Աբ րա հա մը հա րյուր, 
իսկ Սա ռան ինն սուն տա րե կան էր: Երի տա սարդ տա րի քում զա
վակ ունե նա լը բնու թյան զո րու թյու նից է, իսկ բնու թյան ձեռք քա
շե լուց հե տո զա վակ ունե նա լը Աստծու հա տուկ պար գևն է:

Իսա հա կի մե ծա նա լուց հե տո՝ կա թից կտրվե լու օրը, Աբ
րա հա մը մեծ հրա վեր և ուրա խու թյուն կազ մա կեր պեց: Սա
կայն այս տեղ պետք է ուշադ րու թյուն դարձ նել Աբ րա հա մի 
և Սա ռա յի վի ճա կին, որոնք միշտ իրար հան դեպ վե րին աս
տի ճա նի սի րով էին, և Սա ռան միշտ Աբ րա հա մին հնա զանդ 
էր. մի այն թե երբ Իս մա յե լը սկսեց Իսա հա կի մե ծա նա լուն պես 
նրան նե ղել և վշտաց նել, Սա ռան Աբ րա հա մին առա ջար կեց իր 
աղախ նին և նրա որ դուն վռնդել205: Թեև այս առա ջար կը Աբ
րա հա մին ծանր և դժվար թվաց, սա կայն Աստ ված հրա մա յում 
է նրան, որ լսի Սա ռա յին: Ուստի Աբ րա հա մը Աստծու հրա մա
նը իմա նա լուն պես, մի տիկ ջուր և հաց տա լով Ագա րին և որ
դուն՝ Իս մա յե լին էլ նրան հանձ նե լով, հե ռաց նում է իր տնից206:

Ար դա րև, Ագա րը առաջ էլ հղի ու թյան առ թիվ իր տիկ նո ջը՝ 
Սա ռա յին չցան կա նա լով հնա զանդ վել, խույս էր տվել նրա նից, 

204 Նայեցե՛ք այս հաստատուն վեմին, որից կերտվել եք, և այն 
հորի փոսին, որից հանվել եք: Ձեր հայր Աբրահամի՛ն նայեցեք 
և Սառայի՛ն, որ ծնեց ձեզ (Եսայի 51:12):

205 Հեռացրո՛ւ քո աղախնին և նրա որդուն (Ծննդ. 21:10):
206 Առավոտյան վեր կացավ Աբրահամը, առավ հաց ու մի տիկ ջուր, 

տվեց Ագարին, մանկանը դրեց նրա շալակին և տնից դուրս 
հանեց (Ծննդ. 21:14):
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իսկ այս ան գամ նրա որ դին՝ Իս մա յե լը, Իսա հա կի դեմ ել նե լով, 
Աբ րա հա մի տնից հե ռա ցան: Ագա րը, Աբ րա հա մից բա ժան վե
լով, անա պա տում Երդ ման ջրհոր կոչ վող տե ղը գա լու ժա մա
նակ կորց նում է ճա նա պար հը: Տի կի ջու րը սպա ռե լով` եր կուսն 
էլ հոգ նած էին, սո ված ու ծա րավ: Այդ պես հու սա հա տու թյամբ 
ման կա նը ծա ռի տակ թող նե լով՝ մայ րը նստում է հեռ վում, որ
պես զի զա վա կի մա հը չտես նի, որն այդ ժա մա նակ բարձ րա
ձայն լա լիս էր: 

Բայց ահա հրեշ տա կը ձայն է տա լիս՝ ասե լով, թե մի՛ վա
խե ցիր, որով հե տև Աստ ված լսեց քո որ դու ձայ նը, վե՛ր կաց, 
վերց րո՛ւ ման կա նը, «քա նի որ մեծ ազգ պի տի դարձ նեմ նրան»: 
Ճշմա րիտ է, որ այն տե ղի մոտ ջրի աղ բյուր կար, բայց խեղ
ճը շվա րած լի նե լով տրտմու թյու նից չէր կա րո ղա ցել տես նել: 
Ուստի երբ Աստ ված նրա աչ քե րը բա ցում է, և նա տես նում է 
աղ բյու րը, տի կը լցնում է և խմեց նում ման կա նը, որով էլ զո րա
նում են և գնում, Փա ռան կոչ ված անա պա տում բնակ վում: Երբ 
Իս մա յե լը մե ծա նում է, մայ րը Եգիպ տո սից նրա հա մար կին է 
առ նում, և նրա ցե ղը հետզ հե տե տի րա նում է այն տե ղե րին:

Կա րև որ է իմա նալ, որ Աստ ված, ի սեր Աբ րա հա մի Իս մա յե լի 
ցե ղը զո րաց նե լով, մարմ նա վոր մե ծու թյուն է խոս տա նում նրան, 
ոչ թե հո գև որ զա վա կի աս տի ճա նով, այլ մարմ նա վոր, քա նի որ 
աղախ նից ծնվեց, ինչ պես Աբ րա հա մը մարմ նի կա րիք նե րը հո
գաց՝ հաց ու ջուր տա լով: Մինչ դեռ Իսա հա կը, միշտ Աբ րա հա
մի մոտ մնա լով, նրա ստաց վածք նե րին, փառ քին և մա նա վանդ 
հո գև որ պար գև նե րին ևս ժա ռանգ եղավ, և Հի սուս Քրիս տո սը, 
քա նի որ Իսա հա կի ցե ղից էր սե րում, բո լոր քրիս տո նյա նե րը Աբ
րա հա մի հո գև որ ժա ռանգ ներն են հա մար վում207:

207 Մենք, եղբայրնե՛ր, խոստման որդիներ ենք, Իսահակի նման 
(Գաղ. 4:28):
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Վե րո հի շյալ Աբի մե լեք թա գա վո րը, որը Աբ րա հա մի 
աղոթ քով բժշկվել էր, հաս կա նա լով, որ Աստ ված Աբ րա հա մի 
հետ է, և նրա գոր ծե րը հա ջող են գնում, օր օրի զո րա նում 
է, այս պատ ճա ռով միշտ նրա հետ բա րե կա մու թյուն է տեն
չում: Այս ժա մա նակ իր մարդ կանց հետ Աբ րա հա մի մոտ գա
լով՝ ասում է. «Երդ վի՛ր, որ ինձ և իմ զա վակ նե րին չես վնա
սի, ինչ պես որ մենք քեզ վնաս կամ չա րիք չպատ ճա ռե ցինք»: 
Ճշմա րիտ է, որ Աբ րա հա մը ոչ ոքի զրկանք չպատ ճա ռե լուց 
բա ցի, իրեն զրկանք ներ տվող նե րին ևս առանց փո խա րե նը 
հա տու ցե լու համ բե րում էր: Օրի նակ, Աբի մե լեք թա գա վո
րի մար դիկ նրա փո րած ջրհո րը գրա վել էին, սա կայն Աբ
րա հա մը մինչ այդ պա հը ձայն չէր հա նել որևէ խոսք ասե լու 
հա մար: Մի այն այս առ թիվ է, որ Աբի մե լե քին գան գատ վեց 
նրանց դեմ: Թե պետ հի շյա լը այս բա նի մա սին ան տե ղյակ 
ձև աց րեց իրեն, ուս տի Աբ րա հա մը, իմա նա լով, որ դժվար 
պետք է լի նի թա գա վո րին ապա ցու ցել նրա մարդ կանց հան
ցան քը, յոթ ոչ խար է տա լիս՝ որ պես ջրհո րը իրեն պատ կա նե
լու գրա վա կան: 

Այս առ թիվ եր կուսն էլ երդ մամբ ուխ տե ցին, որ միշտ եղ
բայր ներ մնան, և այդ տեղն Աբ րա հա մը «Երդ ման ջրհոր» կո
չեց: Երբ Աբի մե լե քը իր տե ղը վե րա դար ձավ, Աբ րա հա մը, այն
տեղ ծառ տնկե լով, Աստ ծուն «հա վի տե նա կան» դա վա նեց 
իր աղոթք նե րում208, և եր կար ժա մա նակ այն տեղ բնակ վեց: 
Ար դա րև, Աբ րա հա մի տնից Ագա րի և Իս մա յե լի հե ռա նա լով` 
Սա ռան և Իսա հա կը հանգս տա ցան, Աբ րա հա մը նույն պես. 
մինչ ամեն ին չով փա ռա վոր ված խա ղաղ վի ճակն էր վա յե լում, 
ահա Աստ ված նրան փոր ձե լու հա մար209 ասում է. «Աբ րա հա՛մ, 

208 Այնտեղ պաշտեց Տիրոջը, նրան կոչեց Աստված հավիտենական 
(Ծննդ. 21:33):

209 Աստված փորձեց Աբրահամին (Ծննդ. 22:1):
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Աբ րա հա՛մ, վերց րո՛ւ քո սի րե լի ուր դուն՝ Իսա հա կին, և գնա՛ 
այն բարձր լե ռը, այն տեղ նրան ող ջա կե՛զ արա, նվի րի՛ր 
Ինձ»210: Այս ան գամ Աբ րա համ անու նը եր կու ան գամ հի շա
տա կե լու պատ ճա ռը տրված հրա մանն ան մի ջա պես կա տա րե
լու խիստ մեծ կա րև ո րու թյու նը զգաց նե լու հա մար է: 

Հարց ժԷ. Աբրահամն ի՞նչ էր խորհում Իսահակին 
զոհելու հրամանը ստացած պահին:
Պա տաս խան: Աստծու հրա մա նը գոր ծադ րե լուց բա ցի այլ 

բան չէր մտա ծում: Այս տեղ մեծ ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու Աբ
րա հա մի առա քի նու թյա նը: Որով հե տև հոր հա մար բնա կան է 
իր զա վա կին սի րե լը, մա նա վանդ երբ նա մի ա ծին՝ մեկ հա տիկ 
է, և առա վել ևս հրաշ քով է պար գև ված, և Աստծու խոս տումն 
էլ նրա նով էր կա տար վե լու, մի քա նի ան գամ հայտն ված լի նե
լով հան դերձ, «նրան ող ջա կե՛զ արա» և «զո հի՛ր» ասե լը խիստ 
ծանր առա ջարկ է: Բա ցի այդ, հո րը հրա մայ վում է, որ իր ձեռ
քով զա վա կին մոր թե լով՝ հե ղի նրա ա րյու նը, և, ար դա րև, սա 
նույն պես բնու թյա նը հա կա ռակ գործ է: Սա կայն Աբ րա հա մի 
սերն առ Աստ ված այն քան հզոր է, որ առանց սիր տը կոտր վե
լու կամ առանց վհա տու թյան Իսա հա կին զո հե լու պատ րաս
տու թյուն է տես նում:

Դու հի շյա լի հնա զան դու թյա՛նը նա յիր. այն, ինչ ըստ բնու
թյան ան հան դուր ժե լի էր, սա կայն Աստծու շնոր հով և հա վա տի 
զո րու թյամբ բնու թյու նը հաղթ վեց, և Աբ րա հա մը, ոս կու նման 
փոր ձու թյան բո վի մեջ հալ վե լով, եր բեք իր հա վա տի կշի ռը 
չնվա զեց րեց: Սա կայն ոչ թե Աբ րա հա մի սիր տը հաս կա նա լու 

210 Նա ձայն տվեց նրան. «Աբրահա՛մ, Աբրահա՛մ.... Վերցրո՛ւ քո 
միակ որդուն՝ քո սիրելի Իսահակին, գնա՛ մի բարձրադիր տեղ 
և այնտեղ՝ լեռան վրա, որ ցույց կտամ քեզ, ողջակիզի՛ր նրան 
(Ծննդ. 22:12):
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հա մար Աստ ված փոր ձեց նրան, այլ նրա զո րա վոր հա վատ քը 
մարդ կանց ցույց տա լու հա մար:

Պի տի իմա նաս, որ սա տա նան մար դուն փոր ձում է` մեղ քի 
մեջ գցե լու հա մար, մար դը մար դուն փոր ձում է նրա մտադ րու
թյու նը հաս կա նա լու նպա տա կով, իսկ Աստ ված իր սի րե լի ին 
փոր ձում է նրա վար ձը ավե լաց նե լու մի ակ մի տու մով: Քա նի որ 
ինչ պես ադա ման դը հղկե լու գոր ծի քով ավե լի է փայ լում, նույն
պես կա տա րյալ հնա զանդ մար դը փոր ձի ան վի տակ առա վել 
է առա քի նա նում: Ահա այս պա րա գա յում Աբ րա հա մի առա քի
նու թյունն արևի պես փայ լեց աշ խար հի առ ջև: Որով հե տև նա 
ո՛չ Աստծու խոս տու մից հույ սը կտրեց և ո՛չ էլ հրա մա նի գոր
ծադ րու թյան մեջ ամե նա փոքր վա րա նու մը ցու ցա բե րեց:

Աբ րա հա մը գի տեր, որ Աստծու խոս տու մը Իսա հա կով պի
տի կա տար վեր, քա նի որ հենց նույն նպա տա կով էր Իսա հա
կին իրեն պար գև ել, սա կայն նույն ամե նա կա րող Աստ վածն էր, 
որ պա հան ջում էր զո հը, և եթե կա մե նար, կա րող էր վե րա կեն
դա նաց նել նրան211: Ուստի նրա հա վատ քը բնավ չի խախտ
վում՝ խոր հե լով, որ ան պատ ճառ Աստծու որևէ խոր հուրդ կա 
սրա մեջ, որին մար դու խել քը չի հաս նում. հար կա վոր է իս
կույն, առանց կաս կա ծի և ամե նայն հնա զան դու թյամբ կա տա
րել Նրա հրա մա նը: Ուստի Իսա հա կին, եր կու ծա ռա նե րի և էշի 
վրա բար ձած փայտ վերց նե լով՝ առա վո տյան կա նուխ ճա նա
պարհ են ընկ նում՝ առանց իմա նա լու, թե ո՛ւր են գնում: Թե
պետ և զո հե լու հա մար ճա նա պարհ ըն կավ, և զոհն էլ իր հետ 
էր, բայց զոհ մա տու ցե լու վայ րը Աստ ծուց նշա նակ ված չէր մինչ 
այդ ժա մա նա կը: Աբ րա համն առանց հարց նե լու երեք օր շրջում 
է Երու սա ղե մի կող մե րում, մին չև որ տե ղը կհայտն վի իրեն:

211 Հավատո՛վ է, որ Աբրահամը, իր փորձության մեջ, Իսահակին 
որպես զոհ մատուցեց, և նա, ով խոստումն էր ընդունել, իր 
միամորիկ որդուն էր որպես զոհ մատուցում (Եբր. 11:17):
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Եր րորդ օրը զո հե լու կամ պա տա րա գե լու վայ րը հեռ
վից տես նե լով (դա Գող գո թա լեռն էր)՝ ծա ռա յին և էշին լե
ռան ստո րո տում է թող նում, իսկ փայ տը Իսա հա կի ուսին է 
դնում, ինքն էլ, երբ կրակն ու սու րը վերց րած, դե պի վեր էր 
բարձ րա նում, Իսա հա կը տես նում է, որ պա տա րա գի պատ
րաս տու թյուն կա, սա կայն պա տա րա գե լու ոչ խար չկա, ուս
տի հո րը հարց նում է. «Հա՛յր, ահա՛ կրակ, ահա՛ փայտ, ո՞ւր 
է զո հա բե րու թյան ոչ խա րը»212, հայ րը պա տաս խա նում է, թե՝ 
«Աստ ված հոգ կտա նի Իր պա տա րա գա ցու ոչ խա րի հա մար, 
զա վա՛կս»213: Այս խոս քը ոչ թե Իսա հա կի հար ցի պա տաս
խանն էր, այլ հատ կա պես հո գև որ մտքով Հի սուս Քրիս տո
սի աստ վա ծա յին զո հի վե րա բե րյալ կան խա սաց մար գա րե
ու թյուն էր, որ կար ծես կա մե նում էր ասել. «Ո՛վ իմ սի րե լի 
զա վակ, առայժմ պա տա րա գը դու ես, սա կայն քո պա տա
րա գով մար դիկ չեն կա րո ղա նա մեղ քից ազատ վել, այլ մի 
օր մարդ կանց փրկու թյան հա մար այս լե ռան վրա Մե սի ան 
պի տի պա տա րագ վի Հայր Աստծու հա ճու թյամբ»214: Երբ 
հաս նում են որոշ ված վայ րը, սե ղան կանգ նեց նե լով՝ փայ
տը վրան է դնում: Լավ, ահա սե ղա նը պատ րաստ է, ինչ պես 
նաև կրակն ու դա նա կը, ո՞ւր է ոչ խա րը, ո՛վ Աբ րա համ. Իսա
հա կը գոր ծից ան տե ղյակ է, դե ռևս պա տա րա գե լու և ոչ թե 
պա տա րագ վե լու փա փագ ունի: Ար դա րև, Ս. գրքում գրված 
չէ, թե Աբ րա համն Իսա հա կին ի՞նչ խոս քե րով տե ղե կաց րեց, 
սա կայն հայտ նի է, որ Աստծու հրա մա նը լսե լով՝ առանց 

212 Ահա կրակը, և ահա փայտը, հապա ո՞ւր է ողջակիզելու ոչխարը 
(Ծննդ. 22:7):

213 Աստված կհոգա իր ողջակիզելու ոչխարի մասին, որդյա՛կ 
(Ծննդ. 22:8):

214 Աբրահամը՝ ձեր հայրը, ցանկացավ իմ աշխարհ գալու օրը 
տեսնել. տեսավ և ուրախացավ (Հովհ. 8:56):
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սրտա բե կու թյան, կա տա րյալ հնա զան դու թյամբ հա մա ձայ
նեց ի սեր Աստծու զոհ վել:

Քա նի որ նա գի տի, որ Աստծու հրա մա նը բո լոր առում
նե րով մար դու հա մար օգ տա կար է և բա րի, ուս տի մար դու 
պարտքն է իր կյան քից ավե լի Աստ ծուն սի րել և Նրա սի րո հա
մար նվի րել իր ան ձը: Հի մա, ո՛վ մարդ, մտքովդ Գող գո թա լե՛ռը 
բարձ րա ցիր և մտքովդ նա յի՛ր Իսա հա կի և Աբ րա հա մի հա վա
տի մե ծու թյա նը: Քա նի որ Աբ րա հա մը, Իսա հա կին կա պե լով, 
դնում է սե ղա նի վրա, որ զո հա բե րի215: Մի այն թե հայ տի չէ, 
թե հայր ու որ դուց ո՞րն է ավե լի եռան դով շտա պում, որ ժամ 
առաջ Աստծու հրա մա նը կա տա րի: Ճիշտ է, որ Աբ րա հա մի 
եռան դը հայտ նի է, քա նի որ երեք օրից ավե լի սպա սում էր, որ 
զո հե լու վայ րը որոշ վեր. նաև Իսա հա կը, որ անձ նա տուր եղած 
և կապկպ ված էր. հայտ նի դար ձավ, որ Աստծու հրա մա նի կա
տար մա նը եռան դով փա փա գում է և Նրա սի րո հա մար ըն ծա 
և նվեր լի նե լու փա փա գով տեն չում է, որ պես զի ար քա յու թյան 
մեջ շու տով հա վի տե նա կան կյան քի ուրա խու թյա նը հաս նի:

Այս պես էր, թեև մին չև իսկ հար կա վոր չէր Իսա հա կին կա
պել, սա կայն Հի սուս Քրիս տո սի՝ մեր պատ վա կան Փրկչի օրի
նա կը և պատ կե րը լի նե լով` կապ վե լը խորհր դի հա մար կա
տար վեց: Քան զի այդ լե ռան վրա Քրիս տո սը, Իսա հա կի նման 
խա չա փայ տին կապ ված, պի տի մե խե րով գամ վեր: Ահա Աբ
րա հա մը ձեռ քը եր կա րում է՝ սու րը վերց նե լու, որ իր սի րե լի որ
դուն՝ Իսա հա կին, իր ձեռ քով մոր թի216: Օ՜հ, այս ի՞նչ տե սա րան 
է, որ դին՝ գա ռան նման վի զը եր կա րաց րած, հայ րը սու րը ձեռ
քին պատ րաստ վում է որ դու գլու խը կտրել. սա կայն զար ման քը 

215 Իր որդի Իսահակին կապեց և դրեց զոհասեղանի փայտի վրա 
(Ծննդ. 22:9):

216 Աբրահամը երկարեց ձեռքը, որ վերցնի դանակն ու մորթի իր 
որդուն (Ծննդ. 22:10):
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այս է, որ եր կու սի սիրտն էլ ուրախ է, եր կուսն էլ հո ժար, եր
կուսն էլ մի ա բան և գո հու նակ են:

Մարդն ինչ պե՞ս կա րող է հան դուր ժել այս վի ճա կը, ո՞ր աչ
քը ար տա սու քի փո խա րեն ա րյուն չի հե ղի, ո՞ր սիր տը կա րող 
է դի մա նալ և չնվա ղել. Գող գո թա լե ռը սկսում է դո ղալ, քա նի 
որ Քրիս տո սի խա չե լու թյան պատ կե րը սկսեց պատ կեր վել: 
Արդ, Աբ րա հա մը, սրտի խոր քից աղա չե լով (ո՜վ Տեր, ըն դու
նի՛ր պա հան ջածդ պա տա րա գը), սուրն Իսա հա կի պա րա նո ցին 
ուժ գին հար վա ծե լու շար ժումն անե լուն պես երկն քից իս կույն 
մի ձայն է լսվում. հրեշ տա կը աղա ղա կում է՝ ասե լով. «Աբ րա
հա՛մ, Աբ րա հա՛մ, մի՛ դիպ չիր պա տա նյա կիդ, ձեռքդ հե՛տ քա
շիր»217, կար ծես թե ցան կա նում է ասել. «Թո՛ղ սուրդ, արածդ 
պա տա րագն ըն դու նե լի եղավ, ծա ռա յու թյու նը կա տա րյալ է, 
հնա զան դու թյու նը՝ գո հա ցու ցիչ. բա վա կան է, ան թե րի սերդ 
հայտն վեց»: Նկա տի՛ր, որ ինչ պես Իսա հա կին զո հե լու հա մար 
Աբ րա հա մի անու նը եր կու ան գամ է տա լիս, նույն պես էլ այս 
ան գամ կրկնա կի կան չով պա տա րա գի մե ծա պես ըն դուն ված 
լի նելն է հայտ նում:

Ճշմա րիտ է, որ Աբ րա հա մի հա վա տար մու թյու նը Աստ
ծուն հայտ նի էր, սա կայն մի այս պի սի մեծ գործ, որ Աբ րա հա մը 
կա տա րեց՝ ամ բողջ աշ խար հին հայտ նե լով, որ պես զի մար դիկ 
դրա նից խրատ ստա նան: Հրեշ տա կը ասում է. «Հի մա իմա ցա, 
որ Աստ ծուց վա խե նում ես218, այ սինքն՝ քո առա քի նու թյու նը 
հի մա հայտ նե ցի աշ խար հին»: Որով հե տև այս գոր ծին ոչ մի այն 
եր կինքն ու եր կիրն են հան դի սա տես լի նում, այ լև բո լոր հրեշ
տակ նե րը սքան չա ցած դի տում և զմայլ վում են: Այս պա րա գա

217 Տիրոջ հրեշտակը ձայն տվեց նրան երկնքից ու ասաց. «Աբրա
հա՛մ, Աբրահա՛մ... ձեռք մի՛ տուր պատանուն (Ծննդ. 22:11):

218 Այժմ համոզվեցի, որ երկյուղ ունես Աստծու նկատմամբ 
(Ծննդ. 22:12):
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յում Աստ ված, Աբ րա հա մի կամ քի հա մա ձայ նու թյու նը որ պես 
պա տա րագ ըն դու նե լով, Իսա հա կին նո րո վի պար գև եց նրան: 

Այո՛, Աբ րա հա մը սրով չմոր թեց Իսա հա կին, և սա էլ ա րյուն 
չթա փեց, բայց եր կուսն էլ իրենց վար ձը չկորց րին: Որով հե տև 
եթե Աստ ված չար գե լեր, գործ նա կա նում զո հը պի տի կա տար
վեր: Որի հա մար էլ Աբ րա հա մը հատ կա պես «Աստծու սի րե
լի» և Իսա հա կը «Աստծու ծա ռա» կոչ վե ցին219: Երբ Աբ րա հա
մը սու րը ձեռ քից թո ղեց, տե սավ, որ սա բե կի ծա ռի վրա մի խոյ 
է եղ ջյուր նե րից կախ ված, որն էլ իս կույն վերց նե լով՝ ող ջա կեզ 
մա տու ցեց, և Իսա հա կը Աստծու ազա տագր ված ծա ռան եղավ:

Թե պետ նա խա պես Աբ րա հա մին խոս տաց վել էր, որ իր սե
րուն դը պի տի աճի և բազ մա նա, բայց այս ան գամ Աստ ված 
երդ վե լով խոս տա նում է, որ նրա զա վակ նե րը երկն քի աստ ղե րի 
և ծո վի ավազ նե րի նման ան հա շիվ պի տի լի նեն: 

Այն ժա մա նակ Իսա հակն ար դյոք քա նի՞ տա րե կան էր: 
Թեև Ս. գրքում գրված չէ, սա կայն կարծ վում է, որ քսան հիգ 
տա րե կան կար: Այս պի սի մի մեծ դեպք, որ Գող գո թա լե ռան 
վրա տե ղի ունե ցավ, ինչ պես նաև մարդ կանց հան դեպ Աստծու 
սե րը չմո ռաց վե լու հա մար, մա նա վանդ ժա մա նակ ներ հե տո 
Մե սի ա յի այն տեղ խա չ ել նե լը ներ կա տե սա ծի նման, այն տե ղի 
անու նը «Տե րը տե սավ» դրեց220, որ պես զի միշտ պատ մեն, որ 
այն լե ռան վրա Աստ ված երև աց: Տե՛ս հի մա և խրատ վի՛ր. Աբ
րա հա մը մի զա վակ նվի րեց Աստծու սի րո հա մար, բայց Աստ
ված նրա փո խա րեն երկն քի աստ ղե րի և ծո վի ավա զի նման 
ան հա մար զա վակ ներ է խոս տա նում նրան: Նմա նա պես այն 
մար դուն, որ հա նուն Աստծու սի րո երկ րա վոր հա ճույք ներն ու 

219 Հանուն քո սիրելի Աբրահամի, հանուն քո Իսահակ ծառայի 
(Դան. 3:35):

220 Աբրահամն այդ վայրի անունը դրեց «Տերը տեսավ» 
(Ծննդ. 22:14):
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մե ծու թյու նը կար հա մար հի և կթող նի, Աստ ված ար քա յու թյան 
ան վախ ճան երա նու թյունն է խոս տա նում: Նա, ով իր ան ձը 
և երկ րա վորն Աստ ծուց առա վել է սի րում, մե ռած ժա մա նակ 
դրանք թող նե լուց բա ցի՝ դրախ տի փառ քից էլ է զրկվում221:

Այ սու ա մե նայ նիվ, ոչ թե երկ րա վոր հա ճույքն ու մե ծու թյու
նը թող նե լով` մար դը կա րո տու թյան մեջ թշվա ռու թյան է են
թարկ վում, այլ առա վել մեծ հա ճույք և մե ծու թյուն է գտնում, 
որով հե տև մեծ հա ճույ քը մտքի ան դոր րու թյունն է, իսկ ճշմա
րիտ մե ծու թյու նը՝ աշ խար հա յին իրե րին կա րոտ չլի նե լը: Քա նի 
որ դրանք մար դուց ցածր են և մար դու հա մար ստեղծ ված լի
նե լով՝ չեն կա րող մար դուն ուրա խաց նել և եր ջան կաց նել, որի 
հա մար նրանց վրա հույս դնող մար դու պա տի վը նսե մա նա
նում է և արա տա վո րում նրա անու նը:

Եթե կա մե նում ես փա ռա վոր վել և զվար թա նալ, հույսդ 
Աստծու վրա՛ դիր, Նրա՛ն սի րիր, Նրա հրա մա նին հնա զանդ
վի՛ր, քա նի որ Նա, բո լո րից մեծ և ամե նա կա րող լի նե լով, փա
ռա վո րում և հանգս տաց նում է Իրեն սի րող նե րին222: Սա կայն 
մի՛ կար ծիր, թե մար դու երկ րա վոր կա րիք նե րի հա մար կա րև
ո րը ձեռք բե րե լը հան ցանք է, ո՛չ, քա՛վ լի ցի, այլ մի այն ամ բողջ 
սերդ դրանց մի՛ տուր և դրանք Աստ ծուց առա վել մի՛ սի րիր, 
մա նա վանդ հարկ եղած ժա մա նակ հա նուն Աստծու սի րո զո
հա բե րե՛լ իմա ցիր: Որով հե տև ինչ պես նրանք, քեզ հա մար 
ստեղծ ված լի նե լով, քեզ են ծա ռա յում, նույն պես էլ դու, Աստծու 
հա մար ստեղծ ված լի նե լով, ամեն ին չով պար տա վոր ես հա
վա տար մու թյամբ Նրան ծա ռա յել և Նրա պա տի վը պա հե լով՝ 

221 Ով սիրում է իր անձը, կկորցնի այն, իսկ ով այս աշխարհում 
իր անձն ատում է, այն կպահի հավիտենական կյանքի համար 
(Հովհ. 12:25):

222 Եկե՛ք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես 
ձեզ կհանգստացնեմ (Մատթ. 11:28):
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հարկ եղած դեպ քում հա նուն Նրա սի րո զոհ վել. այս է մարդ
կու թյան ամե նա է ա կան պայ մա նը:

Հարց ԺԸ. Աստված Աբրահամին ինչո՞ւ հրամայեց 
զոհաբերել Իսահակին:
Պա տաս խան: Աբ րա հա մի հա վատքն ու հա վա տար մու թյու նը 

ամ բողջ աշ խար հին հայտ նի դարձ նե լու հա մար: Քա նի որ Աբ
րա հա մը բա զում ազ գե րի հայր պի տի կոչ վեր, ուս տի նրա հա
վա տը ամ բողջ աշ խար հի հա մար հռչա կե լը հույժ կա րև որ էր, 
որ պես զի ամեն մարդ, նրա նից օրի նակ վերց նե լով, նրա բռնած 
ուղ ղու թյան ճա նա պար հով ըն թա նա223:

Մաս նա վո րա պես, որով հե տև ամ բողջ մարդ կա յին ազ
գը Աբ րա հա մի զա վա կով պի տի օրհն վեր, և այս զա վա կը Ին
քը Քրիս տոսն էր, որի պատ կերն էր Իսա հա կը: Եվ դար ձյալ, 
ճշմա րիտ է, որ Աբ րա համն իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում 
փոր ձու թյու նից զերծ չմնաց, սա կայն այս ան գամ նրա ար
դա րու թյունն ու հա վա տար մու թյու նը հայտ նա պես պայ ծա
ռու թյամբ փայ լե ցին, որ երկ րի վրա առա քի նու թյան տի պար 
լի նե լուց բա ցի, նաև բո լոր մարդ կանց մեծ հույս և մխի թա րու
թյուն եղավ224:

Որով հե տև եթե մար դը, որ բնու թյամբ տկար է, Աստծու 
սի րո հա մար իր որ դուն չխնա յեց, մի՞թե մարդ կանց փրկու թյան 
հա մար Աստ ված պի տի խնա յեր Իր Որ դուն: Ար դա րև, հայտ նի 
է Սուրբ Ավե տա րա նի այն պատ գա մը, թե՝ «Ինչ կկա մե նաք, որ 

223 Եթե Աբրահամի որդիները լինեիք, Աբրահամի գործերը կգոր
ծեիք (Հովհ. 8:39):

224 Արդ, խոստումը Աբրահամի՛ն արվեց և նրա շառավիղին, չի 
ասում շառավիղներին, չակնարկելու համար շատերին, այլ 
ակնարկում է մեկին, որ Քրիստոսն է (Գաղ. 3:16):
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մար դիկ ձեզ անեն, նո՛ւյնը արեք և դուք նրանց»225: Սա կայն չի 
հա մար վում, որ Աբ րա հա մի այս գե ղե ցիկ արար քի պատ ճա ռով 
էր, որ Փրկիչն աշ խարհ եկավ: Նա ար դեն պի տի գար մարդ կա
յին ազ գը մեղ քի գե րու թյու նից փրկե լու, իսկ այս դեպ քը Նրա 
գալս տյան օրի նա կը եղավ, ինչ պես վե րը հիշ վեց: 

Քա նի որ Աստ ված այն աս տի ճան սի րեց մար դուն, որ նրա 
փրկու թյան հա մար Իր մի ա ծին Որ դուն՝ Աստծու Բա նին, աշ
խարհ ուղար կել կա մե ցավ226: Մարդն էլ այն աս տի ճան պար
տա կան մնաց Աստ ծուն, որ եթե հարկ լի նի, Նրա սի րո և փառ
քի հա մար իր ան ձը պետք է զո հի: Այս պատ ճա ռով հա վա տի 
հա մար մա հա ցող նե րը «վկա» են կոչ վում, որով հե տև իրենց 
ա րյամբ կրո նի ճշմար տու թյունն են հաս տա տում:

Հե տո, երբ Աբ րա հա մի կի նը՝ Սա ռան, 127 տա րե կանում 
մա հա նում է, Աբ րա հա մը գե րեզ մա նի հա մար հա տուկ տեղ 
է գնում Քեբ րո նում, որ տեղ թաղ վում է Սա ռան: Այս պետք է 
նկա տի առ նել, որ Աբ րա հա մը Քա նա նի երկ րում այն աս տի ճա
նի փառ քի էր հա սել, որ կար ծես թե Աստծու կող մից թա գա վոր 
կարգ ված լի ներ227. ամեն մարդ նրան հար գում և մե ծա րում էր: 
Այ սու ա մե նայ նիվ, սե փա կան հող գնե լով` տուն չկա ռու ցեց, այլ, 
իբ րև վրա նաբ նակ պան դուխտ շրջե լով, ապ րում էր, մի այն Սա
ռա յին թա ղե լու հա մար գե րեզ մա նա տե ղի է գնում: Քա նի որ 
երկ րա վոր կալ ված քը կամ սե փա կա նու թյու նը մար դու հա մար 
մնա յուն և տև ա կան չէ, Աստծու ար քա յու թյան ան վախ ճան 
ժա ռան գու թյան փա փա գով էր տո չոր վում միշտ:

225 «Եվ ինչպես կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այնպես արե՛ք 
և դուք նրանց» (Ղուկ. 6:31)

226 Քանզի Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր 
միածին Որդուն տվեց (Հովհ. 3:16):

227 Դու մեր մեջ Աստծու նշանակած թագավորն ես (Ծննդ. 23:6):
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Ար դա րև, Աբ րա հա մին խիստ շատ բա րիք պար գև վեց ի վե
րուստ, սա կայն նա էլ, Աստծու պար գև ած բա րիքն ու երախ տի քը 
հաս կա նա լով, ամեն ին չով հնա զանդ վեց Նրա պատ վի րան նե րին 
և այս պես եր կու աշ խարհ նե րում ևս փա ռա վոր վեց: Դու էլ, եթե 
Աստ ծուց քեզ պար գև ված բա րի քը հաս կա նաս, պի տի փա ռա
վոր վես երկ րա վոր և երկ նա վոր կյան քում: Քա նի որ Աստ ված ոչ 
մի այն Աբ րա հա մին հրա վի րեց, որ իր բնիկ եր կի րը, ազ գը, հողն ու 
տու նը թող նե լով՝ Երու սա ղե մի եր կի րը գնա, այլ նաև բո լոր մարդ
կանց կան չում է երկ նա յին Երու սա ղեմ գնալ և ժա ռան գել228: 

Սա կայն ոչ թե ամենքն էլ Աբ րա հա մի նման եր կիր կամ 
վայր պի տի փո խեն, այլ մեղ քի պատ ճառ եղող ամեն ինչ թող
նե լով՝ առա քի նու թյան ճա նա պար հով ըն թա նան դե պի հո գև որ 
կա տա րե լու թյուն, որ պես զի ինչ պես Երու սա ղե մի եր կի րը Աբ
րա հա մին տրվեց, այդ պես էլ ար քա յու թյան փառքն ու մե ծու
թյու նը բո լո րին շնորհ վի, որով էլ Երու սա ղե մը ար քա յու թյան 
օրի նակն է:

Հարց ԺԹ. Սառայի մահվանից հետո Աբրահամը 
նորից ամուսնացա՞վ:
Պա տաս խան: Ամուս նա ցավ, սա կայն նախ Իսա հա կին 

ամուս նաց րեց: Չցան կա ցավ Քա նա նի ազ գից իր որ դու հա մար 
աղ ջիկ առ նել, այլ իր հա վա տա րիմ Եղի ա զա րին, իրենց սո վո
րույ թի հա մա ձայն երդ վեց նե լով, մե ծա մեծ ըն ծա նե րով ուղար
կում է Խա ռա նի եր կի րը՝ իր ցե ղից Իսա հա կին կնու թյան հա
մար մի աղ ջիկ բե րե լու:

Եղի ա զա րը այս հրա մա նի հա մա ձայն գնում է և հան գիստ 
առ նում է Խա ռա նին մերձ մի աղ բյու րի մոտ, որ տեղ աղ ջիկ նե
րը ջուր վերց նե լու էին գա լիս: Աստ ծուն աղո թե լով՝ Եղի ա զա րը 

228 Այդ է բարին և ընդունելին մեր Փրկչի՝ Աստծու առաջ (Ա Տիմոթ. 2:3):
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մտքում որո շում է, որ եկող աղ ջիկ նե րից մե կից ջուր խնդրի, 
և եթե այդ աղ ջի կը իրեն ջուր տա լուց հե տո «ուղ տե րին ևս 
ջուր տամ» ասի, նա լի նի Իսա հա կի կի նը: Այս մտքե րի մեջ էր, 
երբ Աբ րա հա մի ցե ղից Բա թու ե լի դուստր Ռե բե կան, սա փորն 
ուսին, ջրի եկավ և լցրեց այն: Եղի ա զա րը աղջ կա նից հենց ջուր 
է խնդրում, նա էլ ասում է, որ թե՛ իրեն և թե՛ ուղ տե րին ջուր 
կտա. հո րից ջուր է հա նում և խմեց նում:

Սրա նից ուրա խա նա լով՝ Եղի ա զա րը Աստ ծուն շնոր հա
կալ է լի նում, որ իր խնդրանքն ըն դու նեց: Հե տո հարց նե լով, թե 
ո՛ւմ դուստրն է, իմա նա լուն պես ըն ծա նե րից Ռե բե կա յի ական
ջին ոս կե օղ և ձեռ քին ապա րան ջան է դնում: Աղ ջի կը, տուն 
գա լով, եղ բո րը՝ Լա բա նին, պատ մում է եղե լու թյու նը, որն էլ 
Եղիա  զա րին տուն է հրա վի րում և հաս կա նում խնդի րը, որով 
եր կու կող մե րի հա ճու թյամբ Եղի ա զա րը Ռե բե կա յին բե րում է, 
և Իսա հա կը, նրա հետ ամուս նա նա լով, իր մոր՝ Սա ռա յի մահ
վան վշտից մխի թար վում է: 

Հո գև որ իմաս տով Եղի ա զա րը` սուրբ առա քյալ նե րի, Ռե
բե կան եկե ղե ցու օրի նակն է, իսկ օղն ու ապա րան ջա նը քրիս
տո նյա նե րի առա քի նի և բա րի գոր ծերն են, որոնք գործ վում 
են` ի Հի սուս Քրիս տոս հա վա տով և նրա պատ վի րան նե րին ու 
օրենք նե րին հնա զանդ վե լով229:

Որով հե տև Աբ րա հա մը բա զում ազ գե րի հայր պի տի լի
ներ, ուս տի (Աստծու հրա մա նով) իր աղախ նի՝ Քե տու րա յի 
հետ ամուս նա նա լով վեց զա վակ ունե ցավ նրա նից, բայց ինչ
պես առաջ Իս մա յելն ու նրա մայ րը՝ Ագա րը, բա ժան ված էին 
իրե նից, նույն պես Քե տու րա յից ծնված զա վակ նե րին իր մոտ 
չպա հե լով՝ արև ե լյան կող մերն է ուղար կում նրանց, որ պես
զի բազ մա նա լով յու րա քան չյու րը միմի ազգ կազ մի: Քա նի որ 

229 Բոլոր մտքերը հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին (Բ Կորնթ. 10:5): 
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Իսա հա կի վե րա բե րյալ Աբ րա հա մին տրված խոս տու մը կա
տար վել էր, ուս տի աղախ նից եղած զա վակ ներն իրենց մոր 
ան վամբ կոչ վե ցին: Աբ րա հա մը 175 տա րե կա նում մե ռավ, որին 
Իսա հակն ու Իս մա յե լը թա ղե ցին Քեբ րո նում՝ Սա ռա յի մոտ: 
Իսա հա կը, հոր օրհ նու թյու նը, փառքն ու ունեց ված քը ժա ռան
գե լով, օրհն վեց Աստ ծուց:

Հարց Ի. Իսահակը քանի՞ տարեկան էր, 
երբ ամուսնացավ:
Պա տաս խան: Քա ռա սուն տա րե կան էր: Սա կայն Աստ ված 

այն պես կա մե ցավ, որ ինչ պես Աբ րա հա մը եր կար տա րի ներ 
զա վակ չէր ունե նում, նույն պես 19 տա րի ան ցավ առանց Իսա
հա կին զա վակ լի նե լու, սա կայն նա առանց հու սա հատ վե լու 
աղո թում էր առ Աստ ված, որ իրեն որ դի պար գևի230:

Հի րա վի, ինչ պես վե րը նշե ցինք, Աբ րա հա մին տրված խոս
տու մը Իսա հա կով էր կա տար վե լու, և, հե տև ա բար, նա շատ 
զա վակ ներ պի տի ունե նար, քա նի որ Աստ ված հա վա տա րիմ 
է Իր խոստ մա նը, սա կայն խոստ ման գոր ծադ րու թյան հա
մար ցան կա նում է, որ մար դը իր կող մից կա տա րյալ հա վա
տով խնդրի, որ պես զի նրա հույ սը միշտ Աստծու վրա լի նի 
և Աստծու բա րե րար և շնոր հա տու լի նե լը հայտ նի դառ նա (ինչ
պես աս վում է, նա խա սահ մա նու թյու նը աղոթ քով է կա տար
վում): Եվ ահա Աստծու ողոր մու թյու նը և Իսա հա կի հա վա
տը հայտ նի դար ձան, քա նի որ այդ քան ժա մա նակ Իսա հա կը, 
Աստ ծուց հույ սը չկտրե լով, աղա չում և խնդրում էր:

Ամուս նու թյան քսա նե րորդ տա րում Ռե բե կան հղի ա ցավ: 
Պտու ղը երկ վո րյակ էր, և մայ րը շատ է ան հանգս տա նում, 

230 Իսահակն աղաչեց իր կին Ռեբեկայի համար, քանի որ սա ամուլ 
էր (Ծննդ. 25:21):
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քա նի որ մա նուկ նե րը մոր ար գան դի մեջ իրար հետ պա տե
րազմ մդե լու նման շար ժում ներ էին անում: Նա սե ղա նի առ
ջև է գնում և Աստ ծուն հարց նե լով՝ պա տաս խան է ստա նում, 
որ եր կու ազգ կա նրա ար գան դի մեջ, և եր կու ժո ղո վուրդ նե
րը կբա ժան վեն, և երե ցը կրտսե րին պի տի ծա ռա յի231: Ար դա
րև, ժա մա նա կը լրա նա լով` նախ` Եսա վը, և ապա` Հա կոբն է 
ծնվում: Եվ ինչ պես որ դեռ չծնված՝ մի մյանց հա կա ռակ էին, 
այդ պես էլ ծնվե լու ժա մա նակ՝ մե կը մյու սից առաջ ծնվե լու փա
փա գով Հա կո բը Եսա վի կրուն կից է բռնում, որ պես զի նրան 
հետ պա հե լով՝ առա ջինն ին քը ծնվի232: Այս պես նրանք կռվի 
հիմ քը մոր ար գան դի մեջ դրե ցին. թե՛ իրենց և թե՛ հե տո իրենց 
ցե ղե րի մի ջև թշնա մու թյու նը միշտ ան պա կաս եղավ: Քա նի 
որ Հա կո բը, որ Եսա վից հե տո ծնվեց, անդ րան կու թյան պա տի
վը գրա վե լու հա մար Եսա վի բար կու թյու նը իր վրա հրա վի րեց: 
Սա կայն նա յի՛ր, թե գործն ինչ պե՛ս տե ղի ունե ցավ:

Քա նի որ Եսա վը մի վայ րագ և մա զոտ անձ նա վո րու թյուն 
էր, միշտ դաշ տե րում որ սոր դու թյամբ էր զբաղ վում, սրան հա
կա ռակ Հա կո բը տանն էր մնում: Մի օր ոս պով ապուր է եփում, 
և ուտե լու ժա մա նակ Եսա վը դաշ տից սաս տիկ սո ված գա լիս 
և Հա կո բից ապուր է խնդրում, նա էլ հանձն է առ նում տալ, 
բայց մի այն պայ մա նով, որ անդ րան կու թյան իրա վուն քը իրեն 
վա ճա ռի: Եսա վը խոս տա նում է վա ճա ռել, քա նի որ շատ սո
ված լի նե լով՝ կար ծում էր, թե եթե չու տի, իս կույն մա հա նա լու է: 
Հա կո բը նաև եր դու մով է սույն առև տու րը հաս տա տել տա լիս 
և հաց ու ապուր տա լով՝ փո խա րե նը անդ րան կու թյու նը ծա
խու է առ նում:

231 Նա գնաց այդ մասին Տիրոջը հարցնելու: Տերը նրան ասաց. 
«Քո արգանդում երկու ցեղ կա.... ավագը կրտսերին պիտի 
ենթարկվի» (Ծննդ. 25:2223):

232 Եսավի գարշապարից բռնած ծնվեց նրա եղբայրը (Ծննդ. 25:25):
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Խրա՛տ առ Եսա վի թշվառ վի ճա կից. անդ րան կու թյու նը 
բնու թյան պար գևն է. ոչ ոք չէր կա րող դա նրա ձեռ քից խլել, 
սա կայն իր որկ րա մո լու թյան և ան համ բե րու թյան և առա վել ևս 
Աստծու պար գևը չհաս կա նա լու պատ ճա ռով կորց րեց այն233: 
Մի՛ կար ծիր, թե այս առու մով Հա կո բը անի րա վու թյուն գոր
ծեց, քա նի որ երբ ապու րի հար ցը կար,Եսա վը հայտ նա պես 
եր դու մով, դա շին քով, իր հա վա նու թյամբ և կամ քով վա ճա ռեց 
անդ րան կու թյու նը: Թեև նա չցան կա ցավ կա րև ո րու թյուն տալ 
այս սա կար կու թյա նը, բայց երդ վե լու հա մար Աստ ված ար դա
րու թյան տո մա րում ար ձա նագ րեց նրա դա շին քը, որով Եսա վը, 
իրա վա ցի ո րեն կորց նե լով անդ րան կու թյան իրա վուն քը, հոր 
օրհ նու թյու նից զրկվեց:

Քա նի որ այն ժա մա նա կի պա հանջ նե րի հա մե մատ` անդ
րա նիկ զա վա կը հինգ կե տե րով իր եղ բայր նե րից առա վե լու
թյուն ուներ: Առա ջին՝ կա րող էր իշ խել և հրա մա յել եղ բայր
նե րին՝ որ պես հայ րա կան իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ, 
երկ րորդ՝ հոր ունեց ված քից կրկնա պա տիկ ժա ռան գու թյուն էր 
ստա նում, ինչ պես որ մինչ այժմ հրե ա նե րի սո վո րու թյունն է, 
եր րորդ՝ իր տան մեջ քա հա նա յի նման էր, չոր րորդ՝ հայ րը մա
հա նա լիս անդ րա նիկ զա վա կին հա տուկ օրհ նու թյուն էր տա
լիս, որը մեծ հար գանք էր իրենց մեջ, և վեր ջա պես հին գե րորդ՝ 
հա գու կա պով էլ էր տար բեր վում մյուս եղ բայր նե րից: Սրա հա
մար է, որ Ռե բե կան Եսա վի զգեստ նե րը հագց րեց Հա կո բին:

Հարկ է իմա նալ, որ Հա կո բը ոչ թե նյու թա կան հարս տու
թյան հա մար արեց այս բա նը, այլ հայ րա կան օրհ նու թյանն 
ար ժա նի դառ նա լու հա մար: Քա նի որ, որ պես օրի նակ, մար
մի նը հա ցով է սնվում, իսկ հո գին՝ հոր և մոր օրհ նու թյամբ: 
Այս պատ ճա ռով մարմ նա վոր սնունդ է տա լիս, որի փո խա րեն 

233 Եսավն արհամարհեց իր անդրանկությունը (Ծննդ. 25:34):
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հո գև որ սնունդն է առ նում: Իրավ է, որ Եսա վը հե տո զղջա լով 
լա ցեց և շատ ող բաց իր կորս տյան հա մար, սա կայն այ լևս ի՜նչ 
օգուտ, չկա րո ղա ցավ կորց րա ծը նո րից գտնել:

Այս ըն թաց քում սով ըն կավ. Իսա հա կը թեև ցան կա ցավ 
գնալ Եգիպ տոս, սա կայն Աստ ված, նրան երև ա լով, ասաց. 
«Մի՛ գնա Եգիպ տոս, այս վայ րե րը քեզ և քո զա վակ նե րին պի
տի տամ», և նրան օրհ նե լով՝ խոս տա ցավ երկն քի աստ ղե րի 
նման բազ մաց նել նրա զա վակ նե րին: Իսա հա կը, Աստծու հրա
մա նը իմա նա լով, չգնաց Եգիպ տոս, այլ իր ողջ ըն տա նի քով Գե
րա րա յի թա գա վոր Աբի մե լե քի եր կի րը գնա լով՝ բնակ վեց այն
տեղ: Երբ ժո ղո վուր դը Ռե բե կա յի մա սին էր հարց նում, ասում 
էր՝ քույրս է:

Որով հե տև Ռե բե կան շատ գե ղե ցիկ էր, և մի գու ցե նրա հա
մար իրեն սպա նե ին, այս պատ ճա ռով էր, որ սույն պա տաս խանն 
էր տա լիս Իսա հա կը: Հե տո Աբի մե լե քը, լսե լով, որ նրա կինն է, 
թեև նրան մե ղադ րեց, սա կայն իր մարդ կանց պատ վի րեց, որ 
նրան չա րիք չպատ ճա ռեն, այ լա պես մահ վամբ կպատժվեն: Իսա
հա կը, որոշ ժա մա նակ Գե րա րա յում մնա լով, սկսեց հող մշա կել, 
և Աստծու օրհ նու թյամբ այն քան առատ ար դյունք եղավ, որ մե
կի փո խա րեն հա րյու րը ստա ցավ: Իր անա սուն նե րը նույն պես 
այն քան բազ մա ցան, որ բնա կիչ նե րը նա խան ձե լով նրա հոր՝ Աբ
րա հա մի փո րել տված ջրա հոր նե րը հո ղով լցրին:

Աբի մե լեք թա գա վորն էլ, Իսա հա կի ունեց ված քի շա տա նա
լը տես նե լով, խնդրում է, որ այդ կող մե րից հե ռա նա՝ ասե լով. 
«Քա նի որ դու մեզ նից զո րա վոր եղար»: Նա էլ գնում և մի ձո
րում փո րե լով ջուր է գտնում, սա կայն բնա կիչ նե րը նա խան ձե
լով նրա փո րել տված բո լոր հո րե րը գրա վում են: Իսա հա կը չու
զեց վի ճել, նրանց այս անի րա վու թյա նը համ բե րում է, մին չև որ 
ինք նին այ լևս դա դա րում են նրան վնա սե լուց: Աստ ված նրա 
համ բե րու թյու նը վար ձատ րե լու և նրան մխի թա րե լու հա մար 
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քա ջա լե րում է, որ չվա խե նա, նա խա պես ար ված խոս տու մը 
կրկնում է, որի հա մար Իսա հա կը, սե ղան կանգ նեց նե լով, շնոր
հա կա լու թյուն է մա տու ցում Աստ ծուն: 

Երբ Իսա հակն օր օրի համ բա վի և փառ քի տեր է դառ նում, 
Աբի մե լեք թա գա վորն իր մե ծա մեծ նե րով նրա մոտ է գա լիս, 
որ պես զի դաշ նակ ցե լով միշտ իրար հետ բա րե կամ ներ լի նեն: 
Իսա հա կը պա տաս խա նում է. «Դուք ինձ չըն դու նե ցիք, հի մա 
ին չո՞ւ եկաք», նրանք խո նար հա բար ասում են. «Տե սանք, որ 
Աստ ված քեզ հետ է, սրա հա մար ցան կա նում ենք ուխտ և դա
շինք կնքել քեզ հետ, որ մեզ որևէ չա րիք կամ վնաս չհասց նես, 
ինչ պես որ մենք քեզ չա րիք չհասց նե լով ար ձա կե ցինք»: 

Այդ առ թիվ Իսա հա կը, նրանց հա մար ճաշ կե րույթ պատ
րաս տե լով, հա ջորդ օրը ուխտ է կա պում, որից հե տո էլ Աբի մե
լե քը գնում է իր տե ղը: Իսա հա կը, այն տեղ հոր փո րե լով, ջուր 
է գտնում և տե ղը ան վա նում Երդ ման ջրհոր: Կար ծիք կա, որ 
այս Աբի մե լե քը Աբ րա հա մի ժա մա նակ վա Աբի մե լեք թա գա վո
րը չէ, քա նի որ «Աբի մե լեք» բա ռը, որ պես տիտ ղոս, հա տուկ էր 
Գե րա րա յի թա գա վոր նե րին. ով թա գա վո րում էր այն տեղ, Աբի
մե լեք տիտ ղոսն էր ստա նում այդ ժա մա նակ վա իրա վուն քի 
և սո վո րույ թի հա մա ձայն: 

Հարց ԻԱ. Հակոբն ինչպե՞ս ստացավ հոր 
օրհնությունը:
Պա տաս խան: Իսա հա կը ծե րա ցել էր, աչ քե րը ամ բող ջո վին 

տկա րա ցել էին, և չէր տես նում, ուս տի, ըստ սո վո րու թյան, ցան
կա ցավ անդ րա նի կի հա տուկ օրհ նու թյու նը տալ Եսա վին: Սա, 
որ սորդ լի նե լով, հոր հա մար միշտ որս էր բե րում, սա կայն այս 
ան գամ հատ կա պես որս է խնդրում, որ պես զի իր օրհ նու թյու
նը տա, ուս տի Եսա վը գնում է որ սի: Բայց քա նի որ Ռե բե կան 
Հա կո բին Եսա վից ավե լի էր սի րում, Իսա հա կի մտադ րու թյու նը 
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իմա նա լուն պես Հա կո բին ասում է. «Գնա եր կու ո՛ւլ բեր, որ 
խո րո վեմ, և տար հորդ, որ ուտի և քեզ օրհ նի»:

Հա կո բը, Եսա վի մա զոտ լի նե լը հի շե լով, վա խե նում է, որ 
չլի նի թե հոր մոտ խա բե բա յի կեր պար առ նե լով՝ օրհ նու թյան 
փո խա րեն անեծ քի ար ժա նա նա: Ռե բե կան պա տաս խա նում է. 
«Այդ անեծ քը թող իմ վրա լի նի, դու գնա բե՛ր»: Նա էլ բե րում է 
ուլե րին, որոնք Ռե բե կան խո րո վում է. Եսա վի հին զգեստ նե րը 
Հա կո բին է հագց նում և որ պես զի բո լո րո վին նման վի Եսա վին, 
ուլի մոր թին Հա կո բի պա րա նո ցին և ձեռ քե րի վրա է դնում, որ 
եթե նույ նիսկ Իսա հա կը շո շա փի, չկա րո ղա նա իմա նալ, թե ո՛վ է:

Հա կո բը խոր տի կը տա նում է հո րը, որի «Դու ո՞վ ես» հար
ցին պա տաս խա նում է, թե քո անդ րա նիկ որ դի Եսավն եմ, 
հրա մա նիդ հա մե մատ որս բե րե ցի, վե՛ր կաց, կե՛ր և օրհ նի՛ր 
ինձ: Իսա հա կը զար ման քով հարց նում է. «Ի՞նչ շուտ գտար, 
որ դյա՛կ», որին Հա կո բը խորհր դա վոր պա տաս խան է տա լիս, 
թե Աստ ված այդ պես կար գա վո րեց՝ գոր ծը Աստծու կամ քին 
հանձ նե լով:

Թե պետ Իսա հա կը, նրա ձայ նից կաս կա ծե լով, ասաց. 
«Մո՛տ արի, որ տես նեմ դո՞ւ ես որ դիս՝ Եսա վը, և ձեռ քով 
նրան շո շա փե լուց հե տո, ձայնդ Հա կո բի ձայ նին, իսկ ձեռ քերդ 
Եսա վի ձեռ քե րին են նման» ասե լով՝ օրհ նեց նրան234, սա կայն 
թե՛ զգեստ նե րի հո տից և թե՛ ուլե նուց, որ Հա կո բի ձեռ քե րին 
և պա րա նո ցին էին գցված, չկա րո ղա ցավ լավ զա նա զա նել, ուս
տի խոր տի կը ուտե լուց և գի նին խմե լուց հե տո անդ րա նիկ որ
դուն հա տուկ օրհ նու թյու նը Հա կո բին տվեց:

Պետք չէ ասել, որ Հա կո բը խա բեց իր հո րը, քա նի որ 
անդ րան կու թյու նը նա խա պես գնած լի նե լով Եսա վից՝ 

234 Ձայնդ Հակոբի ձայնն է, բայց ձեռքերդ Եսավի ձեռքերն են 
(Ծննդ. 27:22):
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իրա վա ցի ո րեն անդ րա նիկն էր հա մար վում: Նույն պես մի՛ կար
ծիր, որ Ռե բե կան զա վակ նե րից մե կին բա րիք կա մե նա լու ժա
մա նակ, մյու սին անի րա վու թյուն արեց: Ար դա րև, այդ նա խա
ձեռ նու թյունն ըստ երև ույ թին մի այն Ռե բե կա յինն էր, սա կայն 
նա դրդված և ներշնչ ված էր ի վե րուստ: Քա նի որ Աստ ված 
նա խա պես նրան հայտ նել էր, որ մեծ որ դին պետք է ծա ռա յեր 
փոք րին: Մա նա վանդ Մե սի ա յի՝ Հա կո բի ցե ղից գա լը սահ ման
ված լի նե լու խոստ ման հա մա ձայն՝ հայ րա կան օրհ նու թյու նը 
նրան էր վա յե լում:

Դու մի՛ նա յիր ո՛չ Իսա հա կի ցան կու թյա նը և ո՛չ էլ Եսա վի 
որ սի գնա լուն, այլ Աստծու ողոր մու թյա՛նը նա յիր235: Այո՛, Իսա
հա կը առա վել էր սի րում Եսա վին, բայց Աստ ված, Հա կո բին 
սի րե լով236, անդ րա նիկ օրհ նու թյան հա մար նրան ար ժա նի տե
սավ: Այս պես օրհ նու թյու նը ստա նա լով՝ Իսա հա կի մո տից Հա
կո բի դուրս գա լուց հե տո Եսա վը իր պատ րաս տած խոր տի կը 
հո րը բե րեց, որ ուտի: 

Նա յի՛ր Իսա հա կի առա քի նու թյա նը, որ լսե լով Եսա վի որ
սից նոր վե րա դառ նա լու մա սին և հաս կա նա լով, որ Հա կոբն 
օրհ նու թյու նը ստա ցավ, թեև շատ զար մա ցավ237, բայց Հա
կո բին եր բեք չնե ղաց րեց, այլ կա տար վա ծը Աստ ծուն թող նե
լով՝ Նրա գաղտ նի խոր հուրդ նե րին է վե րագ րում: Ճշմա րիտ է, 
որ իրո ղու թյու նը Իսա հա կի դի տա վո րու թյա նը հա կա ռակ էր, 
քա նի որ Եսա վին օրհ նել կա մե ցած ժա մա նակ Հա կո բին օրհ
նեց. այս խորհր դա վոր կար գադ րու թյու նը Աստ ծուց լի նե լը 
հաս կա նա լով, տրված օրհ նու թյու նը կրկնե լով Հա կո բի վրա՝ 

235 Դա կախում չունի նրանից, ով կամենում է և ոչ էլ նրանից, 
ով ջանում է, այլ Աստծուց, որ ողորմում է (Հռոմ. 9:16):

236 Հակոբին սիրեցի և Եսավին ատեցի (Հռոմ. 9:13):
237 Իսահակը մեծապես զարմացավ (Ծննդ. 27:33):
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հաս տա տում է, որ նա խա պես ան գի տու թյամբ էր օրհ նել նրան, 
սա կայն հի մա գի տե նա լով է օրհ նում238:

Եսա վի թշվառ վի ճա կից խրատ վի՛ր, քա նի որ ախոր ժա կով 
կե րած ոս պի ապու րի վնասն ու ցա վը նոր զգա լով՝ սկսում է 
բարձ րա ձայն լա ցել ու ող բալ և մի և նույն ժա մա նակ գան գատ
վել Հա կո բից: Անդ րան կու թյան օրհ նու թյու նից հույ սը կտրած, 
«Ինձ էլ օրհ նի» ասե լով` հե ծե ծան քով լա ցել սկսե լուն պես Իսա
հա կը թեև հայ րա կան կա րեկ ցան քից դրդված փոքրինչ օրհ
նու թյուն է տա լիս, սա կայն անդ րան կու թյան օրհ նու թյու նը 
Հա կո բի առու մով կա յա ցած լի նե լով՝ Եսա վին ծա ռա է դարձ
նում Հա կո բին239: Սրա նից Եսա վը, սաս տիկ բար կա նա լով, 
մտադրվում է հոր մա հից հե տո սպա նել Հա կո բին:

Դու Եսա վի չա րու թյա նը նա յի՛ր. ամեն ին չով հան ցա վոր լի
նե լով հան դերձ` գոհ չի մնում իր վի ճա կից և այլ կերպ բար կու
թյու նը մեղ մե լու ան կա րող լի նե լով՝ ցան կա նում է բնու թյան մի
ջոց նե րին դի մել, իբր թե Հա կո բից վրեժ լու ծե լով` մխի թար վի, 
մի այն թե չի մտա ծում, որ հա կա ռա կոր դից վրեժ լու ծե լով՝ մար
դը չի կա րող մխի թար վել, այլ, հա կա ռա կը, ավե լի վնաս վե լով` 
պատժ վում է: Ահա այս պի սին է իր վի ճա կից գոհ չե ղող նե րի 
կա ցու թյու նը: Իրենց հան ցան քը ճա նա չե լով` զղջում հայտ նե լու 
փո խա րեն վրի ժա ռու թյան իղձ են տա ծում և ար ժա նի են դառ
նում մե ծա գույն պատ ժի:

Սա կայն Ռե բե կան խո հեմ և հնա րա գետ կին էր, որը երբ 
իմա ցավ Եսա վի չար մտադ րու թյու նը, մտա ծե լով` մի գու ցե եր
կու զա վակ նե րից մի ան գա մից զրկվի` որո շում է Հա կո բին Խա
ռա նի եր կի րը՝ իր եղ բոր՝ Լա բա նի մոտ, ուղար կել, մին չև որ 
Եսա վի բար կու թյու նը անց նի, և Հա կո բը քա նա նա ցի աղ ջիկ 

238 Օրհնեցի նրան, և թող օրհնյալ լինի (Ծննդ. 27:33):
239 Քո եղբորը պիտի ծառայես (Ծննդ. 27:40):
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առ նե լու փո խա րեն Խա ռա նի երկ րում ամուս նա նա: Քա նի որ 
Եսա վի կի նը քա նա նա ցի էր, Ռե բե կան զզված էր նրան ցից: 
Այս պա րա գա յում Ռե բե կան ոչ մի այն Հա կո բին վտան գից, այլ 
նաև Եսա վին ոճիր գոր ծե լուց հե ռու պա հե լու ցան կու թյամբ իր 
մտադ րու թյու նը հայտ նեց Իսա հա կին, որը, իր հա վա նու թյու
նը տա լով, կան չում է Հա կո բին և պատ վի րե լով, որ քա նա նա ցի 
աղջ կա հետ չա մուս նա նա, հոր դո րում է գնալ Խա ռան և այն
տեղ ամուս նա նալ և օրհ նու թյամբ ճա նա պարհ է դնում:

Հարց ԻԲ. Հակոբը միայնա՞կ գնաց Խառան:
Պա տաս խան: Այո՛, մի այ նակ գնաց: Տխուր և տրտում, ցու

պը ձեռ քին, աղ քա տի պես քայ լե լով՝ գնում է: Երբ արևի 
մայր մտնե լով մութն ընկ նում է, դաշ տի մեջ՝ ամա յի մի վայ
րում, պառ կե լով քնում է. նրա ան կո ղի նը հողն էր, իսկ բար
ձը՝ քա րը240: Այս տեղ մտա պա հի՛ր մարդ կանց խոր հուրդ նե րը 
և Աստծու կար գադ րու թյու նը: 

Քա նի որ Եսա վը վրի ժա ռու թյան մտադ րու թյամբ ցան
կա նում է սպա նել Հա կո բին, Ռե բե կան, ան զա վակ չմնա լու 
խորհր դով Հա կո բին օտար եր կիր ուղար կե լով, Հա կո բին բա
ժա նում է Եսա վից և հե ռաց նում, Իսա հա կը Հա կո բի հա մար 
քա նա նա ցի աղ ջիկ չառ նե լու նպա տա կով հրա մա յում է Խա
ռան գնալ և ամուս նա նալ: Հա կո բը հա մա ձայն ում է գնալ, 
որ պես զի ազատ վի Եսա վի չա րու թյու նից: Հի րա վի, սրան ցից 
յու րա քան չյու րը միմի առան ձին մտադ րու թյամբ գոր ծե ցին, 
սա կայն մի և նույն պա հին տես նում ենք, որ Աստ ված իր ան
սահ ման ողոր մու թյու նը Հա կո բին հայտ նե լու հա մար Խա
ռան ուղար կեց:

240 Նա առավ այնտեղի քարերից մեկը, դրեց գլխի տակ ու քնեց 
այնտեղ (Ծննդ. 28:11):
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Սա կայն Ճա նա պար հին և գնա ցած տե ղում իր հետ ինչ 
պա տա հե լը չի մա նա լով՝ Հա կո բի սիրտն ան հան գիստ է: Ապա
հո՛վ եղիր, ո՛վ Հա կոբ, և հայ րե նիքդ թող նե լով՝ մի այ նակ ու 
առան ձին մնա լու հա մար մի՛ տխրիր և մա նա վանդ մի՛ վա խե
նա, քա նի որ քո ապա հո վու թյան հա մար երկն քի հրեշ տակ նե
րը մեծ պատ րաս տու թյան մեջ են և ցան կա նում են աս տի ճան 
դնե լով եր կիր իջ նել և ըն կե րա նալ քեզ:

Ար դա րև, Հա կոբն այն գի շեր երա զում տե սավ, որ մի սան
դուղք երկ րից մին չև եր կինք էր բարձ րա ցած, որի վրա յով հրեշ
տակ նե րը բարձ րա նում և իջ նում էին. Աստ ված, նրա հետ խո
սե լով, մխի թա րում է և քա ջա լե րում, որ չվա խե նա, որով հե տև 
նրա հետ պի տի լի նի և ամեն կերպ նրան պահ պա նե լով՝ Քա
նա նի եր կի րը պի տի վե րա դարձ նի241: Բա ցի այդ, Աբ րա հա մին 
և Իսա հա կին տրված խոս տում նե րը նրան էլ են տրվում, թե իր 
սե րուն դը չա փա զանց շատ պի տի աճի և բազ մա նա, և թե բո
լոր մար դիկ նրա զա վա կով օրհ նու թյան պի տի ար ժա նան:

Ուշա դի՛ր եղիր. Հա կո բին, որ բնիկ երկ րից, հո րից և եղ բո
րից բա ժան վել և մի այ նակ էր մնա ցել, Աստ ված մխի թա րում 
է, որ չտխրի: Քա նի որ նա, ով հա վա տում է Աստ ծուն և հույ
սը դնում Աստ ծու վրա, Աստ ված էլ, որ պես հայր, պահ պա նում 
է նրան, և հրեշ տակ ներն էլ, որ պես եղ բայր, ըն կե րակ ցում են 
նրան, նաև երկն քի ար քա յու թյու նը՝ որ պես ճշմա րիտ հայ րե նիք, 
շնորհ վում է նրան: Հա կո բը արթ նա նա լով վա խե նում է և խոս
տո վա նում. «Այս տեղ Աստծու տունն և երկն քի դուռն է»242:

241 Նա երազ տեսավ. Երկրի վրա հաստատված էր մի սանդուղք, 
որի ծայրը հասնում էր երկինք, իսկ Աստծու հրեշտակները 
դրանով ելնումիջնում էին (Ծննդ. 28:12):

242 Ասաց. «Տերն այնտեղ է, իսկ ես չգիտեի»: Նա վախեցավ և ասաց. 
«Սարսռազդեցիկ է այս վայրը, և սա այլ բան չէ, եթե ոչ Աստծու 
տունը, իսկ սա էլ երկնքի դուռն է» (Ծննդ. 28:1617):
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Հո գև որ իմաս տով Հա կո բի քնած տե ղը` Գող գո թա լե
ռան, իսկ սան դուղ քը Սուրբ Խա չի օրի նակն ու պատ կերն է 
խորհրդան շում: Այս երա զով Հա կո բը, մե ծա պես մխի թար վե
լով, շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում Աստ ծուն և որ պես բարձ 
գոր ծա ծած քա րը օծե լով՝ նշա նա քար է կանգ նեց նում: Մի և
նույն ժա մա նակ որո շում է, որ եթե խա ղա ղու թյամբ վե րա դառ
նա, այն վայ րում Աստ ծուն երկր պա գի, և ինչ նյու թա կան կա
րո ղու թյուն էլ իրեն շնորհ վի, տա սա նորդ տա դրա նից:

Ապա Խա ռա նի դաշ տում մի ջրհո րի մոտ հաս նե լով՝ կանգ 
է առ նում, բայց ջրհո րի բե րա նը մի մեծ քա րով փակ ված էր, 
և մին չև այդ կող մի հո վիվ նե րը չհա վաք վե ին, անհ նար էր այդ 
քա րը վերց նել, որի հա մար էլ Խա ռա նի հո վիվ ներն այդ պա հին 
այն տեղ սպա սում էին, որ մյուս ներն էլ գա յին և քա րը մի կողմ 
տա նե լով՝ ջրե ին իրենց հո տե րը:

Հա կո բը հարց րեց Լա բա նի մա սին, և նրանք տե ղե կու թյուն 
տա լով ասա ցին, թե ահա նրա աղ ջի կը՝ Ռա քե լը, դե պի մեզ է 
գա լիս: Ար դա րև, այդ պա հին Ռա քե լը (նա հոր ոչ խար ներն էր 
արա ծեց նում) գա լիս էր` ոչ խար նե րին ջուր տա լու. այդ ժա
մա նակ Հա կո բը, հի շյալ քա րը մի կողմ տա նե լով, ջրում է նրա 
ոչ խար նե րը: Մի և նույն ժա մա նակ ազ գա կա նու թյան սի րով 
սկսում է սաս տիկ ար տաս վել և Ռա քե լին հայտ նում է, որ ին քը 
Իսա հա կի որ դին է: Նա էլ գնում և Հա կո բի գալս տյան մա սին 
տե ղե կաց նում է Լա բա նին, որը, նրան դի մա վո րե լով, սի րով իր 
տունն է տա նում, և Հա կո բը մնում է նրա մոտ:

Այս պատ մու թյան մեջ Հա կո բը հո գև որ առու մով Մե սի ա յի 
օրի նակն է, քա նի որ ինչ պես նա, հո րի վրա յի քա րը վերց նե լով, 
Ռա քե լի ոչ խար նե րի ծա րա վը հա գեց նում է և մեծ սեր հայտ
նում Ռա քե լին, նմա նա պես Մե սի ան (Քրիս տոս), հին օրեն քի 
վրա յից ծանր վա րա գույ րը վերց նե լով, քրիս տո նյա նե րին հո
գևոր շնորհ նե րով լցրեց և Սուրբ Եկե ղե ցուն Իր սերն ըն ծա յեց:



 ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐ 145

Հարց ԻԳ. Հակոբը որքա՞ն մնաց Լաբանի մոտ:
Պա տաս խան: Քսան տա րի: Սա կայն Լա բա նի մոտ գնա լու 

ժա մա նա կից մի ամիս անց Լա բա նը Հա կո բին առա ջար կեց, որ 
ձրի ծա ռա չլի նե լու հա մար իրեն հա սա նե լիք վար ձի չափն ասի: 
Քա նի որ Հա կո բը Խա ռա նում պի տի ամուս նա նար (ինչ պես 
հայրն ու մայրն էին պատ վի րել) դրա հա մար էլ պա տաս խա
նում է. «Փոքր աղջ կադ՝ Ռա քե լի հա մար յոթ տա րի կծա ռա յեմ 
քեզ, նրան ի՛նձ տուր»: Լա բա նը այս պայ մա նին հա վա նու
թյուն է տա լիս, ուս տի Հա կո բը սի րով յոթ տա րի ծա ռա յե լուց 
հե տո Ռա քե լին է պա հան ջում, սա կայն Լա բա նը, խոս տա ցած 
պայ մա նը դրժե լով, նրա մեծ քրո ջը՝ Լի ա յին է տա լիս, որի աչ
քե րը հի վանդ էին: Զեղ բա անու նով մի աղա խին էլ օժիտ է 
տա լիս Լի ա յին:

Հա կո բի հար ցին, թե՝ «Ին չո՞ւ խա բե ցիր ինձ», Լա բա նը պա
տաս խա նում է. «Մեր սո վո րույ թի մեջ չկա մե ծից առաջ փոք
րին ամուս նաց նե լը, եթե յոթ տա րի ևս ինձ ծա ռա յես, նրան էլ 
քեզ կտամ»: Արդ, քա նի որ Հա կո բը Ռա քե լին շատ էր սի րում՝ 
խոս տա նում է յոթ տա րի ևս ծա ռա յել նրան և ստա նում է, այ
սինքն՝ Ռա քե լի հետ նույն պես ամուս նա նում է: Լա բա նը Բալ լա 
անու նով մի աղա խին էլ Ռա քե լին է օժիտ տա լիս:

Դու այս տեղ Աստծու դա տաս տա նը տե՛ս: Լի ա յի աչ քը հի
վանդ է, և մա նա վանդ Հա կո բը Ռա քե լին առա վել է սի րում, 
քան Լի ա յին, բայց Ռա քե լը եր կար ժա մա նակ զա վակ չու նե
ցավ, մինչ դեռ Լի ան չորս արու զա վակ է ունե նում՝ Ռու բեն, 
Շմա վոն, Ղևի և Հու դա: Ռա քե լը տես նում է, որ Աստ ված իրեն 
զա վակ չտվեց, իր աղախ նին Հա կո բին է տա լիս, որ գո նե նրա
նից ծնված զա վա կին որ դեգ րի: Ռա քե լի աղախ նից ծնվում են 
Դա նը և Նեփ թա ղի մը:

Նմա նա պես Լի ան, Ռա քե լից օրի նակ վերց նե լով, իր աղախ
նին տա լիս է Հա կո բին, որ նրա նից նույն պես զա վակ ունե նա: 
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Լի ա յի աղախ նից ծնվում են Գա դը և Աս րը, ապա Լի ան նո րից 
ծննդա բե րում է եր կու արու և մեկ աղ ջիկ զա վակ՝ Իսա քար, 
Զա բու ղոն և Դի նա:

Լա՛վ նա յիր. ինչ պես աշ խար հում անհ նար է միշտ անտր
տում և ան վիշտ լի նել, նմա նա պես անհ նար է միշտ ուրախ 
և եր ջա նիկ լի նել, այս պատ ճա ռով, երբ մեկն ինչինչ պա րա
գա նե րի մեջ վշտի և տրտմու թյան ներ քո հե ծե ծում է, Աստ
ված նրան ուրիշ պա րա գա նե րով մխի թա րում է, որ պես զի 
Աստծու ողոր մու թյու նից հույ սը չկտրի: Դար ձյալ, երբ մարդն 
ինչոր պատ ճա ռով ուրա խու թյուն ունի, Աստ ված նրա ուրա
խու թյու նը մեկ այլ պատ ճա ռով տրտմու թյան է փո խում, որ նա 
Աստծու եր կյու ղը սրտից չհա նի և միշտ իր չա փը ճա նա չի: 

Քա նի որ աշ խար հիկ կամ մարմ նա վոր գոր ծե րում երբ 
մարդն իր ամեն ուզա ծին հաս նում է, այդ ժա մա նակ չա փը 
մո ռա նա լով՝ շատ ան գամ հպար տա նում և մե ղան չում է: Օրի
նա կի հա մար ահա Լի ան, որի աչ քե րը հի վանդ լի նե լու հա մար 
Աստ ված զա վակ ներ է պար գև ում նրան, որ չտխրի և մխի թար
վի, իսկ Ռա քե լին էլ զա վակ չի տա լիս, որ իր գե ղեց կու թյամբ 
չհպար տա նա: Ար դա րև, սրա պատ ճա ռով Ռա քե լը մե ծա պես 
տխրեց, սա կայն չհու սա հատ վեց Աստ ծուն աղա չե լուց, Աստ
ված, նրա աղա չանք նե րը ըն դու նե լով, նրան մի զա վակ պար
գև եց, որն էլ Հով սեփն էր243:

Այս դեպ քի հա մար դու մի՛ ասա, թե Հա կոբն ին չո՛ւ է եր կու 
կին առ նում և եր կու աղա խին նե րին նույն պես, քա նի որ այն 
ժա մա նակ հին օրեն քով այդ սո վո րույթն ար գել ված չէր: Հի սուս 
Քրիս տո սը աշ խարհ գա լով դա դա րեց րեց այս պի սի ան վա յե լուչ 
սո վո րույթ նե րը և ինչ պես ի սկզբա նե մար դուն ստեղ ծե լիս մեկ 

243 Աստված հիշեց Ռաքելին, անսաց նրան և բեղմնավոր դարձրեց 
նրա արգանդը (Ծննդ. 30:22):
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այր և մեկ կին ստեղ ծեց, նույն հրա մա նը վե րա հաս տա տեց: 
Արդ, Քրիս տո սից հե տո մի ա ժա մա նակ եր կու կին կամ աղա
խին ունե նա լը մեծ մեղք է, քա նի որ սուրբ Ավե տա րա նին հա
կա ռակ է (Մատթ. 19:6):

Հե տո, երբ Հա կո բը իր հայ րե նի եր կի րը վե րա դառ նա
լու ցան կու թյուն հայտ նեց, Լա բա նը, հաս կա նա լով, որ նրա 
գալստյամբ օրհն վեց իր տու նը244, նրա վե րա դար ձը խո չըն դո
տե լու հա մար հայ տա րա րում է, թե ինչ վարձ էլ կա մե նա, պատ
րաստ է և խոս տա նում է տալ: Քա նի որ Աստծու հո վա նա վո
րու թյունն ու խնամ քը Հա կո բի հետ էր, Լա բա նի ունեց ված քը 
բազ մա պատկ վում էր: Հա կո բը հանձն է առ նում նո րից մնալ 
նրա մոտ, սա կայն մի պայ մա նով, որ «գույնզ գույն բո լոր ոչ
խար ներն ու այ ծե րը, որոնք այ սու հե տև ծնվեն քո հո տի մեջ, իմ 
վար ձը լի նեն, որոնք, եղած նե րից զատ վե լով, որ պես սե փա կա
նու թյուն ինձ հանձն վեն»:

Լա բա նը, ըն դու նե լով սույն պայ մա նը, իր հո տում որ քան 
բազ մա գույն ոչ խար կամ այծ կար, առանձ նաց րեց և իր որ
դի նե րին հանձ նեց, իսկ մի ա գույն նե րը հանձ նեց Հա կո բին 
և նրանց երեք օր վա անց նե լիք ճա նա պար հի չափ իրա րից հե
ռու տե ղեր ուղար կեց: Արդ, Հա կո բը մի այս պի սի հնարք գոր ծի 
դնեց. վերց րեց ըն կույ զի և սո սի ծա ռե րի դա լար ոս տեր, որոնք, 
տեղտեղ կե ղև ա զա տե լով, գույնզ գուն հո րին ված քով տա շեց՝ 
մի տեղ կա նաչ, մի տեղ սպի տակ թող նե լով, և դրանք դրեց 
ավա զան նե րի մեջ, այն պես որ ոչ խար ներն ու այ ծե րը, ջուր 
խմե լու ժա մա նակ դրանց նա յե լով, գույնզ գույն էին ծնում:

Ար դա րև այս հնարքն ու կար գադ րու թյու նը բնու
թյան օրեն քի հա մա ձայն է, սա կայն դրա գոր ծադ րու թյու նը 

244 Լաբանը նրան պատասխանեց. «....համոզվեցի, որ Աստված ինձ 
օրհնեց իմ տուն քո ոտք դնելով» (Ծննդ. 30:27):
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և հա ջո ղու թյու նը Աստծու զո րու թյամբ կա տար վեց: Լա բա նը, 
որ մի ագահ մարդ էր, Հա կո բի իրա վուն քը միշտ կո ղոպ տե
լու ցան կու թյուն ուներ, սա կայն Հա կո բը Լա բա նին այն աս
տի ճան հա վա տար մու թյամբ էր ծա ռա յում, որ ցե րե կը տա պից 
և գի շե րը ցրտից հի վան դա նա լով՝ ան գամ քունն էր աչ քե րից 
հե ռա ցել245:

Որ պես զի ար դա րու թյու նը հաղ թա նա կի, Աստծու հրա մա
նով ոչ մի այն Հա կո բի արա ծեց րած ոչ խար ներն ու այ ծե րը, այլ 
նաև Լա բա նի որ դի նե րին հանձն ված մի ա գույն նե րը նույն պես 
սկսե ցին խայ տաբ ղետ կամ բազ մա գույն ծնել, և Լա բա նը տես
նում է, որ այդ տա րի գույնզ գույն նե րը խիստ շա տա ցան, ուս տի 
հա ջորդ տա րի խո րա ման կու թյամբ պայ մա նը և դա շին քը փո
խե լով՝ մի ա գույն ծնված ոչ խար ներն ու այ ծե րը Հա կո բին, իսկ 
գույզ գույն նե րը իրեն է հատ կաց նում, բայց զար մա նա լի բան. 
այս տա րի էլ մի ա գույն ներն են բազ մա նում246:

Խրա՛տ վերց րու. ոչ խար նե րի դա լար ոս տե րին նա յե լով 
գույնզ գույն ծնե լու նման` մար դիկ էլ, տե սակտե սակ բա րի 
խրատ նե րին ան սա լով, մա նա վանդ Սուրգ Գրքի խրատ նե րը 
մտա պա հե լով, միշտ դրանց շուրջ խո կա լով, Աստծու ողոր մու
թյամբ հեշ տու թյամբ կա րո ղա նում են նախ առա քի նի մտքեր 
հղա նալ և ապա իրենց կյան քի ըն թաց քում գործ նա կա նո
րեն իրա կա նաց նել դրանք: Քա նի որ ինչ պես աչ քը ուր նա յում 
է, միտքն էլ այն տեղ է նա յում, նույն պես մար դը մտքում ինչ 
որո շի, կամքն էլ դե պի այն է հակ վում: Ուրեմն բա րի գոր ծե րի 
շո՛ւրջ խոր հիր, որ բա րե գործ լի նես:

245 Ցերեկը տանջվում էի շոգից, իսկ գիշերը՝ ցրտից (Ծննդ. 31:40):
246 Եթե նա ասի. «Երանգավոր մաքիները թող լինեն քո վարձը», 

ապա բոլոր մաքիները երանգավոր գառներ կծնեն, իսկ եթե ասի՝ 
«Սպիտակները թող լինեն քո վարձը», ապա բոլոր մաքիները 
սպիտակ գառներ կծնեն (Ծննդ. 31:8):
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Հո գև որ իմաս տով վե րո հի շյալ ոս տե րը կամ գա վա զան նե
րը` սուրբ խա չի, ավա զա նը՝ սուրբ ավա զա նի, և Հա կո բի հո տը 
քրիս տո նյա նե րի օրի նակն են:

Հարց ԻԴ. Երբ Հակոբի անասունները շատացան, 
Լաբանն ու իր որդիները նախանձեցի՞ն:
Պա տաս խան: Նա խան ձե ցին: Ար դա րև, ինչ պես վե րև ում աս

վեց, Հա կո բը տասն չորս տա րի ծա ռա յեց Լա բա նին նրա եր կու 
աղ ջիկ նե րի հա մար, վեց տա րի էլ ըն կե րա կան պայ մա նա վոր
վա ծու թյան հա մա ձայն աշ խա տեց: Բայց քա նի որ ամեն ին չում 
հա վա տա րիմ էր, Աստ ված բազ մաց նում էր նրա ունեց ված քը՝ 
օրհ նե լով նրա աշ խա տան քը: Մա նա վանդ ոչ մի այն Լա բա նի 
ոչ խար ներն էր արա ծեց նում, այլ նաև, ինչ պես են թադր վում է, 
առևտ րով էլ զբաղ վե լով՝ ծա ռա նե րի, աղա խին նե րի և այլ բա
զում ստաց վածք նե րի տեր է դառ նում իր քրտնա ջան աշ խա
տան քով: Այս պատ ճա ռով Լա բա նի որ դի նե րը նա խան ձե լով 
գան գատ վում են, թե մեր հոր ունեց ված քը գրա վեց: Լա բա նը 
նույն պես նա խան ձից երե սը ծռմռում է:

Սա կայն քա նի որ Աստ ված միշտ և ամե նուր ար դա րի 
և ան մե ղի պաշտ պանն ու օգ նա կանն է և ինչ պես Հա կո բին 
Եսա վի ձեռ քից ազա տեց, նույն պես էլ Լա բա նի չա րու թյու նից 
էր ցան կա նում փրկել, դրա հա մար Հա կո բին հրա մա յում է վե
րա դառ նալ հոր մոտ: Հա կոբն իս կույն հայտ նում է իր կա նանց 
և ճա նա պար հի պատ րաս տու թյուն է տես նում: Լա բա նը այդ 
ըն թաց քում գնա ցել էր իր ոչ խար նե րի բուր դը խու զե լու, Հա կո
բը իր ամ բողջ ըն տա նի քով և ունեց ված քով ճա նա պարհ է ընկ
նում դե պի Քա նան: 

Երեք օր հե տո Լա բա նը լսում է և իր մարդ կան ցով նրա 
հե տև ից է ընկ նում, որ պատ ժի նրան: Յո թե րորդ օրը Գա ղա
ադ լե րան վրա հաս նում է նրան և հարց նում. «Ին չո՞ւ ինձ նից 
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գաղտ նի գնա ցիր և աղ ջիկ նե րիս գե րու նման քշե ցիր տա
րար», Հա կո բը պա տաս խա նում է. «Վա խե ցա, որ աղ ջիկ նե րիդ 
և ունեց վածքս ինձ նից հետ կվերց նես»: Իրոք, Լա բա նի միտ քը 
չար էր, և Հա կո բը, նրա ապօ րի նի ըն թաց քի մա սին լավ իմա
նա լով, ծա ծուկ ճա նա պարհ ըն կավ:

Քա նի որ եթե Աստ ված Լա բա նին երա զի մեջ չպատ վի րեր, 
որ Հա կո բին որևէ վնաս և չա րիք պատ ճա ռե լուց զգու շա նա, 
այ լա պես մեծ նե ղու թյուն և վիշտ պետք է պատ ճա ռեր նրան, 
ինչ պես Լա բանն ին քը խոս տո վա նեց՝ ասե լով. «Հի մա կա րող էի 
քեզ վնա սել, սա կայն հորդ Աստ վածն ինձ պատ վի րեց, որ զգու
շա նամ»247:

Նա յի՛ր, թե Աստ ված ինչ պե՛ս է պաշտ պա նում իր հա վա
տա րիմ ծա ռա յին, քա նի որ առանց Հա կո բի իմա նա լու նրա 
ոսո խին օր առաջ հան դի մա նու թյուն է տա լիս՝ նրա կյան քի 
և ունեց ված քի պաշտ պա նու թյան հա մար: Սա կայն Հա կո բից 
գաղտ նի Ռա քե լի՝ իր հոր կուռ քը գո ղա ցած լի նե լու պատ ճա ռով 
Լա բա նը սկսում է մե ղադ րել Հա կո բին. «Ին չո՞ւ իմ աստ ված նե
րը գո ղա ցար», Հա կո բը պա տաս խա նում է. «Ում մոտ գտնես 
քո աստ ված նե րին, նա թող մեռ նի»:

Քա նի որ Լա բա նը ցան կա նում էր Հա կո բին հան ցա վոր 
հա նել, այս պի սի թույլտ վու թյուն ստա նա լուն պես Հա կո
բի, Լի ա յի և աղա խին նե րի վրան ներն իս կույն խու զար կում 
և չի կա րո ղա նում գտնել կուռ քը: Երբ Ռա քե լի վրան է գա լիս, 
Ռա քե լը, ան մի ջա պես կուռ քը պա հե լով ուղ տի թամ բի տակ, 
նստում է վրան, և երբ հայ րը իր մոտ է գա լիս, ոտ քի կանգ
նե լու փո խա րեն, որից կուռ քը կա րող էր երև ալ, հայտ նում է, 
որ կա նանց հա տուկ տկա րու թյան մեջ է, որի հա մար հո րից 

247 Ես հիմա կարող էի քեզ վատություն անել, բայց քո հոր Աստվածը 
երեկ ասաց ինձ. «Զգո՛ւյշ եղիր....» (Ծննդ. 31:29):
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նե րո ղու թյուն է խնդրում: Լա բա նը, չկաս կա ծե լով Ռա քե լին, 
նրան չի ստի պում, որ ոտ քի կանգ նի, այլ մի այն ունեց ված քը 
խու զար կե լով է բա վա կա նա նում և այս պի սով չի կա րո ղա նում 
գտնել կուռ քը: 

Այն ժա մա նակ Հա կո բը բար կա նա լով պար սա վում է Լա բա
նի անի րա վու թյունն ու իր քսան տար վա հա վա տա րիմ ծա ռա
յու թյան փո խա րեն ցույց տրված ապե րախտ վե րա բեր մուն քը: 
Լա բա նը, դրան պա տաս խան չգտնե լով, սի րա լիր և քաղցր ու 
խո նարհ խոս քե րով շա հում է Հա կո բի սիր տը, որով էլ հաշտ
վում են: Մի և նույն ժա մա նակ Աստ ծուն որ պես վկա կո չե լով՝ 
ի նշան իրենց մի ջև հաս տատ ված խա ղա ղու թյան և ուխ տի 
տևա կան լի նե լու, մի քա րե կո թող են կանգ նեց նում և որ պես 
սահ մա նագ լուխ ըն դու նե լով՝ երդ վում են, որ իրար վնա սե լու 
մտքով և խորհր դով եր բեք նշված սահ մա նից չանց նեն: Ապա 
մի ա սին ճա շե լուց հե տո Լա բա նը սի րով և խա ղա ղու թյամբ իր 
տեղն է գնում, իսկ Հա կոբն իր ամ բողջ ըն տա նի քով շա րու նա
կում է ճա նա պար հը:

Վե րո հի շյալ կուռ քը վերց նե լու Ռա քե լի նպա տա կը ոչ թե 
այն պաշ տե լու մտադ րու թյունն էր կամ ագա հու թյու նից էր 
(քա նի որ հա մար վում է, որ այն ոս կուց էր), այլ որ հայ րը կռա
պաշ տու թյամբ չզբաղ վի:

Հարց ԻԵ. Հակոբը, Խառանից դուրս գալով 
և Քանանի երկիր գնալով, մի՞թե չվախեցավ իր 
Եսավ եղբորից:
Պա տաս խան: Վա խե ցավ: Քա նի որ գի տեր, որ Եսա վի 

բար կու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում չէր մեղ մա նում: Այս 
առու մով մեծ մտա տան ջու թյան մեջ էր, ուս տի նրա սիր տը 
հանգս տաց նե լու հա մար Աստծու կող մից հրեշ տակ ներ են 
ուղարկ վում օգ նու թյան հա մար, որոնք պա տե րազ մող բա նա կի 
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նման Հա կո բին ըն դա ռաջ են գա լիս248: Թեև սա իմա ցավ 
նրանց առաք ման նպա տա կը, այ սու հան դերձ մար դուն վա յել 
եղածն էլ գոր ծադ րե լը իր պարտ քը հա մա րեց և հատ կա պես 
եղ բայ րա կան սի րո հա մա ձայն մարդ ուղար կեց Եսա վի մոտ՝ իր 
գա լուս տը հայտ նե լու, որ պես զի ան կեղ ծու թյամբ հայտ նի դառ
նա նրա եղ բայ րու թյան նկատ մամբ վստա հու թյու նը:

Այս լու րը ստա նա լուն պես, ի պա տիվ Հա կո բի և իր փառ քի 
հա մար, Եսա վը կա մե ցավ չորս հայ րուր մարդ կանց ուղեկ ցու
թյամբ նրան դի մա վո րել: Այդ պի սի բազ մու թյամբ ըն դա ռաջ դուրս 
գա լու լու րը լսե լով՝ Հա կո բը սաս տիկ վա խե ցավ, ուս տի աղոթ քի 
օգ նու թյա նը դի մե լով՝ նախ շնոր հա կա լու թյամբ մեկ առ մեկ հի
շում է մինչ այդ Աստ ծո՝ իրեն արած բա րիք նե րը և խոս տո վա նե
լով, որ ան կա րող է բա վա րար խոս քեր գտնել՝ դրանց հա մար իր 
երախ տա գի տու թյան զգա ցու մը ար տա հայ տե լու, խնդրում է, որ 
իրեն Եսա վի ձեռ քից նո րից ազա տե լու շնորհն անի249: 

Այս տե ղից սո վո րի՛ր աղոթ քի պայ ման նե րը, որ պես զի 
խնդրածդ ըն դու նես Աստ ծուց: Հի րա վի, Հա կո բը աղոթ քի 
առու մով ան թե րի գտնվեց, սա կայն մար դուն պատ շաճ և հար
մար երև ա ցող խո հա կան կար գադ րու թյունն էլ ձեռ քից չթող նե
լով, իր մարդ կանց և ըն տա նի քը եր կու մա սի բա ժա նեց, որ պես
զի եթե հան կարծ Եսա վը մի մա սին վնա սի, գո նե մյուս մասն 
ազատ վի: Եվ այն ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե րի հա մա ձայն՝ 
այծ, կով, ուղտ և սրանց նման անա սուն ներ է ուղար կում Եսա
վին՝ որ պես ըն ծա, որ պես զի սրանք տես նե լով՝ բար կու թյու նը 
թե րևս մեղ մա նա: 

248 Նրան ընդառաջ եկան Աստծու հրեշտակները (Ծննդ. 32:2):
249 Ես արժանի չեմ բոլոր այն արդարություններին ու ճշմար տու

թյուն ներին, որ արեցիր քո ծառային, որովհետև ցուպը ձեռքիս 
անցա Հորդանանի այս կողմը, իսկ հիմա բաժանվել եմ երկու 
մասի (Ծննդ. 32:10):
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Բա ցի այդ, ինքն իրեն ծա ռա յի տեղ դնե լով, սրտի խո նար
հու թյամբ և աղա չան քով լուր է ուղար կում, որ բա րե հա ճի ըն
դու նել իր ըն ծա նե րը: Հե տո ամ բողջ ըն տա նի քը Հոր դա նան 
գե տի հան դի պա կաց ափն անց կաց նե լով՝ ինքն այդ գի շեր իր 
եղած տե ղում է մնում, որ պես զի աղոթք նե րով և խնդրանք նե
րով նո րից Աստ ծուն դի մի: 

Հա կո բից օրի նա՛կ վերց րու, որին Աստ ված հրա մա յեց գնալ 
Քա նա նի եր կի րը և նրան օգ նե լու հա մար հրեշ տակ ներ հատ
կաց րեց, սա կայն նա դար ձյալ աղո թում է: Որով հե տև ինչ
քան էլ Աստ ված Իր ողոր մու թյու նը չի խնա յում մար դուն, սա 
դար ձյալ պար տա վոր է, աղոթ քից հետ չմնա լով, միշտ գո հու
թյամբ և շնոր հա կա լու թյամբ հան դերձ, աղա չել Աստ ծուն, որ 
է՛լ առա վել շնորհ նե րի և ողոր մու թյան ար ժա նաց նի: Ինչ պես 
այս ան գամ. Հա կո բի աղո թե լու ժա մա նակ, մարդ կա յին կեր
պա րան քով մի հրեշ տակ գա լիս և գո տե մար տում է նրա հետ, 
և Հա կո բը, նրան մարդ կար ծե լով, ջա նում էր չհաղթ վել250: 

Այս բա նը պա տա հեց ոչ թե երա զում, այլ ար թուն ժա մա
նակ և մի մյանց հաղ թե լու փա փա գով մար տը մին չև առա վոտ 
շա րու նակ վեց, սա կայն երբ Հա կո բը մին չև առա վոտ ան պար
տե լի մնաց, հրեշ տակն ասաց. «Թո՛ղ ինձ, որով հե տև լույ
սը բաց վեց», սա կայն Հա կո բը չի թող նում, ուս տի հրեշ տա կը, 
ճզմե լով նրա ազդ րի ջլե րը, անզ գա յաց նում է նրան, որ պես զի 
թող նի իրեն: Հա կո բը դար ձյալ չի թող նում, մին չև իրեն չօրհ
նի251, քա նի որ իմա նում է, որ իր հետ գո տե մար տո ղը Աստծու 
հրեշ տակն է, դրա հա մար էլ օրհ նու թյուն է խնդրում նրա նից:

Առար կե լու բան չէ, թե հրեշ տակն ին չո՛ւ չհաղ թեց Հա կո
բին, քա նի որ հաղ թե լու դի տա վո րու թյուն չու ներ, այլ Եսա վի 

250 Հակոբը մնաց միայնակ: Մի մարդ մարտնչեց նրա հետ մինչև 
առավոտ (Ծննդ. 32:24):

251 Թույլ չեմ տա, որ գնաս, մինչև ինձ չօրհնես (Ծննդ. 32:26):
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եր կյու ղը նրա սրտից փա րա տե լու, ինչ պես նաև նրա հա վա տը 
և մա նա վանդ նրան ար ված Աստծու շնոր հը աշ խար հին հայտ
նե լու: Այդ պատ ճա ռով հրեշ տա կը հայտ նում է. «Այ սու հե տև 
քո անու նը Հա կոբ թող չկոչ վի, այլ Իս րա յել» 252: Ոմանք «Իս
րա յել» բա ռով օրհ նու թյունն են հաս կա նում, քա նի որ Հա կո բը 
օրհ նու թյուն էր խնդրել, կամ թե քա նի որ «Հա կոբ» նշա նա կում 
է «խա բող», նախ անունն է փո խում և ապա օրհ նում, որ պես
զի չկար ծեն, որ Հա կո բը խա բե բա մարդ էր, այլ մա քուր, սուրբ 
և հա վա տա րիմ: 

Քա նի որ ինչ պես Աբ րա հա մը Աստծու սի րե լի, Իսա հա կը 
Աստծու ծա ռա, նույն պես էլ Հա կո բը Աստծու սուրբ կոչ վեց253:

Նկա տի՛ ունե ցիր, որ Աբ րա հա մի ան վան վրա մի այն մեկ 
տառ ավե լա ցավ, սա կայն Հա կո բի անունն ամ բող ջու թյամբ 
փոխ վեց: Քա նի որ «Աբ րա համ» բա ռը «շատ ազ գե րի հայր» 
նշա նա կե լով՝ Աբ րա հա մի առու մով իրա կա նա ցավ, սա կայն 
«Իս րա յել» բա ռը «Աստ վա ծա տես» էր նշա նա կում և մի այն 
Հա կո բին չէր վե րա պահ ված, այլ նրա ցե ղը ևս պի տի կոչ վեր 
«Իս րա յել»: Ուստի անու նը փոխ վե լով` Իս րա յել է կոչ վում, որ
պես զի մար դիկ դրա նշա նա կու թյու նը և պատ ճա ռը իմա նան 
ու Հա կո բի նման կա տա րյալ հա վա տով և մա քուր սրտով Աստ
ծուն ապա վի նե լով՝ թշնա մուց ազատ վեն և դրախ տում Աստ
ծուն տես նե լու ար ժա նի լի նեն:

Դար ձյալ, մարդ կա յին կեր պա րան քով հրեշ տա կի գո տե
մար տե լը Հա կո բի հետ և Իս րա յել ան վա նա կո չու թյու նը հայտ
նում էր Հա կո բի ցե ղից Մե սի ա յի սե րե լը, և ով Քրիս տո սին հա
վա տա լով, նրա հրա մա նին հնա զանդ վի, նա՛ է Իս րա յե լը, այս 

252 Այսուհետև քեզ Հակոբ թող չկոչեն, այլ Իսրայել թող լինի քո 
անունը (Ծննդ. 32:28):

253 Հանուն քո սիրելի Աբրահամի, հանուն քո Իսահակ ծառայի 
և հանուն քո սուրբ Իսրայելի (Դան. 3:35):
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պատ ճա ռով է, որ քրիս տո նյա նե րը իրա վա ցի ո րեն «Նոր Իս րա
յել» են կոչ վում:

Վեր ջա պես Հա կո բի խնդրանք նե րի հա մա ձայն հրեշ տա
կը նրան օրհ նե լով քա ջա լե րում է, որ չվա խե նա Եսա վից. քա նի 
որ կա րո ղա ցավ մե նա մար տել հրեշ տա կի հետ, մարդ կանց ևս 
պի տի հաղ թի254: Երբ Հա կո բը հրեշ տա կից բա ժան վում է, լույ
սը բաց վում է, բայց նա սկսում է կա ղալ: Սա կայն մի՛ կար ծիր, 
թե Հա կո բի կա ղա լը նրա հա մար պա տիժ էր, այլ ազ դա րա րու
թյուն, որ ամեն քայ լա փո խի Աստծու ողոր մու թյու նը մտա բե
րե լով՝ գո հա նա. նրա որ դի նե րը նույն պես Աստծու բա րի քը չմո
ռա նան (սա է պատ ճա ռը, որ հրե ա նե րը կեն դա նու ազդ րը չեն 
ուտում): Նաև՝ Հա կո բի կա ղու թյու նը տես նե լով՝ թե րևս Եսա վի 
բար կու թյու նը մեղ մա նա: 

Հա կո բը, տես նե լով, որ Եսա վը գա լիս է, իս կույն ըն դա ռաջ 
գնաց և յոթ ան գամ մին չև եր կիր խո նարհ վեց ող ջու նե լու հա
մար, Եսա վը նույն պես Հա կո բին տես նե լուն պես առաջ եկավ 
և ար տա սուք նե րով մի մյանց պա րա նո ցին փա թաթ վե լով՝ սի
րա լիր տե սակ ցե ցին: Եսա վը ցան կա նում է, որ մի ա սին գնան, 
սա կայն Հա կո բը, պատ ճառ բե րե լով իր ըն տա նի քի բազ մու
թյու նը, առա ջար կում է, որ նա առաջ գնա, իսկ ին քը ծան րա
քայլ կգա: Ուստի Եսա վը բա ժան վե լով իր տե ղը գնաց: Հա կոբն 
էլ, Սո քովտ կոչ ված տե ղը գա լով, իր և անա սուն նե րի հա մար 
տեղ է կա ռու ցում, որ տեղ մի որոշ ժա մա նակ բնակ վե լուց հե տո 
փո խադր վում է Սա մա րի ա յի կող մե րը՝ Սի կիմ անու նով վայ րը, 
որն այժմ Նա պու լուս է կոչ վում:

Այս տեղ Հա կո բը, հա րյուր ոչ խար տա լով, անա սուն նե
րի հա մար հող է գնում և քա ղա քի մոտ վրան կանգ նեց նե լով՝ 

254 Դիմացար Աստծու հետ մաքառելիս, ուստի մարդկանց նկատ
մամբ էլ ուժեղ լինես (Ծննդ. 32:28):
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սե ղան է շի նում և աղո թե լով գո հա նում Աստ ծուց255: Մտո րի՛ր, 
Հա կո բը ինչ պես նախ կի նում, երբ եր կյու ղի մեջ էր, աղոթ քի է 
դի մում, նույն պես իր սիր տը խա ղաղ վե լուց հե տո դար ձյալ չի 
դա դա րում աղո թե լուց: Քա նի որ աղոթ քը հար կա վոր է ոչ մի
այն այն ժա մա նակ, երբ մար դիկ նե ղու թյուն նե րի և տա ռա
պանք նե րի մեջ են գտնվում և աշ խար հի վշտե րի, վտանգ նե րի 
և վա խի սպառ նա լիք նե րի տակ չա րա չար ճնշվե լով՝ աստ վա
ծա յին օժան դա կու թյան կա րիքն ունեն ազատ վե լու հա մար, 
այլ նաև հանգս տու թյան և եր ջան կու թյան օրե րում պար տա
կա նու թյուն է շնոր հա կա լու թյամբ և երախ տա գի տու թյամբ 
աղոթք, գո հու թյուն և փառք մա տու ցել Աստ ծուն, որ պես զի 
Նրա մար դա սեր բա րիք նե րը չմո ռաց վեն:

Հարց ԻԶ. Երբ Հակոբը Խառանից վերադարձավ, 
հայրը ո՞ղջ էր: 
Պա տաս խան: Ողջ էր: Քա նի որ Իսա հա կը 180 տա րե կանում 

մա հա ցավ, որին Հա կոբն ու Եսա վը թա ղե ցին Քեբ րո նում՝ Աբ
րա հա մի մոտ: Այս տեղ աշ խար հի ըն թաց քի և սրբե րի ու ար
դար նե րի առա քի նու թյան վե րա բե րյալ խրատ է պետք վերց նել: 
Քա նի որ ինչ պես Աբ րա համն իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում 
այ լև այլ փոր ձու թյուն նե րի են թարկ վեց, բայց այ նու ա մե նայ նիվ 
եր բեք իր հա վատ քը չտկա րաց րեց, աստ ված պաշ տու թյամբ 
և գո հու թյամբ միշտ անց էր կաց նում իր պանդխ տու թյան օրե
րը: Իսա հա կը նույն պես փոր ձու թյուն նե րից զերծ չմնաց, մա
նա վանդ Ս. գրքի խոս քին հե տև ե լով՝ քա ռա սուն տա րուց ավե լի 
կու րու թյամբ անց կաց րեց՝ առանց եր բեք դժգո հե լու:

255 Նա այնտեղ զոհասեղան կառուցեց և երկրպագեց Իսրայելի 
Աստծուն (Ծննդ. 33:20):
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Հա կո բը ևս գրե թե միշտ փոր ձու թյան բո վով ան ցավ, թեև 
ծան րա գույն վշտե րի օրեր ունե ցավ, սա կայն Աստծու ողոր մու
թյու նից բնավ հույ սը չկտրեց ոչ մի ան գամ: Այս առու մով մի՛ 
կար ծիր, թե ար դար նե րի նե ղու թյուն նե րը և դժբախ տու թյուն
նե րը իրենց հան ցանք նե րի պատ ճա ռով են, այլ ի սկզբա նե, 
բնա կան օրեն քի հա մա ձայն, աշ խար հի ըն թացքն ու բնա կան 
պա հանջն է256: Այս պատ ճա ռով առա քի նի մար դուն գրչի և մո
մի նմա նեց նե լով` ընդ հա նուր առած է դար ձել. մարդն ուղիղ 
ըն թաց քի մեջ գրիչ լի նի, վառ վե լու մեջ՝ մոմ, չի կա րող գլու խը 
ազա տել փոր ձանք նե րի մկրա տից:

Ար դա րև, գրիչն ու մո մը, մար դուն պի տա նի և օգ տա կար 
լի նե լով հան դերձ, եր բեմներ բեմն եր կու սի գլուխն էլ հա տում 
են: Նույն պես էլ մար դը, եթե այս աշ խար հում գր չի նման ուղիղ 
և մո մի նման լու սա վոր էլ լի նի, դար ձյալ չի կա րող իր գլու խը 
փոր ձան քից փրկել: Թե պետ Հա կո բը, Խա ռա նից վե րա դառ
նա լով և Եսա վի հետ հաշտ վե լով, մի առ ժա մա նակ ուրախ 
և եր ջա նիկ եղավ, սա կայն քա նի որ երկ րի վրա մար դու հա
մար անհ նա րին է տև ա կան եր ջան կու թյու նը, Հա կո բը նույն
պես, իր աղջ կա՝ Դի նա յի պատ ճա ռով մեծ մտա տան ջու թյան 
մատն վեց: 

Քա նի որ, ինչ պես վե րը ասա ցինք, Նա պու լու սի մոտ էր 
բնակ վում, երբ Դի նան մի այ նակ քայ լում էր՝ քա ղա քի աղ ջիկ
նե րին տես նե լու հե տաքրք րու թյու նից դրդված, քա ղա քի կա
ռա վար չի որ դին, բռու թյամբ նրա պա տի վը անար գեց, ապա 
օրեն քի հա մա ձայն ցան կա ցավ նրան կնու թյան վերց նել: Հա
կո բի որ դի ներն ար տաք նա պես հա մա ձայն ում են պայ մա նով, 

256 Որդյա՛կ, եթե նվիրվում ես Տիրոջը ծառայելու, քո անձը փոր ձու
թյուն ների՛ պատրաստիր (Սիրաք 2:1):  Բոլոր նրանք, որ ուզում 
են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հա
լածանքների մեջ պիտի լինեն (Բ Տիմոթ. 3:12):
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որ քա ղա քի բո լոր բնա կիչ նե րը թլփատ վեն: Նրանք հա մա ձայն
վե լով ըն դու նե ցին սույն առա ջար կը, և բո լո րը մեկ օր վա մեջ 
թլփատ վե ցին: Սա կայն դե ռևս նրանց ցա վը չան ցած՝ Հա կո բի 
եր կու որ դի նե րը՝ Շմա վո նը և Ղև ին, վրեժխնդ րու թյան հա մար 
Հա կո բից գաղտ նի քա ղաք մտնե լով, բո լոր տղա մարդ կանց սու
սե րով կո տո րե լուց բա ցի, կա նանց էլ գե րում են և քա ղա քը կո
ղոպ տե լով՝ վերց նում իրենց քրո ջը: Այս պատ ճա ռով Հա կո բը 
մեծ տխրու թյան մեջ է ընկ նում: Մա նա վանդ վա խե նա լով, որ 
եր կու եղ բայր նե րի ան խո հեմ հանդգ նու թյան պատ ճա ռով իր 
ըն տա նի քին մեծ վտանգ կհասց վի քա նա նա ցի նե րից: 

Մայ րերն ու աղ ջիկ նե րը թող խրատ վերց նեն. Դի նան 
շրջա գա յե լու հա մար տնից մե նակ դուրս եկավ և սնո տի հե
տաքրք րու թյան հա մար մեծ վտան գի հան դի պեց և այն քան 
մարդ կանց կորս տյան պատ ճառ էլ դար ձավ: Սա կայն Աստ ված 
Հա կո բին հրա մա յում է, որ այն տե ղից դուրս գա, Բե թել կոչ ված 
վայ րը գնա և այն տեղ սե ղան կանգ նեց նի: Սա այն վայրն է, որ
տեղ Խա ռան գնա լու ժա մա նակ Հա կո բը, հրա շա լի երազ տես
նե լով, այն վայ րը «Աստծու տուն» և «Երկն քի դուռ» ան վա նեց, 
քա նի որ «Բե թէլ» «Աստծու տուն» է թարգ ման վում:

Դու լա՛վ նա յիր Հա կո բի առա քի նու թյա նը և ճշմա րիտ 
աստ ված պաշ տու թյա նը. որով հե տև Բե թել գնա լու և Աստծու 
սե ղան կանգ նեց նե լու հրա մա նը ստա ցավ, այս առ թիվ իր բազ
ման դամ ըն տա նի քի ան դամ նե րին պատ վի րում է, որ ոչն չաց
նեն իրենց մոտ եղած բո լոր կուռ քե րը, և բո լորն էլ, զգեստ նե րը 
փո խե լով, ամեն կերպ մաքր վեն, որ պես զի Բե թել գնան ար ժա
նի տրա մադր վա ծու թյամբ257: Քա նի որ ինչ պես ար դեն հիշ վել 
է, Լա բա նի կուռ քը Ռա քե լի մոտ գտնվե լուց բա ցի, (Սի կիմՆա

257 Վերացրե՛ք ձեր միջից ձեզ մոտ եղած օտար աստվածները, 
մաքրվեցե՛ք, փոխեցե՛ք ձեր զգեստները, որ վեր կենանք գնանք 
Բեթել, այնտեղ զոհասեղան կառուցենք Աստծուն (Ծննդ. 35:23):
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պու լուս) քա ղա քը կո ղոպ տե լու ժա մա նակ նրանց կուռ քե րը 
և դրանց ըն ծայ ված ու նվիր ված զար դերն էլ վերց րել էին: 

Արդ, ում մոտ կուռք կամ կուռ քե րին վե րա բե րող որևէ բան 
կար մին չև իսկ իրենց ական ջօ ղե րը, հա նե լով բե րե ցին և Հա կո
բին տվե ցին, որը, դրանք թա ղե լով ոչն չաց նում է նրանց ձեռ
քը այ լևս չընկ նե լու հա մար: Օրի նա՛կ վերց րու. նա, ով փա փա
գում է երկն քի թա գա վո րու թյու նը մտնել, պար տա վոր է նախ 
մեղ քե րի կուռ քե րը խոս տո վա նե լով սրտից դուրս վտա րել` 
և մեղ քե րի աղ տե րը, ար տա սու քի ջրով լվա նա լով, ամ բող ջո վին 
սրբել և հան դերձ փո խե լու նման չար գոր ծերն էլ մի կողմ դնե
լով՝ պար տա վոր է առա քի նու թյան զգես տը հագ նել, որ պես զի 
Աստծու ար քա յու թյան փառ քե րին ար ժա նի լի նի:

Հե տո, Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն, Հա կո բը Բե թել գնա
լուն պես սե ղան է շի նում և սրտի զե ղու մով հա վի տե նա կան 
երկր պա գու թյուն մա տու ցում, և Աստ ված, նո րից նրան երև ա
լով, ոչ մի այն օրհ նում է, այ լև «Ես Եմ քո ամե նա կա րող Աստ
վա ծը» ասե լով` նա խա պես ար ված խոս տումն է կրկնում258: 
Այս խոս քով Աստ ված հայտ նում է, թե Ին քը ամե նա կա րող է, 
և բո լո րի փա փագ նե րը Իրե նով և Իր մեջ կա րող են լի ու թյուն 
գտնել: Կար ծես ցան կա նում է Հա կո բին ասել. «Հոգ մի՛ արա, 
ո՛վ Իս րա յել, և քա նա նա ցի նե րից էլ մի՛ վա խե ցիր, քա նի որ դու 
Ինձ հանձն վե ցիր, Ես կա րող և բա վա կան եմ քեզ ամեն տե սակ 
չա րի քից պա հե լով փա ռա վո րել»: 

Ար դա րև, եթե Աստ ված քա նա նա ցի նե րի սրտե րում եր
կյուղ չգցեր, ան պատ ճառ Հա կո բին կպատ ժե ին259: Եվ սույն 
խոս քը ոչ մի այն Հա կո բի, այ լև ամ բողջ մարդ կանց հա մար 

258 Ես եմ քո ամենակարող Աստվածը (Ծննդ. 35:11):
259 Իսրայելը չվեց Սիկիմից: Աստծու երկյուղը պատեց նրա շուրջը 

գտնվող քաղաքները, և նրանց բնակիչները չհետապնդեցին 
Իսրայելի որդիներին (Ծննդ. 35:5):
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մխի թա րու թյուն եղավ, քա նի որ Աստ ված կա րող է թե՛ այս աշ
խար հում և թե՛ հան դեր ձյալ աշ խար հում ամեն ին չով եր ջան
կաց նել և փա ռա վո րել այն մար դուն, որը, Աստ ծուն ապա վի նե
լով, հա վա տա րու թյամբ և սի րով ծա ռա յում է Նրան: 

Այդ ըն թաց քում՝ Բե թե լից դե պի Բեթ ղե հեմ Հա կո բի գնա լու 
ժա մա նակ, Ռա քե լը Բե նի ա մի նին ծննդա բե րե լուց հե տո մա
հա նում է: Հա կո բը նրան թա ղում և վրան մա հար ձան է կանգ
նեց նում, որ մինչ այժմ Բեթ ղե հե մի ճա նա պար հի վրա մնում է, 
որին հրե ա նե րը ուխ տի են գնում: Հա կոբն այս ան գամ Բեթ ղե
հե մի մոտ է բնակ վում.սա այն վայրն է, որ տեղ հա մար վում է, 
թե Քրիս տո սի ծնված ժա մա նակ հրեշ տակ նե րը հո վիվ նե րին 
ավե տիս տվե ցին: 

Այս տեղ Սուրբ գիրքը ըն դար ձա կո րեն պատ մում է Եսա վի 
ցե ղա բա նու թյու նը, որը մենք ստիպ ված բաց թո ղե ցինք:

Հարց ԻԷ. Հակոբը քանի՞ որդի ուներ:
Պա տաս խան: Տաս ներ կու: Ռու բեն, Շմա վոն, Ղևի, Հու դա, 

Դան, Նեփ թա ղիմ, Գադ, Ասեր, Իսա քա, Զա բու ղոն, Հով սեփ 
և Բե նի ա մին: Տաս ներ կու զա վակ նե րը Հա կո բի հա մար մեծ 
ուրա խու թյուն էին, մա նա վանդ Աբ րա հա մի սերն դի բազ մա նա
լու խոր հուր դը Հա կո բի առու մով սկսում է իրա գործ վել: Քա նի 
որ այս տաս ներ կու որ դի նե րից տաս ներ կու ցե ղեր առա ջա նա
լով՝ Իս րա յե լի ազգ կոչ վե ցին: Եվ մաս նա վո րա պես Քրիս տո սը 
Իս րա յե լի ցե ղից պետք է ծնվեր, այդ պատ ճա ռով Աբ րա հա մին, 
Իսա հա կին և Հա կո բին խոս տաց ված շնորհն ու ողոր մու թյու նը 
նրանց վրա կա յա ցան: Մի այն թե ուշադ րու թյամբ պի տի նկա
տել, թե Աստ ված ի՛նչ խո րա խոր հուրդ կար գադ րու թյամբ կա
մե ցավ Իր բարձ րա գույն կամ քը կա տա րել: 

Ար դա րև, Աստծու հա մար դժվա րու թյուն չկա, ինչ եղա նա
կով էլ լի նի, նա կա րող է ի գործ դնել Իր կամ քը, բայց որ պես զի 
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Իր հզոր զո րու թյու նը, բո լո րին հայտն վե լով հան դերձ, մար
դուն մի ան գա մայն օգ տա կար լի նի,եր բեմն իր կա րո ղու թյու նը 
հայտ նա պես հրաշ քով է հայտ նում, եր բեմն ծած կում է բնա կան 
օրենք նե րի ներ քո: Քա նի որ եթե Աստ ված Իր զո րու թյու նը 
միշտ հրաշ քով հայտ ներ, մար դուն առա քի նու թյան վարձ չէր 
մնա: Եվ եթե միշտ բնու թյան պայ ման նե րի ներ քո պա հեր, այն 
ժա մա նակ մար դը պի տի կար ծեր, թե աշ խար հը իր բնու թյամբ 
է կա ռա վար վում: 

Ահա այս պատ ճա ռով իրա վա ցի չէ ասել, թե ին չ տե ղի է 
ունե նում բնու թյան օրեն քի հա մա ձայն, դիպ վա ծի ար դյունք 
է, մա նա վանդ արա րած նե րը, Արար չին հլու հնա զանդ վե լով, 
բնու թյան տե ղա շար ժե րը և զո րու թյուն նե րը միշտ Նրա բարձր 
կամ քի հա մա ձայն են կա տար վում260, որ պես զի մար դը, ըմբռ
նե լով այդ, խրատ վի և առա քի նու թյուն գոր ծե լով` վար ձատ
րու թյան ար ժա նա նա: Սրա շուրջ ար ժե խո րին մտադ րու թյամբ 
խորհր դա ծել, և եթե վտանգ կամ փոր ձանք պա տա հի, մի՛ 
ասա, թե պատ ճա ռը մարդն է: Եվ կամ արև ե լյան, արևմ տյան, 
կամ անա պա տի և լեռ նե րի կող մե րից հող մը փչե լով և թշնա մին 
հայտն վե լով՝ այդ ար կածն ու փոր ձան քը գո յա ցան, այլ նկա
տի՛ր, որ ամեն բա նի դա տա վո րը Աստ ված է, և Նրա հրա մա
նով և թույլտ վու թյամբ են կա րող նրանք այդ պի սի դիպ ված նե
րին և գոր ծե րին ծնունդ տալ261:

Հա կո բը թեև տաս ներ կու որ դի ուներ, ինչ պես վե րը հիշ
վեց, սա կայն բո լո րից առա վել սի րում էր Հով սե փին` որ պես 
իր ծե րու թյան զա վա կի, որը ոչ մի այն դեմ քով, այ լև մա նա
վանդ հո գև որ շնորհ նե րով զար դար ված լի նե լով՝ նրա հա մար 
ծաղ կա կար մի պատ մու ճան է գոր ծել տա լիս: Իբր ինչ պես 

260 Քո արարածները քեզ ծառայում են իբրև Արարչի (Իմաստ. 16:24):
261 Մեծությունը գալիս է ո՛չ արևելքից, ո՛չ արևմուտքից, ո՛չ էլ լեռ նե

րի անապատից, այլ Աստված է դատավոր (Սաղմ. 74:78):
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Հով սե փի հո գին առա քի նու թյան ծա ղիկ նե րով է զար դար ված, 
նույն պես մար մինն էլ զար դար ված, նրա առա քի նու թյան ար
տա քին նշա նը կլի նի:

Բայց Հով սե փի եղ բայր նե րը, սրա հա մար սաս տիկ նա խան
ձե լով, իրենց հո րը նրա մա սին միշտ գան գատ ներ և ամ բաս
տա նու թյուն ներ էին անում262: Սա կայն ան մեղ մար դու մա սին 
գան գատ վե լը և զրպար տե լը նշա նա կում է նրա պա տիվն ու 
փառ քը մե ծաց նել: Իրենք հան ցա վոր են, սա կայն Հով սե փին են 
հան ցա վոր ներ կա յաց նում, որ պես զի հոր կող մից չսիր վի: Մին
չև ատե լու թյան և չար նա խան ձի կիր քը այն աս տի ճան է տի
րա պե տում նրանց սրտե րին, որ այ լևս չեն կա րո ղա նում նրա 
հետ մար դա վա յել խո սել263:

Կա րև որ է գի տե նալ, որ թեև եղ բայր նե րը նրան չէ ին սի
րում, սա կայն Հով սե փը սի րում էր իր եղ բայր նե րին, ուս տի 
Աստ ված, Հով սե փին սի րե լով, ցան կա նում է նրան ավե լի փա
ռա վո րել, երա զում հայտ նում է, թե ապա գա յում նրան ինչ մե
ծու թյան պի տի հասց նի: Քա նի որ երա զում տես նում է, որ 
իր եղ բայր նե րի հետ դաշ տում խուր ձեր կա պե լու ժա մա նակ, 
նրանց խուր ձե րը, իր խուր ձի առ ջև խո նարհ վե լով, ող ջու նե
ցին: Հով սե փը, իր եղ բայր նե րին հա վա տա րիմ կար ծե լով, իր 
տե սած երա զը պար զասր տո րեն և մի ամ տու թյամբ պատ մում 
է: Որոնք, այն լսե լուն պես «մի՞թե մեր վրա թա գա վոր պի տի 
լի նես» ասե լով, սկսում են նրան առա վել ևս ատել և զայ րա
նալ նրա վրա:

Հով սե փը նո րից է երազ տես նում. այն է, թե արե գա կը, լու
սի նը և տասն մեկ աստ ղեր խո նար հու թյամբ ող ջու նում են 
նրան, այս երազն էլ է պատ մում: Հա կո բը, հաս կա նա լով, որ 

262 Որդիներն իրենց հայր Իսրայելի մոտ վատաբանում էին Հովսե
փին (Ծննդ. 37:2):

263 Նրա հետ հանգիստ խոսել չէին կարողանում (Ծննդ. 37:4):
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այս երազն Աստծու կող մից է, թեև մտքի մեջ պա հում է, սա
կայն որ պես զի մյուս եղ բայր նե րը չնա խան ձեն, հան դի մա նա
կան տո նով Հով սե փին ասում է. «Մի՞թե ես, մայրդ և եղ բայր
ներդ պի տի խո նարհ վենք քո առ ջև»: Ար դա րև, այս վեր ջին 
երա զի պատ ճա ռով նրա եղ բայր նե րի նա խանձն ու ատե լու
թյու նը իրենց բարձ րա գույն կե տին են հաս նում:

Քա նի որ նա խան ձը հպար տու թյան ծնունդն է, և նա
խան ձոտ մար դը չի կա մե նում, որ իրե նից առա ջա դեմ մար դիկ 
գտնվեն, որի պատ ճա ռով էլ ում վրա որևէ առա վե լու թյուն կամ 
գե րա զան ցու թյուն է տես նում, դժկա մում է և չի հա վա նում, որ 
մի գու ցե իր փառ քի նվա զու մը լի նի: Ինչ պես եղ բայր նե րը նա
խան ձե ցին, քա նի որ Հով սեփն իր հոր աչ քում ավե լի պատ վա
վոր էր, քան իրենք: Ճշմա րիտ է, որ բո լոր նա խան ձող ներն էլ 
անի րավ են, բայց Հով սե փի եղ բայր նե րը առա վել ևս, քա նի որ 
նրա պա տի վը իրենց էլ էր պա տիվ:

Հե տո եղ բայր նե րը ոչ խար ներն արա ծեց նե լու հա մար հե
ռու տեղ են գնում: Հա կո բը Հով սե փին ուղար կում է, որ եղ
բայր նե րի մա սին տե ղե կու թյուն բե րի: Հե զա հո գի Հով սե փը, 
դե ռևս տաս նյոթ տա րե կան, շատ տե ղեր ման գա լով՝ իմա նում 
է նրանց գտնվե լու տե ղը: Նրանց մո տե նա լիս եղ բայր նե րը 
հեռ վից ճա նա չում են և իրենց սրտում բույն դրած նա խան
ձի թե լադ րան քին հե տև ե լով՝ առի թը բաց չեն թող նում, և մե
կը մյու սին ասում է. «Ահա գա լիս է երա զա տե սը, եկեք նրան 
սպա նե լով մի հո րի մեջ գցենք և ասենք, որ մի չար գա զան 
նրան պա տա ռո տեց, և տես նենք, թե նրա տե սած երազն ի՛նչ 
հե տևանք պի տի ունե նա»264: 

264 Յուրաքանչյուրն իր եղբորը դիմելով՝ ասում էր. «Ահա երա զա
տեսը գալիս է: Եկեք սպանենք նրան, նետենք այստեղի հորերից 
մեկը և ասենք, թե վայրի գազան է կերել նրան: Այն ժամանակ 
տեսնենք, թե ի՛նչ կլինեն նրա երազները» (Ծննդ. 37:1920):
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Նկա տի՛ր, թե ի՜նչ շուտ հա մա ձայն ե ցին Հով սե փի սպա նու
թյան շուրջ, մի՛ զար մա ցիր, քա նի որ նա խան ձոտ մար դու վի
ճակն այդ պի սին է, քա նի որ Աստծու եր կյու ղը, հոր պա տի վը 
և եղ բայ րա կան սե րը նրանց սրտե րից վե րա ցել էին, և իրեն ցից 
բա ցի այլ մարդ չկար, որ ակ նա ծե ին և պատ կա ռե ին: Նա խան ձի 
և թշնա մու թյան զգա ցումն այն աս տի ճա նի հա սավ, որ մի հո րի 
մեջ գցել էին ցան կա նում, որ պես զի գե րեզ մա նը բո լո րո վին ան
հայտ մնա, անունն ու հի շա տա կը աշ խար հի վրա յից կոր չեն:

Այս պի սի մի անգ թու թյան գործ թե րևս մար դու հա մար ան
վա յել հա մա րե լով՝ մի գի շա տիչ գա զա նի վրա են ցան կա նում 
գցել: Հի րա վի, բա ցի նա խան ձից, այն պի սի չար ուրիշ ի՞նչ գա
զան կա, որ իր եղ բո րը սպա նի: Բայց դու նա յի՛ր Աստծու դա
տաս տա նին. ցան կա նում են սպա նել Հով սե փին, որ նրա երա զը 
չկա տար վի, սրա նով հան դերձ Աստ ված դար ձյալ ցան կա ցավ 
նրանց ձեռ քով գոր ծադ րել, Ռու բենն առա ջար կում է, որ սպա
նե լու փո խա րեն մի հո րի մեջ գցեն՝ խոր հե լով, որ հե տո հո րից 
կհա նի և հո րը կհանձ նի նրան:

Ռու բե նի առա ջար կը265, թե իրենց եղ բոր ա րյու նը թա փե լու 
փո խա րեն մի հո րի մեջ նե տեն, հա մա ձայ նու թյամբ ըն դուն վում 
է, և որո շում են Հով սե փին մի չո րա ցած ջրհո րի մեջ նե տել, որ
տեղ կա րող էր սո վից մեռ նել: Այո՛, Ռու բե նի դի տա վո րու թյու
նը նրան վերս տին հա նելն էր, բայց մյուս նե րի միտ քը իսկ և իսկ 
նրան սպա նելն էր: Թեև նրանք Հով սե փի սպա նու թյան մտքով 
և ցան կու թյամբ էին այ րում և մրկում, բայց նա եղ բայր նե րի 
մոտ հաս նե լու հա մար ուրա խա նում է, որ խա ղա ղու թյան լու րը 
հո րը տա նե լով՝ իբ րև ծնո ղա սեր զա վակ նրան ևս ուրա խաց նի, 
որը շատ բնա կան է:

265 Երբ Ռուբենը լսեց դա, նրանց ձեռքից փրկեց նրան. նա ասաց. 
«Չսպանենք նրան» (Ծննդ. 37:21):
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Սո վո րու թյան հա մա ձայն խո նար հու թյամբ ող ջու նե լով 
(քա նի որ նրանց մեջ ամե նա փոք րը և առա քի նին էր), նրանց 
որ պի սու թյու նը հարց նե լու ժա մա նակ հան կարծ թշնա մա բար 
նրա վրա հար ձակ վե լով, հա գի ծաղ կա կար զգես տը հա նե լով՝ 
հո րի մեջ են նե տում նրան266: Ար դյոք Հով սեփն իր եղ բայր նե
րին մի այս պի սի կա տա ղի վի ճա կի մեջ տես նե լու ժա մա նակ 
մտքով ի՞նչ էր անց նում, ո՞վ կմտա ծեր այս պի սի ամ բա րիշտ 
ոճիր կրել իր եղ բայր նե րից, մա նա վանդ տա սը եղ բայր ներ մի ա
սին ինչ պե՞ս չխնա յե ցին այդ ան մեղ պա տա նյա կին: 

Ար դյոք այս ան խիղճ և եղ բայ րաս պան մար դիկ Կա յե
նի պա տի ժը չհի շե ցի՞ն: Մի՛ զար մա ցիր, ինչ պես կրա կի ծու խը 
մարմ նի աչքն է կու րաց նում, նա խան ձի կիրքն էլ հո գու աչքն 
է խա վա րեց նում: Որի հա մար էլ նրանք իրենց չա րու թյան մեջ 
այն քան են առաջ գնում, որ իրենց կա տա րած անա սե լի ոճիրն 
ու անզ գա մու թյու նը չհաս կա նա լով՝ Հով սե փին հո րի մեջ նե տե
լուց հե տո թշնա մուց վրեժ լու ծա ծի նման բերկ րան քով իս կույն 
նստում են հաց ուտե լու267, ասես բնավ ոչինչ էլ չի եղել:

Հարց ԻԸ. Հովսեփը հորի մեջ եղած ժամանակ 
արդյոք լացե՞ց և աղաչե՞ց իր եղբայրներին:
Պա տաս խան: Այո՛, լա ցեց ու աղա չեց, ինչ պես հե տո իրենց 

բե րա նով խոս տո վա նե ցին նրա եղ բայր նե րը268:
Մի՛ լա ցիր, ո՛վ Հով սեփ, քո եղ բայր նե րը քեզ հո րը գցե ցին, 

սա կայն քեզ ստեղ ծող Աստ ված շու տով քեզ կհա նի այն տե ղից. 
մի՛ կար ծիր, թե դու՝ մատ ղաշ պա տա նյակդ, մի այ նակ իջար 

266 Նրա վրայից հանեցին ծաղկազարդ պատմուճանը և նրան 
նետեցին հորի մեջ (Ծննդ. 37:2324):

267 Եվ նստեցին հաց ուտելու (Ծննդ. 37:25):
268 Անտեսեցինք նրա հոգու մղձավանջը, երբ նա մեզ աղաչում էր, 

իսկ մենք նրան չլսեցինք (Ծննդ. 42:21):
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փո սի մեջ, այլ եր կինքն ու եր կի րը արա րող Էակն էլ է քեզ հետ 
մեկ տեղ269: Քա նի որ Հով սե փի սե րը Աստծու վրա էր կենտ րո
նա ցած՝ Աստ ված նրան մի այ նակ չի թող նում: Հո րի մեջ Հով
սե փը ար դյոք ի՞նչ է մտա ծում, ին քը իր վրա ող բո՞ւմ է, թե՞ հոր 
մա սին է մտա ծում կամ եղ բայր նե րի վրա է ցա վում, որոնք մեծ 
մեղք գոր ծե ցին:

Քա նի որ իրենց զրկող նե րին կա րեկ ցե լով՝ չար ճա նա պարհ
նե րից դառ նա լու հա մար աղո թե լը սրբե րի սո վո րու թյունն է, 
ինչ պես որ սուրբ Ստե փա նո սը և Հա կո բոս Տե առ նեղ բայրն 
էին աղո թում իրենց սպա նող նե րի հա մար, որ Աստ ված նե րի 
նրանց հան ցանք նե րը:

Դու նա յի՛ր Աստծու գաղտ նի դա տաս տա նին. մինչ Հով
սե փը հո րի մեջ էր, եղ բայր նե րը, մեծ խնջույք սար քած, իրենց 
զվար ճու թյանն էին հե տա մուտ, սա կայն Ռու բե նը մի կողմ է 
քաշ վում, որ հե տո գա լով դուրս հա նի և ազա տի: Եվ որով հե
տև Հով սե փի նկատ մամբ սահ ման ված վճի ռը գոր ծադր վե լով՝ 
Քրիս տո սի օրի նա կը պի տի լի ներ, քա նի որ հրաշ քով նույն պա
հին վա ճա ռա կան նե րի մի քա րա վան էր գնում Եգիպ տոս: Հու
դա յի մտքում մի նոր գա ղա փար է հղա նում, և առա ջար կում է 
եղ բայր նե րին՝ ասե լով. «Մեր եղ բո րը հո րի մեջ սպա նե լու փո
խա րեն, ավե լի լավ է Եգիպ տոս գնա ցող այս վա ճա ռա կան նե
րին վա ճա ռենք»: Եղ բայր նե րը հա մա ձայն վում են, իս կույն հա
նում են հո րից և քսան դա հե կա նով վա ճա ռում որ պես գե րու270:

Հե տո Ռու բե նը գա լիս է և Հով սե փին հո րում չի գտնում. 
օձի քը պատ ռե լով` լաց է լի նում, քա նի որ չգի տեր, որ հո րից հա
նել և վա ճա ռել են, ուս տի երբ եղ բայր նե րից խնդի րը կամ իրո
ղու թյու նը իմա ցավ, ինքն էլ լռեց:

269 Աստված նրա հետ իջավ փոսը (Իմաստ. 10:14):
270 Հովսեփին քսան դահեկանով վաճառեցին իսմայելացիներին 

(Ծննդ. 37:28):
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Կա րև որ է իմա նալ, որ թեև Հով սե փին որ պես գե րու վա ճա
ռե ցին, ի՜նչ զար մանք, որ նա չհայտ նեց, որ գե րի չէ, որով հե տև 
եթե վա ճա ռա կան նե րը իմա նա յին, չպի տի գնե ին: Ուրեմն Հով
սե փը հանձն է առ նում գե րի լի նել, որ պես զի իր եղ բայր նե րի 
ձեռ քով չսպան վի:

Այս տեղ պի տի լավ խորհր դա ծես. մի՛ կար ծիր, թե աշ խար
հի վրա ամեն չա րիք ու նե ղու թյուն մարդ կանց մեղ քի հա մար 
է, այլ շատ ան գամ դրանք Աստծու կող մից են տնօ րին վում՝ Իր 
իմաս տուն և խորհր դա վոր դա տաս տա նի հա մե մատ աշ խար հի 
կա ռա վա րու թյան հա մար` եր բեմն ընդ հան րա պես, եր բեմն էլ 
մաս նա վո րա պես: Այս պի սի պա տա հար նե րի պատ ճա ռը մի այն 
Աստ ծուն է հայտ նի. մար դը պար տա վոր է առանց գան գատ վե
լու համ բե րու թյամբ տա նել:

Ինչ պես Հով սե փը, ոչ մի հան ցանք չու նե նա լով, որ պես գե
րի վա ճառ վեց, և գնող վա ճա ռա կան ներն էլ պար զա պես իրենց 
նյու թա կան շա հի հա մար գոր ծե ցին, սա կայն Աստ ված մի 
բարձ րա գույն նպա տա կի, այն է՝ Եգիպ տո սի իշ խան կար գե լու 
հա մար է կար գադ րում և ուղար կում նրան, ինչ պես Հով սեփն էլ 
վեր ջում խոս տո վա նում է271 Աստծու սույն հե ռա տես և խորհր
դա վոր տնօ րի նու թյու նը:

Հարց ԻԹ. Հովսեփի եղբայրները իրենց հորն ինչպե՞ս 
տեղեկացրին նրա վիճակի մասին:
Պա տաս խան: Հով սե փի վի ճա կի մա սին չեն հայտ նում, այլ 

«մի գա զան նրան կե րավ» ասե լով՝ խա բում են իրենց հո րը: 
Օրի նա կի հա մար, եթե անար դար գործ գոր ծող նե րը իրենց 
հան ցան քի հա մար քա վու թյուն չփնտրեն և ավե լին՝ իրենց 

271 Ոչ թե դուք եք ինձ ուղարկել այստեղ, այլ Աստված: Նա ինձ 
դարձ րեց փարավոնի գործերի վերակացու, նրա ողջ տան տերը 
և համայն Եգիպտացիների երկրի իշխանը (Ծննդ. 45:8):
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եղ բոր դեմ գոր ծած անի րա վու թյան և ան գի տու թյան վրա 
ստա խո սու թյան հան ցանքն էլ են բար դում: Քան զի իբր թե 
Հով սե փը մե ռավ ու թաղ վեց ջրհո րի մեջ և հե տո հա րու թյուն 
առ նե լու նման հո րից դուրս գա լով՝ Եգիպ տոս գնաց: Այս պես 
Հով սե փի ողջ եղած ժա մա նակ «մի չար գա զան նրան կե րավ» 
ասե լով` իրենց հո րը խա բե լը մեծ հան ցանք էր: Ճշմա րիտ է, 
որ Ռու բե նը նախ ցան կա ցավ ազա տել Հով սե փին, հո րը նե
տել, և Հու դան՝ վա ճա ռել առա ջար կե ցին, բայց այս ան գամ բո
լորն էլ մի ա բան վում են ստի շուրջ, որ պես զի չհայտն վի իրենց 
հան ցան քը: Թե պետ եթե Հով սե փին սպա նե ին, իրենց հան
ցան քը առա վել կծան րա նար, բայց մա հա ցած լի նե լով՝ կաս վեր 
«թշնա մու չա րա գոր ծու թյան է հան դի պել»: Ուստի նեղ վի ճա
կում հայտն վե լով՝ մի ուլ են մոր թում և Հով սե փի ծաղ կան կար 
պատ մու ճա նը թա թա խե լով ա րյան մեջ` իբր թե իրենք բնավ 
տե ղե կու թյուն չու նեն և դաշ տում գտնե լով՝ իրենց հո րը՝ Հա
կո բին են ուղար կում, որ նա յի, թե ար դյո՞ք իր որ դու պատ մու
ճանն է272: Նրանք այս վար մուն քով ցան կա նում էին ասել, թե՝ 
«Տե՛ս, քո պատ րաս տած զգես տը Հով սե փին ինչ վի ճա կի մեջ 
գցեց», քա նի որ կա րող էին, այն ոչն չաց նե լով, բո լո րո վին լռու
թյուն պահ պա նել: 

Նկա տի՛ր, թե նա խան ձը ի՞նչ աս տի ճա նի չար է, որով հե տև 
պատ մու ճա նը ուղար կե լու ժա մա նակ չեն ասում, թե «Նա յի՛ր, 
մեր եղ բայր Հով սե փի՞նն է», այլ «Նա յի՛ր, քո որ դո՞ւնն է»: Քա
նի որ նրանք այն քան էին թշնա մա ցած Հով սե փի հետ, որ իբ րև 
եղ բայր չըն դու նե լով` անունն էլ բնավ չեն ցան կա նում տալ: Բա
ցի այդ, այս պի սի հար ցով իրենց հորն էլ էին հան դի մա նու թյուն 
ուղ ղում, թե Հով սե փին շատ սի րե լով՝ նա էր մի այն քո որ դին, 

272 Ապա ծաղկազարդ պատմուճանն ուղարկեցին իրենց հորն 
ու ասացին. «Գտել ենք սա, տե՛ս, քո՞ որդու պատմուճանն է սա, 
թե՞ ոչ» (Ծննդ. 37:32):
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հի մա ուրեմն տե՛ս քո սի րե լի որ դու վի ճա կը: Մա նա վանդ շատ 
ան գութ և ան հա վա տա րիմ եղան իրենց հոր նկատ մամբ, քա
նի որ Հով սե փի պատ մու ճա նը այդ պես ուղար կե լը Հա կո բի 
կյան քը մե ծա պես վտան գել էր նշա նա կում: Քա նի որ Հով սե
փին սաս տիկ սի րե լով և նրա ար նա շա ղախ զգես տը տես նե լով՝ 
տխրու թյու նից մին չև ան գամ կա րող էր մա հա նալ: 

Այո՛, թեև Հա կո բը ցա վից չմե ռավ, բայց մահ վան դու ռը 
հա սավ: Ո՞վ պի տի մխի թա րեր Հա կո բին, ար դյոք որ քա՜ն դա
ռը կսկի ծով խոր խոց վեց նրա սիր տը273, նրա հո գին այդ մեծ 
հար վա ծից ի՜նչ աս տի ճա նի ան բու ժե լի վի րա վոր վեց: Դա վի
թը, պա տե րազ մի դաշ տում իր Աբի սո ղոմ որ դու մա հը լսե լով, 
այն աս տի ճա նի լաց ու կոծ արեց, որ մին չև իսկ նրա փո խա րեն 
մեռ նե լու ցան կու թյուն հայտ նեց274: Իսկ Հով սե փը, որ այն քան 
առա քի նի և բա րե բա րո մի պա տա նի էր և միշտ էլ կա տա րե լա
պես հնա զանդ իր հո րը, ար դյոք որ քա՜ն մեծ վիշտ պատ ճա ռեց 
Հա կո բին և ար տա սուք քա մեց նրա աչ քե րից: 

Որով հե տև նա բարձ րա ձայն ող բա լով ու լա ցով զգեստ
ներն է պատ ռում, քուրձ է հագ նում և եր կար ժա մա նակ մահ
վան սուգն է պա հում275: Թեև նրա որ դի նե րը ցան կա նում էին 
մխի թա րել նրան, սա կայն անհ նար է լի նում, ընդ հա կա ռա կը՝ 
ցան կա նում էր մեռ նել, որ պես զի Հով սե փին գտնի 276: Հի րա վի, 
որ դի նե րը, տես նե լով Հա կո բի այս սրտա հույզ վի ճա կը, նրա լաց 
ու կո ծը, նրանց սիր տը ևս մոր մո քում և ա րյու նո տում է, քա նի 

273 Նա ճանաչեց այն ու ասաց. «Այս պատմուճանը իմ որդունն է, 
վայրի գազան է կերել նրան» (Ծննդ. 37:33):

274 Որդի՜ս, Աբեսաղո՜մ, Աբեսաղո՜մ, որդյա՜կ իմ, երանի՜ ես մեռնեի 
քո փոխարեն (Բ Թագ. 18:33):

275 Նա պատառոտեց իր հագուստները, քուրձ կապեց իր մեջքին 
և երկար ժամանակ սուգ էր պահում իր որդու համար (Ծննդ. 37:34):

276 Ես այս սգով էլ կիջնեմ գերեզման՝ իմ որդու մոտ (Ծննդ. 37:35):
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որ հան ցան քը եր բեք չի թող նում, որ մար դու միտ քը հան դարտ
վի, ինչ պես որ հե տո իրենք էլ խոս տո վա նե ցին277: Թեև Հա կո
բը մեռ նել է ցան կա նում, որ գտնի Հով սե փին, սա կայն Աստ ված 
նրա մա հից առաջ նրա մոտ է ուղար կում Հով սե փին, ինչ պես 
որ սրա նից հե տո կտես նենք ըստ կար գի:

Խրա՛տ վերց րու աշ խար հի այս դյու րա փո փոխ և ան հաս
տատ վի ճա կից: Հա կո բը որ քան, Հով սե փին շատ սի րե լով, 
ուրա խա նում է նրա հա մար, այդ քան է՛լ ավե լի նրա պատ ճա
ռով տրտմու թյան և ցա վե րի է են թարկ վում: Քա նի որ մար դը 
մարմ նա վոր ինչ բա նի էլ որ շատ սեր տա, մի օր ան պատ ճառ 
դրա երե սից վիշտ պետք է կրի: Երբ հայ րը իր որ դի նե րից մե
կին կամ իշ խա նը իր հպա տակ նե րից մի քա նի սին կողմ նա կա
լու թյուն և հա տուկ վե րա բեր մունք է ցույց տա լիս, կա րող է 
մյուս նե րի նա խան ձը և հա կա ռա կու թյու նը արթ նաց նել, և տե
սակտե սակ աղե տա լի խռո վու թյուն նե րի և երկ պա ռա կու
թյուն նե րի պատ ճառ դառ նալ278:

Այս տեղ Սուրբ գիրքը Հա կո բի չոր րորդ որ դու մա սին է խո
սում, որը ամուս նա նա լով երեք որ դի է ունե նում՝ Էր, Օնան 
և Սի լոմ: Բայց քա նի որ Էրը և Օնա նը չար և ամ բա րիշտ էին, 
Աստ ված նրանց մեռց նում է: Հե տո նո րից եր կու որ դի է ծնում՝ 
Փա րեզ և Զա րա, ինչ պես իր տե ղում ար դեն հայտ նի է:

Հարց Լ. Հովսեփին գնած վաճառականը նրան 
ո՞ւր տարավ:
Պա տաս խան: Եգիպ տոս, որ տեղ թա գա վո րի դահ ճա պե տը, 

որի անու նը Պե տափ րես էր, գնեց նրան: Հով սե փը ամեն ին չով 

277 Մենք մեղավոր ենք մեր եղբոր նկատմամբ (Ծննդ. 42:21):
278 Երբ նրա եղբայրները տեսան, որ իրենց հայրը նրան սիրում է իր 

բոլոր որդիներից ավելի, ատեցին նրան (Ծննդ. 37:4):
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խո հեմ, հա վա տա րիմ և հա ջո ղակ էր, և նրա գոր ծերն էլ հա ջո
ղու թյամբ էին պսակ վում279, նրա պատ ճա ռով Աստ ված Պե
տափ րե սի տունն էլ օրհ նեց280, որից նա շատ գոհ մնա լով՝ տան 
կա ռա վա րու մը հանձ նում է Հով սե փին: Այո՛, Հով սե փը անու
նով գե րի է, սա կայն իր տի րոջ աչ քում խիստ պատ վա վոր:

Դու տե՛ս Հով սե փի առա քի նու թյու նը. ինչ պես նրա եղ
բայր նե րը մի այն նրա մար մի նը ցան կա ցան սպա նել, նմա նա
պես Պե տափ րե սի կի նը մե ղան չե լու բաղ ձան քով հե տա մուտ է 
լի նում սպա նե լու նրա հո գին: Քա նի որ իր ծա ռա յու թյան բե
րու մով Հով սե փը ելու մուտ ուներ կա նա նոց, թշվա ռա կան կի նը 
եր կար ժա մա նակ ձանձ րաց նում է նրան՝ իր չար և հրա պու րիչ 
առա ջար կու թյամբ: Սա կայն Հով սե փը Աստ ծուց վա խե նում է 
և իր տի րո ջը ևս հա վա տա րիմ լի նե լով՝ նա խընտ րում է մեռ նել, 
քան կնոջ չար առա ջար կին ամե նա փոքր իսկ հա կում և հո ժա
րու թյուն ցույց տալ:

Ընդ հա կա ռա կը՝ նա հա մար ձակ վում է խրա տել վա վա շոտ 
կնո ջը, թե՝ «Իմ տե րը ամեն ին չով ինձ է վստա հում և ես ինչ
պե՞ս կա րող եմ այդ պի սի չար և մեծ գործ անե լով՝ մե ղան չել 
Աստծու առ ջև»281: Թեև Հով սե փը եր կար ժա մա նակ են թա կա 
եղավ սույն փոր ձու թյան կրա կին, սա կայն Աստծու ողոր մու
թյամբ չայր վեց. կան մեղ քեր, որոնց կա րե լի է համ բե րա տար 
հո գով և դի մադ րու թյամբ հաղ թել: Սա կայն այն պի սի մեղ քից 
խու սա փե լով282, որը մար դու պա տիվն է վնա սում, հաղթ վում է:

279 Տերը Հովսեփի հետ էր, նրա գործերը բարեհաջող էին (Ծննդ. 39:2):
280 Աստված Հովսեփի համար օրհնեց եգիպտացու տունը 

(Ծննդ. 39:5):
281 Ինչպե՞ս կարող եմ անել այդ չար և սոսկալի բանը և մեղանչել 

Աստ ծու առաջ (Ծննդ. 39:9):
282 Փախե՛ք պոռնկությունից (Ա Կորնթ. 6:18):
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Հե տո, երբ Հով սե փը դար ձյալ ծա ռա յու թյան մի առի թով 
կա նա նոց էր գնա ցել, հի շյա լը, ձեռ քը մեկ նե լով, բռնում է նրա 
զգես տից, որ պես զի իր չար միտ քը գոր ծի դնե լով՝ մե ղան չի: 
Հով սե փը, նրա այս անօ րեն ըն թաց քը տես նե լով, իր վե րար կուն 
իս կույն այն տեղ է թող նում և ան մի ջա պես փախ չում այն տե
ղից: Հի րա վի, Հով սե փի հա մար ցա վա լի էր վե րար կուն այն
տեղ թող նել, սա կայն այդ անա մո թը այն աս տի ճան լրբա ցավ, 
որ նրա մոտ մնա լը և նրան դի պած զգես տը վերս տին հագ նե լը 
վտան գա վոր հա մա րե լով՝ այր վող տնից փախ չո ղի նման ամե
նից առաջ հո գին ազա տե լու մի ջո ցի մա սին է մտա ծում:

Այս պա րա գա յում Հով սե փը մեծ քա ջու թյուն ցու ցա բե րեց, 
քա նի որ մար դու հա մար իր ան ձը հաղ թե լուց զատ մեծ քա ջու
թյուն չկա: Մա նա վանդ Աստ ված նրան մեղ քից փրկեց: Քա
նի որ ցան կու թյան կրա կին մատն վե լու և չայր վե լու հա մար 
Աստծու հա տուկ շնոր հի և օգ նու թյան կա րիքն ունի283: Ար
դա րև, Հով սե փը հո գև որ մահ պատ ճա ռող մեղ քից ազատ վեց: 
Բայց նա յի՛ր, որ Աստծու եր կյու ղը սրտից հա նող և ամո թի քո
ղը երե սից պատ ռող անզ գամ կի նը, իր իսկ հան ցան քը ստու
թյամբ Հով սե փի վրա դնե լով, ինչ պե՛ս ցան կա ցավ նրան արա
տա վո րել, կար ծես արևի վրա ցեխ շպրտե լու ճիգ թա փեց:

Սա կայն մի՛ զար մա ցիր, քա նի որ նույն ըն թաց քի մեջ 
գտնվող նե րի վի ճակն այս է: Նա, որ մի ան գամ սա տա նա
յի ձեռ քին գոր ծիք է դառ նում, երբ իր կրքե րին հա գուրդ տա
լով` չի կա րո ղա նում սի րա ծին հո գով սպա նել, ցան կա նում 
է մարմ նով սպա նել, քա նի որ մարմ նա վոր սի րո վախ ճա նը 
թշնա մու թյուն և ատե լու թյուն է, ինչ պես հի շյալ անզ գամ կի նը 
մեղ քի սու րը դահ ճի սրով փո խա րի նեց: Կի նը գան գատ վում 

283 Իմաստությունը չլքեց վաճառված արդարին, այլ մեղքերից 
փրկեց նրան (Իմաստ. 10:13):
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է Պե տափ րե սին՝ ասե լով, թե իբր Հով սե փը չար դի տա վո րու
թյամբ մտել է կա նա նո ցը և վե րար կուն այն տեղ թո ղել. նա էլ 
առանց քննու թյան և մի այն կնոջ խոս քի վրա հիմն վե լով՝ բան
տար կում է Հով սե փին:

Այո՛, Հով սե փը մա հա պարտ նե րի շար քի մեջ շղթա յա կապ 
նետ վեց284, սա կայն նրա հո գին ազատ է և ոչ մի կա պան քի ներ
քո ճնշված չէ. նա մի այն մարմ նով է կապ ված, քա նի որ ան մեղ 
մար դու հո գև որ քաղցր ազա տու թյու նը կա և մնում է՝ նյու թա
կան շղթա նե րի ներ քո ընկճ ված վի ճա կում ան գամ: Շատ ժա
մա նակ չան ցած՝ բան տա պե տը, Հով սե փի ոտ քից շղթան հա նե
լով, բան տի կա ռա վա րու մը նրան է հանձ նում285:

Նկա տի՛ր, ինչ պես Պե տափ րե սի տան մեջ Հով սե փը մեծ 
պա տիվ ուներ և իշ խում էր ուրիշ նե րի վրա, նույն պես բան
տում է իշ խա նու թյուն տրվում նրան: Քա նի որ նա, ով վա խե
նում է Աստ ծուց և փախ չում է մեղ քից, ամեն տեղ պա տիվ է 
վա յե լում:

Խրա՛տ առ, եթե ուզում ես ցան կու թյան հրի բոր բո քու մից 
ազատ վել, ապա Աստծու եր կյու ղը եր բեք մի՛ հա նիր սրտիցդ, 
կրքե րիդ մի՛ հե տև իր, բա րե րա րիդ ան հա վա տար մու թյուն մի՛ 
արա, անզ գամ կնոջ հետ եր բեք բա րե կա մու թյուն և հա րա բե
րու թյուն մի՛ հաս տա տիր, նրա գտնված վայ րից խո՛ւյս տուր, 
ինքդ քեզ վստա հե լով՝ մեղ քե րի պատ ճառ դար ձող տե ղեր բնավ 
մի՛ հա ճա խիր, քա նի որ որ քան էլ մար դը առա քի նի լի նի, դար
ձյալ պար տա վոր է մեղ քի շար ժա ռիթ նե րից փախ չե լով հե ռա
նալ՝ հա մա ձայն այն առա ծի, թե՝ եթե վե րաց նում ես պատ ճա
ռը, վե րա նում են նաև պատ ճա ռի հե տև անք նե րը: Հի րա վի, 

284 Նրա ոտքերը ցավեցրին շղթաների մեջ և նրա մարմինը երկա
թով պնդացրին (Սաղմ. 104:18):

285 Կապանքների մեջ չթողեց նրան, մինչև իսկ նրա ձեռքը թա գա վո
րա կան գավազան դրեց (Իմաստ. 10:14):



174 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

կրակն ըն կած քա րը այր վե լով չի փո շի ա նում, սա կայն վնաս
վում և ան պի տան է դառ նում:

Հարց ԼԱ. Հովսեփն ինչքա՞ն ժամանակ մնաց 
բանտում:
Պա տաս խան: Երեք տա րի: Սա կայն մի՛ կար ծիր, թե Աստ

ված նրա վրա յից վերց րել էր Իր խոս տու մը կամ պա կա սեց րել 
հսկո ղու թյու նը, այլ մեծ փառ քով այն տե ղից հա նե լու հա մար է 
այն քան ժա մա նակ թող նում բան տում: Քա նի որ թա գա վոր նե
րի սիր տը Աստծու ձեռ քին է286, և ահա Եգիպ տո սի փա րա վոն 
թա գա վո րը, իր եր կու պաշ տո նյա նե րի՝ տա կա ռա պե տի և մա
տա կա րա րի վրա բար կա նա լով, Հով սե փի գտնված բանտն է 
նե տում նրանց, որոնք եր կուսն էլ, նույն գի շեր վա մեջ երազ 
տես նե լով, պատ մում են Հով սե փին: Տա կա ռա պե տը երա զում 
մի որ թա տունկ է տես նում, որի վրա երեք դա լար ճյու ղեր կա
յին, և սրանց վրա՝ երեք ող կույզ. իր ձեռ քին փա րա վո նի գի նու 
բա ժակն էր, որի մեջ երեք ող կույզ նե րը քա մե լով՝ տա լիս է փա
րա վո նին: Հով սե փը պա տաս խա նում է, որ երեք ճյու ղերն ու 
երեք ող կույզ նե րը երեք օր են նշա նա կում, ուս տի երեք օրից 
պաշ տո նիդ պի տի հաս նես: Մա տա կա րարն էլ տես նում է, թե 
գլխի վրա երեք աման ներ կա յին, և դրանց մեջ թա գա վո րի կե
րած կար կան դակ նե րից էին, և դրան ցից թռչուն ներն ուտում 
էին: Հով սե փը պա տաս խա նում է, որ երեք օրից թա գա վո
րը գլուխդ կտրե լու է, փայ տից կա խի և թռչուն նե րը մար մինդ 
ուտե լու են: 

Ար դա րև, Հով սե փի մեկ նու թյան հա մա ձայն կա տար վեց: 
Քա նի որ եր րորդ օրը, որ փա րա վո նի ծննդյան օրն էր, նա, իր 
ծա ռա նե րին և մե ծա մեծ նե րին խնջույք տա լու առ թիվ հի շե լով 

286 Թագավորի սիրտը Աստծու ձեռքին է (Առակ. 21:1):
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վե րո հի շյալ պաշ տո նյա նե րին, տա կա ռա պե տին վե րա հաս տա
տում է իր պաշ տո նի մեջ և մա տա կա րա րին կա խել է տա լիս: 
Հով սե փը տա կա ռա պե տի երա զը մեկ նե լու ժա մա նակ նրան 
խնդրում է, որ փա րա վոն թա գա վո րին աղա չե լով՝ իրեն բան
տից հա նի:

Օրի նա՛կ վերց րու Հով սե փի առա քի նու թյու նից. ճշմա
րիտ է, որ իր ազա տու թյան հա մար է աղա չում, սա կայն գլխին 
եկած դժբախ տու թյու նը եղա ծի պես չպատ մե լով՝ հնա րա
վո րինս լավ լույ սի տակ է բա ցատ րում և ներ կա յաց նում իր 
խնդի րը, որ պես զի ոչ ոքի մե ղադ րած կամ բամ բա սած չլի նի: 
Քա նի որ փո խա նակ հայտ նե լու, որ իր եղ բայր նե րը վա ճա
ռե ցին իրեն, և իր տի րոջ կի նը զրպար տեց իրեն, պար զա պես 
ասում է, որ ինձ գո ղա ցան իմ երկ րից և առանց հան ցանք գոր
ծե լու՝ բանտ գցե ցին այս տեղ287:

Իրոք, իր եղ բայր նե րը իրենց հոր գրկից գո ղա ցան իրեն 
և որ պես գո ղոն վա ճա ռե ցին հան դի պած մար դուն, նույն
պես ճշմա րիտ է, որ Եգիպ տո սում առանց որևէ հան ցանք 
գոր ծե լու բան տարկ վեց: Այո՛, Հով սե փը ինչ ասաց և պատ
մեց՝ ճշմա րիտ էր, սա կայն ճշմար տու թյունն ամ բող ջու
թյամբ չհայտ նեց: Քա նի որ մար դը պար տա վոր է մի այն խո
սել այն, ինչ ճշմա րիտ է, և ոչ թե ամեն ճշմա րիտ բան ամեն 
տեղ խո սել:

Դու այս տեղ մտա պա հի՛ր Աստծու գաղտ նի դա տաս տա
նը. Նա, որ Հով սե փի հետ էր, ան շուշտ կա րող էր կարճ ժա մա
նա կում ազա տել նրան, բայց քա նի որ Հով սե փը ցան կա ցավ 
տա կա ռա պե տին աղա չե լու մի ջո ցով շու տա փույթ ազատ
վել, այս պատ ճա ռով երեք տա րի բան տում մնաց: Քա նի որ 

287 Առևանգելով ինձ բերեցին Եբրայեցիների երկրից, և ես այս
տեղ ոչինչ չարեցի, բայց ինձ նետեցին այս բանտախուցը 
(Ծննդ. 40:15):
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ազատ վե լով՝ տա կա ռա պե տը եր կու տա րուց ավե լի մո ռա նում 
է Հով սե փի մա սին288: Արդ, երբ հաս նում է ազա տու թյան ժա
մը, Աստծու կար գադ րու թյամբ փա րա վո նը մի զար մա նա լի 
երազ է տես նում. կար ծես ին քը, Նե ղոս գե տի ափին գտնվե լով, 
տես նում է, թե յոթ պա րարտ և գե ղե ցիկ երինջ ներ նույն գե տից 
դուրս եկան և այն տեղ արա ծում էին, հե տո յոթ այլ երինջ ներ, 
որոնք սաս տիկ նի հար և տգեղ էին, նույն գե տից դուրս գա լով՝ 
կե րան հի շյալ պա րարտ երինջ նե րին: Ապա զարթ նե լով՝ նո րից 
քնում է և այս ան գամ տես նում, որ մի ցո րե նի ար մա տից յոթ 
գե ղե ցիկ և լի հաս կեր են բուս նում և ապա յոթ ուրիշ հաս կեր, 
որոնք տկար և խոր շա կա հար էին, նույն ար մա տից ել նե լով՝ կե
րան առա ջին գե ղե ցիկ և լի հաս կե րը:

Սույն երազ նե րը տես նե լուց հե տո երբ փա րա վոնն արթ
նա նում է, իր մոտ է հրա վի րում Եգիպ տո սի բո լոր գիտ նա կան
նե րին, որ պես զի մեկ նեն տե սած երազ նե րը, սա կայն նրա ցից 
ոչ ոք չի կա րո ղա նում մեկ նել: Այն ժա մա նակ տա կա ռա պե տը 
իս կույն մտա բե րում է Հով սե փին և փա րա վո նին պատ մում, 
թե ինչ պես նա կա րո ղա ցավ մեկ նել իր երա զը, և որ նրա տված 
մեկ նու թյունն էլ ճշտու թյամբ կա տար վել է: Այդ պատ ճա ռով էլ 
փա րա վո նը մարդ է ուղար կում, որ Հով սե փին բան տից հա նեն, 
եր կա րած մա զե րը կտրե լով և հան դեր ձանքն էլ փո խե լով՝ մեծ 
պատ վով փա րա վո նի մոտ են տա նում նրան: Այն ժա մա նակ 
Հով սե փը երե սուն տա րե կան էր:

Թա գա վո րը նրա մոտ կրկնում է իր տե սած երազ նե
րի պատ մու թյու նը, որն էլ Աստծու շնոր հով պա տաս խա նում 
է, որ Աստ ված քեզ հայտ նել է՝ ի՛նչ պի տի անի: Քա նի որ յոթ 
պա րարտ երինջ նե րը առա տու թյան յոթ տա րի ներն են, իսկ 

288 Մինչև որ նրա խոսքը կատարվեց, և Տիրոջ խոսքը փորձեց նրան 
(Սաղմ. 104:19):
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յոթ նի հար երինջ նե րը յոթ սո ված տա րի ներն են նշա նա կում: 
Նույն պես յո թա կան ըն տիր և չո րա ցած հաս կե րը առա տու
թյան և սո վի տա րի ներն են հայտ նում. եր կու երազ ներն էլ միև
նույն միտքն ունեն: Հով սե փը, հայտ նե լով, որ այս բա նը շու
տով պետք է իրա կա նա նա և կա տար վի, գոր ծը կա ռա վա րե լու 
եղա նակն էլ է հայտ նում՝ ասե լով, որ մի իմաս տուն մարդ պի տի 
գտնի և նրան հանձ նա րա րի, որ առա տու թյան յոթ տա րի նե րին 
բեր քը հա վա քի, որ պես զի սո վի տա րի նե րին կա րո ղա նա եր կի
րը կա ռա վա րել:

Դու Հով սե փի հա մար ձա կու թյա՛նը նա յիր. փա րա վո նը մի
այն իր երա զի մեկ նու թյուն է ուզում, իսկ նա երա զը մեկ նե
լուց հե տո դրա վե րա բե րյալ ձեռ նար կե լիք մի ջոց ներն էլ է ցույց 
տա լիս: Ար դա րև, մի պան դուխտ մար դու հա մար մեծ հա մար
ձա կու թյուն էր փա ռա շուք թա գա վո րին կա ռա վա րե լու եղա
նակ ուսու ցա նել: Սա կայն մի՛ կար ծիր, թե Հով սեփն ինքն իրե
ն ստա ցավ այս հա մար ձա կու թյու նը, կամ փա րա վո նը ինքն 
իրենով ըն դու նեց նրա առա ջար կու թյու նը, այլ Հով սե փին խո
սել տվող Աստ ված փա րա վո նին ևս ըն դու նե լի դարձ րեց մատ
նա ցույց ար ված մի ջո ցը:

Քան զի փա րա վո նը Հով սե փի խոս քե րը շատ է հա վա նում, 
ասում է. «Քեզ նից առա վել իմաս տուն մարդ ո՞վ կա րող է լի
նել, քա նի որ այդ բա նը Աստ ված քեզ հայտ նեց, քեզ իշ խան 
կկար գեմ Եգիպ տո սի վրա», իր մա տա նին նրա մատն է դնում 
և նա խա րար նե րին հա տուկ փո խար քա յի վե րար կուն հագց
նե լով՝ ժա մա նա կի սո վո րու թյան հա մա ձայն նրա պա րա նո ցից 
ոս կե մա նյակ է կա խում և երկ րորդ կառ քի վրա կանգ նեց նե
լով՝ նրա առ ջև ից մու նե տի կին կան չե լու հրա ման է տա լիս, 
որ ամեն մարդ, նրան տես նե լով, առանց բա ցա ռու թյան հնա
զանդ վի նրա հրա ման նե րին: «Մի այն գա հով քեզ նից վեր կլի
նեմ ես», ասում է:
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Փա րա վո նը Հով սե փի անու նը փո խե լով՝ Փսոմ թոմ փա նե 
է կո չում, որը եգիպ տա կան բար բա ռով «աշ խար հի փրկիչ» է 
նշա նա կում: Մի և նույն ժա մա նակ Արեգ քա ղա քի Պե տափ րես 
քուր մի Ասա նեթ անու նով աղջ կան էլ կնու թյան է տա լիս նրան:

Խրա՛տ վերց րու. թե պետ Հով սե փը, որ պես գե րի վա ճառ
վե լով, մի առ ժա մա նակ Պե տափ րե սի տա նը և ապա բան տում 
մնաց, սա կայն Աստծու եր կյու ղը սրտից չհե ռաց նե լով` հույ սը 
միշտ Նրա ողոր մու թյան վրա դնե լու հա մար չա փա զանց մեծ 
փառ քի հա սավ: Որով հե տև նրան այն աս տի ճա նի ըն դար ձակ 
ար տո նու թյուն ներ են շնորհ վում, որ ամ բողջ թա գա վո րու թյան 
գոր ծե րը նրա խնամ քին և հսկո ղու թյանն են հանձն վում: 

Հի րա վի, Աստծու ողոր մու թյամբ յոթ տա րի երկ րի ար
դյուն քը այն քան առատ է լի նում, որ Հով սե փը ծո վի ավա զի 
նման ան հա մար ցո րեն է հա վա քում: Հե տո յոթ տա րի էլ սով է 
լի նում. հա վա քած ցո րե նով, իր խո հեմ և իմաս տուն կար գադ
րու թյուն նե րով ողջ ժո ղովր դին սո վա մահ լի նե լուց ազա տում է: 
Դեռ սո վի տա րի նե րը չհա սած՝ Հով սե փը եր կու արու զա վակ է 
ունե նում, որոն ցից մե ծի անու նը՝ Մա նա սե, իսկ փոք րի անու նը 
Եփ րեմ է դնում: 

Հարց ԼԲ. Իշխան դառնալուց հետո Հովսեփն իրեն 
զրպարտող կնոջից վրեժ լուծե՞ց:
Պա տաս խան: Ո՛չ, եր բե՛ք, քա նի որ վրեժխնդ րու թյու նը թշնա

մու թյուն է են թադ րում: Արդ, ինչ պես որ Հով սե փը Աստծու 
շնոր հիվ հաղ թել էր իր կիր քը, նույն պես բար կու թյու նը զսպե
լով՝ չի ցան կա նում ոչ ոքի թշնա մու թյուն անել: Մա նա վանդ 
վրեժ լու ծե լու առիթ ունե նա լով՝ փո խա րե նը հո ժա րա կամ բա
րե րա րու թյուն է անում: 

Քա նի որ նա ոչ մի այն մարմ նա կան կա ռա վար ման վե րա
բե րյալ խնդիր նե րում, այլ նաև առա քի նու թյան ճա նա պար հին 
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կա տա րյալ էր, Եգիպ տո սի նա խա րար նե րը և մե ծա մեծ նե րը 
նույն պես հո ժա րա կամ հե տև ում էին նրա խրատ նե րին289: Բա
ցի այդ, նրան բամ բա սող նե րը, նրա առա քի նու թյու նից պատ
կա ռե լով, իրենց անի րա վու թյունն ու ստա խո սու թյու նը ստիպ
ված խոս տո վա նում էին290, քա նի որ ուշ կամ շուտ Աստ ված 
ճշմար տու թյու նը հայտ նում է: Չա րիք անե լու փո խա րեն բա
րիք անե լով՝ Հով սեփն իր առա քի նու թյու նը հայտ նեց, որով իր 
թշնա մի ներն էլ զղջա ցին:

Խրա՛տ առ. չա րի փո խա րեն բա րիք անե լը թշնա մուն 
առանց ջան քի հաղ թել է նշա նա կում, քան զի բուռն զո րու թյամբ 
հաղթ վո ղը ապս տամ բու թյուն է խոր հում: Եթե ցան կա նում ես 
մեղ քե րիդ քա վու թյուն գտնել, հա կա ռա կոր դիդ հան ցան քը նե
րի՛ր291, որով հե տև Աստ ված է, որ, բո լո րի գոր ծե րը քննե լով, 
ար դա րու թյամբ դա տում է: Երբ դու քո ցան կու թյան հա մե
մատ ոսո խից վրեժխն դիր ես լի նում, Աստ ծուն վե րա պահ ված 
դա տաս տա նը դու ես տես նում և գոր ծադ րում, որով հե տև չես 
համ բե րում, որ Աստ ված Իր բարձր և ար դար կամ քի հա մա
ձայն դա տի, այս պատ ճա ռով պար տա կան ես մնում, քա նի որ 
հան ցա վո րին պատ ժե լը Աստ ծուն է հա տուկ292: 

Ինչ պես որ աշ խար հում ոս տի կան ներ և դա տա վոր
ներ կան, որոնք Աստծու կող մից որ պես նրա փո խա նորդ են 

289 Որպեսզի իր ուզածի պես խրատի նրանց իշխաններին և նրանց 
ծերերին իմաստուն դարձնի (Սաղմ. 104:21):

290 Ցույց տվեց, որ ստախոսներ էին իրեն բամբասողները 
(Իմաստ. 10:14):

291 Ների՛ր մեզ մեր հանցանքները, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր 
պար տապաններին (նրանց, որ հանցանք են գործում մեր դեմ) 
(Մատթ. 6:12):

292 Կհատուցեմ վրեժխնդրության օրը՝ այն ժամանակ, երբ նրանք 
կշեղեն իրենց ուղին (Բ Օր.. 32:35):
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կարգ ված պատ ժի ար ժա նի եղող նե րին պատ ժե լու և զրկվա
ծին զրկո ղի ձեռ քից ազա տե լու հա մար: Մի այն թե այս պայ մա
նը նկա տի ունե նան, որ իրենց անձ նա կան հա կա ռա կորդ նե րին 
չպետք է պատ ժեն, այլ ուրիշ նե րին վնա սող նե րին՝ ար դա րու
թյան և իրա վուն քի հա մա ձայն, և իրենց ան ձի հա մար եր բեք 
դա տա խազ կանգ նած չլի նեն293:

Քա նի որ ինչ պես իր հա կա ռա կոր դից վրեժ լու ծող մաս
նա վոր ան հա տը Աստծու առ ջև հան ցա վոր է լի նում, նույն
պես եթե իշ խան նե րը և դա տա վոր նե րը, իրա վուն քի և ար դա
րու թյան սկզբունք նե րին հա մա ձայն հան ցա գոր ծին դա տե լով, 
չպատ ժեն, ան մեղ և հան ցանք չու նե ցող մարդ կանց դեմ անի
րա վու թյուն են գոր ծում294, այս պատ ճա ռով իրենք էլ պատժ
վում են Աստծու կող մից:

Հարց ԼԳ. Հովսեփն իր հորը արդյո՞ք հայտնեց 
իր եղբայրների անգութ վարմունքի 
և Եգիպտոսում իր վիճակի մասին:
Պա տաս խան: Չհայտ նեց: Հի րա վի զար մա նա լի է, որ Հով սե

փը Եգիպ տո սում, իսկ Հա կո բը Քեբ րո նում գտնվե լով, որոնց 
մի ջև հե ռա վո րու թյու նը վեց իջև ա նի չափ է (Սու ե զի կող մից), 
Հով սեփն ար դյոք ի՞նչ էր մտա ծում, որ քսա նե րեք տա րի իր մա
սին չէր տե ղե կաց նում հո րը: Մի՞թե Հով սեփն այդ քան կարծ
րա սիրտ մարդ էր, քա՛վ լի ցի, ընդ հա կա ռա կը, միշտ տո չոր վում 
էր հոր սի րուց և հա ռա չան քով էր անց կաց նում ժա մա նա կը. նա 
այ լև այլ մտա ծում նե րի պատ ճա ռով էր այդ քան ժա մա նակ հա
պա ղում հայտ նել իր վի ճա կի մա սին:

293 Ինքներդ վրեժխնդիր մի՛ եղեք, սիրելինե՛ր, այլ թո՛ւյլ տվեք, որ 
Աստծու բարկությունը կատարի այն (Հռոմ. 12:19):

294 Ասացվածքի համաձայն՝ անիրավներին ներելը անիրավություն է 
արդարի հանդեպ:
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Հով սե փը գի տեր, որ եղ բայր ներն իր հա մար «մե ռավ» 
պի տի ասե ին իրենց հո րը: Եթե ինքն իր գլխին եկա ծը տե ղե
կաց ներ, հայ րը նրանց վրա ան պատ ճառ կբար կա նար կամ 
կնե ղա նար, իրենց մի ջև թե րևս մի մեծ հա կա ռա կու թյուն առա
ջա նա լուց բա ցի՝ ըն տա նե կան այդ ան հա մա ձայ նու թյան հա վա
նա կան հե տև ան քը հայ րա կան տան ցրու մը կլի ներ: Քա նի որ 
Հա կո բը եթե լսեր, որ իր սի րե լի որ դին գե րի է և Եգիպ տո սում է, 
իր ամ բողջ ունեց ված քը կզո հեր նրա փրկու թյան հա մար, կամ 
ին քը կգնար նրա մոտ: Հնա րա վոր է, որ այդ ժա մա նակ Բե նի ա
մինն էլ վնաս վեր մնա ցած եղ բայր նե րից, քա նի որ եր կու սի մայ
րը նույնն էր, և նա էլ Հա կո բի հա տուկ գո րո վի առար կան էր:

Նմա նա պես, եթե իշ խա նու թյան հաս նե լուց հե տո իր փա
ռա վոր վի ճա կի մա սին հայտ ներ, դար ձյալ իս կույն կա րող էին 
ծանր ան պա տե հու թյուն ներ առա ջա նալ: Քա նի որ եղ բայր նե
րը եր կյու ղից կամ ցա վե րից կա րող էին տար բեր կող մեր ցրվել 
և այդ պես վնաս վել: Մա նա վանդ եթե գե րու թյան մեջ ինքն 
իրեն ծա ծուկ պա հե լով՝ փո խար քա դառ նա լուց հե տո հայտ ներ, 
ապա դա կա րե լի էր հպար տու թյա նը վե րագ րել: Բա ցի այդ, տե
սած երա զին նա յե լով՝ օր օրի փառք ձեռք բե րե լու փո խա րեն 
գե րի և բան տար կյալ վի ճա կի մատն վա ծի պես սկսեց խոր հել, 
թե հար կավ սրա մեջ մի գաղտ նիք կա, ուս տի ին քը, Աստծու 
կամ քին հանձն վե լով, համ բե րում է և իր վի ճա կից գոհ մնա լով՝ 
Աստ ծուց հույ սը չի կտրում և իշ խան լի նե լուց հե տո էլ առանց 
հպար տա նա լու խո նարհ սրտով շնոր հա կալ է լի նում Աստ ծուն:

Մա նա վանդ Աբ րա հա մին եղած աստ վա ծա յին տե սիլ քի 
հա մա ձայն (ինչ պես ար դեն հի շա տա կել ենք)՝ նրա որ դի նե րը, 
չորս հա րյուր տա րի Եգիպ տո սում պանդխ տու թյան մեջ չար
չա րանք կրե լով հան դերձ, պի տի բազ մա նա յին, և այս պատ
ճա ռով հար կա վոր էր, որ Հա կոբն իր ողջ ըն տա նի քով Եգիպ
տոս գնար, և այն տեղ բազ մա նա լով՝ Աստծու սահ մա նած 
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կար գա դրու թյունն ու վճի ռը կետ առ կետ կա տար վեր: Որի 
պատ ճա ռով Աստ ված Հով սե փին համ բե րել է տա լիս, մին չև 
որ սո վի ժա մա նակ Հա կոբն իր ամ բողջ տնով Եգիպ տոս չփո
խադր վի, ինքն իրեն չհայտ նի:

Դար ձյալ, որ պես զի հա մայն աշ խար հը օրի նակ վերց նի Հա
կո բի այդ քան եր կար ժա մա նակ Հով սե փի հա մար խոր սգով 
հա մակ ված թախ ծա գին ող բե րից և հա ռա չանք նե րից: Որով հե
տև նա, աստ վա ծա պաշտ և առա քի նի լի նե լով հան դերձ, միշտ 
մի օ րի նակ ուրա խու թյուն և անձ նա կան եր ջան կու թյան օրեր 
չու նե ցավ, ինչ պես Աբ րա հա մը և Իսա հա կը ևս, թեև առա քի նի 
և բա րեկ րոն մար դիկ էին, բայց այս երկ րի վրա շատ տա ռա
պանք կրե ցին: 

Հարց ԼԴ. Ինչպե՞ս կատարվեց Հովսեփի երազը:
Պա տաս խան: Վե րը գրվա ծի հա մա ձայն, երբ առա տու թյան 

տա րի ներն ան ցան, սո վի տա րի նե րը հա ջոր դե ցին. բո լոր կող
մե րից մար դիկ Եգիպ տոս էին գնում՝ Հով սե փից ցո րեն գնե լու: 
Քա նա նի երկ րում նույն պես սով էր, և Հով սե փի եղ բայր ներն 
իրենց հոր կար գադ րու թյամբ ցո րեն գնե լու նպա տա կով Եգիպ
տոս են գնում: Նրանք՝ տա սը եղ բայր ներ մի ա սին, հենց ներ կա
յա նում են Հով սե փին, Հով սեփն իս կույն ճա նա չում է նրանց, սա
կայն նրանք չեն ճա նա չում Հով սե փին, և երբ բո լոր մարդ կանց 
նման մին չև գե տին խո նարհ վե լով` ող ջույն են տա լիս. Հով սե փի 
առա ջին երա զը կա տար վեց: Քա նի որ ինչ պես երա զի մեջ եղ
բայր նե րի կա պած խրձե րը իր կա պած խրձի առ ջև երկրպա գե
ցին, նույն պես էլ նրանք, ցո րեն գնե լու առի թով Հով սե փի առ ջև 
գա լով, մին չև գե տին խո նարհ վե ցին և երկր պա գե ցին295: Այն 

295 Հովսեփի եղբայրները գալով գլուխները խոնարհեցին մինչև 
գետին (Ծննդ. 42:6):
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ժա մա նակ Հով սե փը, տե սած երա զը մտա բե րե լով, սրտանց գո
հա նում է Արար չից296:

Բայց քա նի որ փոքր եղ բայ րը՝ Բե նի ա մի նը, նրանց հետ 
չէր եկել, մտա ծում է. «Ար դյո՞ք նա էլ է որևէ վնա սի հան դի
պել», ու վա խով կաս կա ծում: Եվ իբր նրանց լե զուն չի հաս կա
նում, թարգ ման չի մի ջո ցով է խո սում և դա ժան կեր պա րան քով 
ասում. «Դուք լրտես ներ եք», և ձև աց նում է, թե բար կա նում 
է: Նրանք պա տաս խա նում են, որ իրենք Քա նա նի երկ րից են, 
տաս ներ կու եղ բայր և մի հոր որ դի ներ, որոն ցից փոք րը հոր 
մոտ է գտնվում, և մյուս եղ բայրն էլ չկա:

Հով սե փը ար դեն այս պա տաս խա նին էր սպա սում, ուս տի 
նրանց խոս քից փաստ վերց նե լով՝ ասում է. «Եթե դուք լրտես
ներ չեք, թող ձեր փոքր եղ բայ րը այս տեղ գա, որ պես զի հաս
տա տի, որ ձեր խոս քե րը ճշմա րիտ են, ապա թե ոչ՝ ձեզ լրտես 
եմ հա մա րում», և այս ասե լով՝ բան տար կել է տա լիս:

Խրա՛տ վերց րու. քա նի որ նրանք խոս տո վա նե ցին, որ տաս
ներ կու եղ բայր են, որոն ցից տա սը ներ կա են, մե կը հոր մոտ է, 
իսկ մյու սի հա մար հայտ նում են, որ կո րած է297: Հով սե փը ին չո՞ւ 
չի հարց նում, թե ձեր մեջ չե ղող եղ բայրն ի՞նչ եղավ, ի՞նչ պատ
ճա ռով և ե՞րբ կո րավ, ի՞նչ է նրա անու նը: Հի րա վի, հարց նե լու 
ամե նա կա րև որ կե տը սա էր, սա կայն նրանց հան ցան քը երես
նե րին չտա լու և իր ան ձի հա մար դա տա խազ չե րև ա լու հա մար 
այդ կե տը լռու թյան մատ նե լով՝ գո հու թյուն է մա տու ցում Աստ
ծուն, որ այդ «կո րած է» աս վա ծը ոչ մի այն այն տեղ ներ կա էր, 
այ լև մա նա վանդ նրանք իր ձեռքն էին հանձն ված: 

296 Հովսեփը հիշեց իր տեսած երազները (Ծննդ. 42:9):
297 Նրանք ասացին. «Մենք՝ քո ծառաները, տասներկու եղբայրներ 

էինք, Քանանացիների երկրում մի մարդու որդիներ: Այս պահին 
մեր կրտսեր եղբայրն իր հոր մոտ է, իսկ մյուսն այլևս չկա» 
(Ծննդ. 42:13):
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Սա կայն մի՛ կար ծիր, թե վրեժխն դիր լի նե լու հա մար բան
տար կել տվեց, այլ իր հոր և Բե նի ա մի նի մա սին տե ղե կու թյուն 
ստա նա լու մտադ րու թյամբ, մա նա վանդ փոր ձե լու և հաս կա
նա լու, թե իրեն հասց րած չա րի քի և անի րա վու թյան հա մար 
ար դյոք զղջա ցե՞լ են: Չնա յած Հով սե փը երեք տա րի բան տում 
մնաց, սա կայն ին քը նրանց երեք օր բան տար կեց, նրանք իրեն 
ցան կա ցան սպա նել, սա կայն նա մի այն վա խեց նում է նրանց: 
Եր րորդ օրը, իր մոտ կան չե լով, հայտ նում է. «Ձեզ նից մե
կը այս տեղ բան տարկ ված պի տի մնա, իսկ մյուս ներդ ցո րե նը 
կտա նեք և ձեր փոքր եղ բորն էլ ձեզ հետ կբե րեք, որ պես զի ձեր 
լրտես չլի նե լը ստուգ վի, և դուք մահ վա նից ազատ վեք»:

Երբ նրանք այս խոս քը լսե ցին, շվա րե ցին, թե ի՛նչ անեն, 
և այս փոր ձան քին այլ պատ ճառ չեն կա րո ղա նում գտնել, եթե 
ո՛չ Հով սե փի հան դեպ իրենց գոր ծած անի րա վու թյու նը: Ուստի 
խոր հում են, որ իրենց դեմ դա տա խազ կանգ նո ղը մի ար դար 
նա խա րար է, որ ոչ ոքի անի րա վու թյուն չի արել, մա նա վանդ 
եթե անի րավ լի ներ, պա շար չէր տա: Արդ, մար դու միտ քը. իր 
մեջ ան սուտ վկա լի նե լով՝ նրանք խոս տո վա նում են, որ Հով սե
փի ա րյունն է, որ ար դա րա ցի ո րեն պա հանջ վում է իրեն ցից298:

Այս տեղ պետք է խրատ վերց նել, որ երբ մար դը, իր հան ցանք
նե րի հա մար զղջա լով, չի քա վում դրանք, սիրտն ի՞նչ աս տի ճա նի 
կաս կա ծանք նե րի և խղճա հա րու թյան է մատն վում, քա նի որ ինչ
պես նրա մարմ նի մեջ մի փուշ մտնի, խիստ ան հան գիստ է լի
նում, նույն պես մեղ քի փու շը մար դու միտ քը միշտ ան հանգստու
թյան է դա տա պար տում: Ար դա րև, Հով սե փի եղ բայր նե րը որ պես 
լրտես ներ բան տարկ վե ցին, սա կայն սրա մեջ հան ցա վոր չլի նե լով՝ 

298 Եղբայրները միմյանց ասացին. «Այո՛, մենք մեր եղբոր նկատ
մամբ մեղավոր ենք, որովհետև անտեսեցինք նրա հո գու մղձա
վանջը.... Դրա համար է մեր գլխին իջնում այս պա տու հա սը» 
(Ծննդ. 42:21):
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Աստ ծուն աղա չե լու կամ իրենց լրտես չլի նե լը ապա ցու ցե լու փո
խա րեն խոս տո վա նում են, որ հան ցա վոր են:

Լա՛վ նկա տիր. «Ի՞նչ է ձեր հան ցան քը» և «Ին չի՞ հա մար 
բան տարկ վե ցիք» հարց նող չկա նրանց, ուրեմն ի՜նչ զար մա
նա լի բան է, որ այլ պատ ճառ չեն կա րո ղա նում գտնել, եթե ոչ 
այն, ինչ արել էին Հով սե փի հան դեպ: Նրա ա րյան մա սին չէ ին 
խոր հել, երբ ցան կա նում էին նրան սպա նել, բանտ մտնե լուց 
ի վեր սկսում են լրջո րեն մտա ծել այդ մա սին: Մի՛ զար մա ցիր, 
պա տի ժը բա ցեց այն աչ քե րը, որ մեղ քը կու րաց րել էր, մի այն 
ժա մա նակ անց նե լով պա տի ժը չի քավ վում, մա նա վանդ առանց 
մտքից հա նե լու մարդն իր արած չա րու թյան փո խա րեն ան
պատ ճառ պետք է հա տու ցում կրի: 

Ահա այս պատ ճա ռով նրանց միտ քը, որ պես դա հիճ, մահ
վան եր կյուղ է տա լիս նրանց՝ Հով սե փին սպա նել ցան կա նա
լու հա մար: Նրան հո րի մեջ գցե լու հա մար բանտ են ընկ նում, 
վա ճա ռե լու հա մար՝ որ պես լրտես ներ ամ բաս տան վում: Բա ցի 
այդ, ուշադ րու թյան է ար ժա նի, թե ինչ պես նրանք, ով քեր չա
րու թյան շուրջ մի ա վոր վում են, հե տո զղջա լով ոչ մի այն տա րա
ձայ նու թյուն և հա կա ռա կու թյուն է առաջ գա լիս իրենց միջև, 
այլ նաև սկսում են մի մյանց հան ցան քը մեր կաց նել: 

Քա նի որ Ռու բե նը, որն ուզում էր ազա տել Հով սե փին, 
բայց եղ բայր նե րին հա կա ռակ չլի նե լու հա մար առա ջար կել էր 
ջրհո րը նե տել՝ հե տո հա նե լու նպա տա կով, և նրանք էլ իրե նից 
գաղտ նի հա նել, ծա խել էին: Ռու բե նը, այս պա րա գա յում իրա
վունք ունե նա լով, սկսում է հան դի մա նել եղ բայր նե րին՝ ասե լով. 
«Ես ձեզ չա սա ցի՞ երե խա յին մի՛ դի պեք, դուք ինձ չլսե ցիք, ահա 
նրա ա րյունն է, որ խնդրվում է»299:

299 Պատասխան տվեց Ռուբենն ու ասաց նրանց. «Ես ձեզ չասացի՞, 
թե մեղք մի՛ գործեք պատանու դեմ, բայց դուք ինձ չլսեցիք» 
(Ծննդ. 42:22):
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Նրանք՝ տա սը եղ բայր ներ, եբ րա յե րեն այս պես վի ճա բա
նե լով, թե պետ իրենց արա ծի հա մար զղջում էին, բայց իրենց 
աչ քե րից ար տա սուք չէր հո սում և չէ ին լա ցում, մինչ դեռ Հով
սե փը, որը, իբր նրանց լեզ վին ան տե ղյակ, թար գան չի մի ջո ցով 
էր խո սում, իր մա սին նրանց խո սակ ցու թյու նը լսե լով՝ աչ քե րը 
ար տա սու քով են լցվում և մե կու սա նա լով սկսում է այն տեղ 
ար տաս վել300:

Հե տո Շմա վո նին եղ բայր նե րի աչ քի առ ջև թշնա մա բար 
կապկ պել տա լով՝ բան տար կում է (են թադր վում է, որ Հով սե
փին հո րը գցե լու ժա մա նակ Շմա վոնն էր կապկ պել նրան), իսկ 
իր մարդ կանց հրա ման է տա լիս, որ ոչ մի այն նրանց տոպ րակ
նե րը ցո րե նով լցնեն, այ լև բե րած գու մար ներն էլ տոպ րակ նե
րի մեջ դնեն և ճա նա պար հի հա մար էլ ուտե լու պա շար տա լով՝ 
ճամ փա ել նեն ու ան մի ջա պես գնան՝ իրենց փոքր եղ բո րը՝ Բե
նի ա մի նին բե րե լու հա մար:

Հարց ԼԵ. Հովսեփն ինչո՞ւ իրեն անմիջապես հայտնի 
չդարձրեց եղբայրներին, երբ տեսավ նրանց:
Պա տաս խան: Որ պես զի եղ բայր նե րը չվա խե նան, մա նա վանդ 

հաս կա նա լու հա մար, թե եղ բայր նե րը ի՞նչ պի տի անեն և Բե նի
ա մի նին ինչ պե՞ս են վե րա բեր վում: 

Հի մա նա յի՛ր նրանց վի ճա կին. վե րը հիշ վա ծի հա մե մատ 
Շմա վո նը բան տում պա տանդ մնաց, ինը եղ բայր նե րը թե պետ 
Եգիպ տո սից ճա նա պարհ են ընկ նում, սա կայն առա ջին իջև ա
նում անա սուն նե րին կեր տա լու հա մար տոպ րակ նե րից մե կը 
բա ցե լով և դրա մը այն տեղ տես նե լով՝ եր կյու ղի մեջ են ընկ նում 
և զա նա զան կաս կած ներ ունե նում, թե մի գու ցե նոր վտանգ
ներ պա տա հեն իրենց: 

300 Եվ նրանցից մեկուսանալով՝ Հովսեփը լաց եղավ (Ծննդ. 42:23):
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Այս բա նին որևէ բա ցատ րու թյուն տա լու ան կա րող լի նե լով՝ 
զար մա նում են և ասում, թե Աստ ված այս ի՞նչ արեց մեզ301: 
Մա նա վանդ սկսում են մտա ծել, թե Շմա վո նին ազա տե լու հա
մար Բե նի ա մի նին ինչ պե՞ս տա նեն Եգիպ տոս: Մեծ մտա տան
ջու թյամբ հաս նե լով իրենց հոր մոտ՝ ամ բողջ կա տար վա ծը մեկ 
առ մեկ պատ մում են Հա կո բին, որը նույն պես շատ զար մա
նում է: Բա ցի այդ, տոպ րակ նե րը դա տար կե լու ժա մա նակ յու
րա քան չյու րի դրա մը իր տոպ րա կից դուրս գա լուն պես ապ շում 
են, և սար սա փե լի եր կյուղ է պա տում նրանց302:

Հի մա դու նա յի՛ր Հա կո բի գլխին եկած դժբախ տու թյա նը. 
նա, որ եր կար ժա մա նակ ի վեր ող բում էր Հով սե փին, Բե նի ա
մի նին էլ Եգիպ տոս տա նե լու խոսք բաց վե լուն պես գան գատ
վե լով ասում է. «Ինձ ան զա վակ թո ղե ցիք. Հով սե փը չկա, Շմա
վո նը չկա, Բե նի ա մի նին էլ եք ցան կա նում առ նել, այս բո լոր 
աղետ նե րը ինձ վրա եկան»303: Սա կայն Հա կոբն այս խոս քով ոչ 
թե, Աստ ծուց հույ սը կտրե լով, գան գատ վում է իր վի ճա կից, այլ 
հան դի մա նում է իր որ դի նե րին, թե ին չո՛ւ իրենց փոքր եղ բո րից 
տե ղե կու թյուն տվե ցին:

Իհար կե այս պա րա գա յում նրանք մեղք չու նե ին, քա նի 
որ Հով սե փը, նրանց տես նե լով, ասաց. «Դուք լրտես ներ եք», 
և այդ ժա մա նակ կա րև որ էր, որ այդ հայտ նե ին: Բայց տե՛ս, որ 
Հա կո բը ամե նև ին չի ուզում Բե նի ա մի նին իր մո տից բաց թող
նել: Այն ժա մա նակ Ռու բե նը, նեղ դրու թյան մեջ մնա լով, ասում 
է. «Բե նի ա մի նին ի՛նձ հանձ նիր, եթե ես նրան ողջ և առողջ 

301 Այս ի՞նչ արեց մեզ Աստված (Ծննդ. 42:28):
302 Եվ երբ նրանք տեսան իրենց արծաթի քսակները, իրենք և իրենց 

հայրը խիստ վախեցան (Ծննդ. 42:35):
303 Նրանց հայրը՝ Հակոբը, ասաց նրանց. «Ինձ անզավակ եք 

թողնում: Հովսեփը չկա, Շմավոնը չկա, հիմա էլ Բենիամինի՞ն եք 
վերցնելու: Այս բոլորը իմ գլխին են թափվում» (Ծննդ. 42:36):
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չվե րա դարձ նեմ, իմ եր կու որ դի նե րին սպա նի՛ր»: Սա կայն Հա
կո բը չի հա մա ձայնում, քա նի որ նրա առա ջար կը անօ րեն էր 
և հե տև ա բար՝ անըն դու նե լի:

Դժբախ տա բար, բեր ված ցո րե նը սպառ վում է, և նրանք 
ծանր մտա տան ջու թյամբ են հա մակ վում, քա նի որ օր օրի սո
վը սաստ կա նում էր, և եթե կրկին գնա լով ցո րեն չբե րե ին, ան
պատ ճառ սո վա մահ կլի նե ին: Սա կայն առանց Բե նի ա մի նի 
Եգիպ տոս չեն կա րող գնալ, քան զի վա խե նում են, որ Հով սե փի 
մոտ ստա խոս դուրս կգան, և նրա բար կու թյու նը իրա վա ցի ո
րեն իրենց վրա բե րե լով՝ խստա գույնս պատ ժի կեն թարկ վեն: 
Այ սու հան դերձ Հա կո բը ոչ մի կերպ չի հա մա ձայն վում թույլ 
տալ, որ Բե նի ա մի նը Եգիպ տոս գնա:

Ապա Հու դան խնդրում է հո րը, որ իրեն հանձ նի Բե նի ա մի
նին, որին եթե կեն դա նի չվե րա դարձ նի, իր ամ բողջ կյան քի ըն
թաց քում հան ցա վոր հա մար վի304: Հա կոբն այս խոս քի վրա հա
մա ձայն ում է, որ Բե նի ա մի նը եղ բայր նե րի հետ Եգիպ տոս գնա: 
Նկա տի՛ր, թե որ քա՜ն ծանր է հան ցա վոր լի նել, քա նի որ այլ կերպ 
չկա րո ղա ցան հա մո զել Հա կո բին: Ար դա րև սա մեծ փոր ձու
թյուն էր Հա կո բի հա մար, քա նի որ 12 որ դի նե րից ոչ ոք իր մոտ 
չի մնում. առաջ մի այն Հով սե փի հա մար էր լա լիս, սա կայն այս 
ան գամ կար ծես բո լորն էլ կո րած դար ձան: Սա կայն ինչ պես մինչ 
այդ պա հը շատ աղետ նե րի և դժբախ տու թյան հան դի պե լով՝ իր 
հույ սը եր բեք Աստ ծուց չկտրեց, նույն պես դար ձյալ առանց հու
սա հատ վե լու իր որ դի նե րին Աստծու կամ քին հանձ նեց305:

304 Հուդան ասաց.... «Ես նրա համար պատասխանատու եմ. ինձ նի՛ց 
կպահանջես նրան: Եթե նրան հետ չբերեմ ու քո առաջ չկանգ նեց
նեմ, թող մեղավոր լինեմ իմ ամբողջ կյանքում» (Ծննդ. 43:89):

305 Իմ Աստվածը թող այնպես անի, որ շնորհ գտնեք այդ մարդու 
մոտ, և նա կարձակի ձեզ հետ ձեր մյուս եղբորն ու Բենիամինին 
(Ծննդ. 43:13):
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Մի՛ վա խե ցիր, ո՛վ Հա կոբ, թեև մի փոքր ժա մա նակ առանց 
որ դի նե րի կմնաս, սա կայն հե տո Հով սե փին էլ կգտնես, քա նի 
որ Բե նի ա մի նի` Եգիպ տոս գնա լուն պես Հով սե փը գտնվում է: 
Հա կո բի պատ վի րա նի հա մա ձայն տա սը եղ բայր նե րը, իրենց 
հետ ըն ծա ներ և կրկնա կի ար ծաթ և Բե նի ա մի նին էլ վերց նե
լով, մի ա սին գնում են Եգիպ տոս: Հով սե փը նրանց տես նե լուն 
պես իր տան վե րա կա ցու ին հրա մա յում է, որ տուն տա նե լով՝ 
կե րա կուր պատ րաս տել տա: Բայց նրանք, կաս կա ծե լով, որ 
նա խորդ ան գամ վա ցո րե նի ար ծա թի հա մար պի տի իրենց տա
նեն, իս կույն շտա պում են ասել, որ այն հետ են բե րել: Հի շյալ 
վե րա կա ցուն հանգս տաց նում է նրանց՝ ասե լով, որ վա խե նա լու 
ոչինչ չու նեն, և Շմա վո նին էլ բան տից հա նե լով՝ ըստ սո վո րու
թյան բո լո րի ոտ քե րը լվա նում է:

Հով սե փի տուն գա լուն պես իրենց բե րած ըն ծա նե րը մա
տու ցում են և ող ջու նե լու հա մար խո նարհ վում նրա առ ջև, նա 
էլ, նրանց որ պի սու թյու նը հարց նե լով, երբ լսում է, որ նրանց 
հայ րը ողջ է, գո վում և գո վա բա նում է նրան306: Նույն պես Բե
նի ա մի նի մա սին է հարց նում. «Ա՞յս է ձեր փոքր եղ բայ րը, որի 
հա մար ասել էիք, որ կբե րեք ինձ մոտ»307:

Նրանք թեև այս խոս քե րից ոչինչ չհաս կա ցան, սա կայն 
Հով սե փի սիր տը չդի մա ցավ. նա ուրիշ սե նյակ է մտնում, որ 
լաց լի նի: Ճա շի ժա մա նակ Հով սե փը, եգիպ տա ցի նե րի հետ 
սե ղան նստե լով, եղ բայր նե րի հա մար առան ձին սե ղան է 
պատ վի րում, և նրանք զար մա նում են իրենց տա րի քի կար
գով նստեց նե լու վրա, թե ինչ պես է կա րո ղա ցել զա նա զա
նել իրենց աս տի ճան նե րը, քա նի որ նախ մե ծին, ապա փոք
րին է նստեց նում: Հի րա վի, սրա նից պի տի հաս կա նա յին, որ 

306 Այդ մարդն օրհնյալ է Աստծուց (Ծննդ. 43:28):
307 Աստված թող ողորմի քեզ, որդյա՛կ (Ծննդ. 43:29):
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Հով սե փը ճա նա չում է իրենց, սա կայն բնավ չեն հաս կա նում: 
Բա ցի այդ, քա ղա քի սո վո րու թյան հա մա ձայն Հով սեփն իր 
սե ղա նից նրանց կե րա կուր ուղար կած ժա մա նակ Բե նի ա մի
նին հնգա պա տիկ ավե լի է տա լիս308: Քա նի որ եր կուսն էլ միև
նույն մո րից էին, նրան ավե լի է պատ վում, և դար ձյալ նրանք 
չեն ճա նա չում Հով սե փին: Ճա շից հե տո նա տան վե րա կա
ցու ին հրա մա յում է, որ նրանց բեռ նե րը ցո րե նով լցնե լուց հե
տո ար ծա թը վերս տին տոպ րակ նե րի մեջ դնի: Նաև իր գոր
ծա ծած գի նու բա ժա կը Բե նի ա մի նի բե ռի մեջ է դնել տա լիս, 
և հա ջորդ օրը տասն մեկ եղ բայր ներն ուրա խու թյամբ ճամ
փա են ել նում:

Հարց ԼԶ. Հովսեփը ինչո՞ւ է իր գինու բաժակը դնել 
տալիս Բենիամինի պարկի մեջ:
Պա տաս խան: Իր եղ բայր նե րին փոր ձե լու հա մար, քա նի որ 

Բե նի ա մի նին մեծ պա տիվ ցու ցա բե րե լով՝ հնգա պա տիկ ավե լի 
կե րա կուր տվեց և ցան կա նում է նրանց միտ քը հաս կա նալ, թե 
ար դյո՞ք բա ժա կը նրա բե ռան մեջ գտնվե լու հա մար նա խան ձե
լով՝ նրան մե նակ կթող նեն որ պես հան ցա գոր ծի: Նաև ցան կա
նում էր իմա նալ, թե ի՞նչ պայ մա նով էին իրենց հո րից ստա ցել 
նրան, և ինչ պե՞ս են վե րա բեր վում իրենց հո րը:

Այս տեղ ար ժե հան գա մա նո րեն նկա տի առ նել Հով սե փի 
եղ բայր նե րի դրու թյու նը: Ար դա րև, նրանք Եգիպ տո սից շատ 
մեծ ցնծու թյամբ դուրս եկան, քա նի որ մի փա ռա պանծ իշ խան 
իրենց մեծ խնջույ քով պատ վեց, Շմա վո նը բան տից ազատ
վեց, Բե նի ա մի նը իրենց հետ է, և այս ամե նին վե րա դիր՝ բեռ
ներն էլ լցված են ցո րե նով, մի այն թե շատ չի անց նում, և այս 

308 Բենիամինի բաժինը բոլորի հնգապատիկը դարձավ (Ծննդ. 
43:34):
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ուրա խու թյու նը մեծ տրտմու թյան է փոխ վում: Մի՛ զար մա
ցիր, աշ խար հի վի ճա կը այս պի սին է. մի աչ քով ուրա խաց նում 
է, մյու սով՝ լա ցաց նում, մի ձեռ քով տա լիս է, իսկ մյու սով՝ հետ 
վերց նում: 

Քա նի որ Հով սեփն իր գոր ծա կա տա րին շտապ և բար
կու թյան կեր պա րան քով ուղար կում է, որ նրանց բեռ նե րը 
խու զար կե լով՝ բա ժա կը գտնի, և ում բե ռի մեջ որ գտնի, ձեր
բա կա լե լով իր մոտ տա նի: Նա էլ մի խումբ մարդ կան ցով, գող 
բռնե լու գնա ցո ղի նման, նրանց հաս նե լով, ասում է. «Այս ի՞նչ 
վա տու թյուն արե ցիք, բա րե րա րու թյան փո խա րեն գո ղու թյուն 
արե ցիք»: Խիստ հան դի մա նում է, որին բո լո րը պա տաս խա
նում են, թե՝ «Քա՛վ լի ցի, որ մենք գո ղու թյուն անենք, եթե 
առա ջին ան գամ մեր բեռ նե րի մեջ գտնված ար ծա թը հետ բե
րե ցինք, ինչ պե՞ս է հնա րա վոր, որ մենք գո ղա նանք քո բա ժա կը: 
Ում մոտ որ գտնվի, թող այդ մար դը մա հա նա, և մենք բո լորս 
մեր տի րոջ ծա ռա նե րը կդառ նանք»:

Այս պայ մա նով վե րա կա ցուն խու զար կում է նրանց բեռ նե
րը՝ սկսե լով մե ծից մին չև փոք րը: Բա ժա կը Բե նի ա մի նի բե ռան 
մեջ գտնվե լուն պես սկսում են բարձ րա ձայն լալ և կո ծել, քա
նի որ չգի տե ին, թե ին չի՛ պի տի հան դի պե ին: Հի րա վի, նրանք 
գի տեն, որ Բե նի ա մի նը գո ղու թյուն չի անի, սա կայն բա ժա կը 
նրա պար կից դուրս եկավ: Բո լո րը ուզում են Հով սե փին ծա
ռա դառ նալ, մի այն թե Բե նի ա մի նին ազա տեն, բայց ան կա րե լի 
է լի նում. բա ժա կը ում պար կի մեջ գտնվել է, Հով սե փը նրան է 
պա հան ջում:

Այն ժա մա նակ բո լո րը մի ա սին հետ են դառ նում, և Հով
սե փի մոտ եղած ժա մա նակ Հու դան գետ նա տա րած սկսում է 
աղա չել և պա ղա տել: Եվ իրենց ար դա րաց նե լու հա մար որևէ 
խոսք գտնե լու ան կա րող լի նե լով՝ Աստծու գաղտ նի դա տաս
տա նին է վե րագ րում այս գոր ծը: Քա նի որ հաս տատ գի տի, 
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որ այս պա րա գա յում բնավ հան ցանք չու նեն, այ սու հան դերձ 
գո ղու թյունն իրենց վրա հաս տատ վեց, և չեն հա մար ձակ վում 
ասել, թե թշնա մու նեն գու թյանն ենք հան դի պել, քա նի որ Հով
սե փից թշնա մու թյուն չեն սպա սում: Ուստի երբ ասում են. 
«Սա մեր մեղքն է, որի հե տև ան քը պետք է կրենք, բո լորս էլ 
քեզ ծա ռա կլի նենք», Հով սե փը պա տաս խա նում է. «Քա՛վ լի
ցի, որ ես այդ պի սի բան անեմ, ում մոտ որ գտնվեց բա ժա կը, 
թող նա ծա ռա յի ինձ, և դուք խա ղա ղու թյամբ վե րա դար ձեք 
ձեր հոր մոտ»: 

Սույն որո շու մը սայ րա սուր նե տի նման խո ցե լով, Հու
դա յի սիր տը վի րա վո րում է, և չի մա նա լով ինչ անե լը՝ շվա րած 
է մնում: Քա նի որ առանց Բե նի ա մի նի ինչ պե՞ս կա րող էր վե
րա դառ նալ հոր մոտ, քա նի որ ամ բողջ կյան քում պար տա կան 
մնա լու պայ մա նով երաշ խա վոր էր եղել, որ նրան անվ նաս պի
տի վե րա դարձ նի հո րը: 

Թե պետ մինչ այդ ժա մը Հու դան իր աղա չանք նե րում հա
մար ձակ վել էր մի այն նե րո ղու թյուն խնդրել՝ Հով սե փին չբար
կաց նե լու մտքով, բայց այս ան գամ նո րից սրտա ռուչ կեր պով, 
մեկ առ մեկ պատ մում է, թե ինչ պայ մա նով են Բե նի ա մի նին 
հոր մո տից վերց րել, հի շում է հոր խոս քե րը և մա նա վանդ, թե 
ինչ պես Հով սե փի հա մար ժա մա նա կին իրենց հո րը ասել էին 
«մե ռավ»309, «մի գա զան հո շո տեց»310, և եթե Բե նի ա մի նը չվե
րա դառ նա, հայ րը, տրտմու թյու նից նեղ վե լով, կմեռ նի: Այս ամե
նը պատ մում է, որ պես զի ծե րու նի հո րը գթա լով՝ ազատ թող նի 
Բե նի ա մի նին, և ին քը նրա փո խա րեն գե րի մնա Հով սե փին311:

309 Նրա միակ որդին մեռել է, և սա է մնացել իր մոր միակ որդին 
(Ծննդ. 44:20):

310 Դուք ասացիք, թե նա գազանի բաժին դարձավ (Ծննդ. 44:28):
311 Արդ, այս մանկան փոխարեն ես՝ քո ծառան, լինեմ իմ տիրոջ 

ստրու կը, իսկ պատանին թող գնա իմ եղբայրների հետ.... 
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Արդ, Հով սեփն իր եղ բայր նե րին այս վի ճա կում տես նե
լուն պես հաս կա նում է, որ առանց Բե նի ա մի նին նա խան ձե լու 
նրա փրկու թյան հա մար սրտանց ջա նում են և թե իրենց հոր 
հան դեպ սեր ունեն: Մա նա վանդ տես նում է Բե նի ա մի նին, որն 
այն ժա մա նակ հա զիվ քսան չորս տա րե կան մի ամոթ խած երի
տա սարդ էր, ներ կա նե րի առ ջև հան ցա վո րի նման կանգ նած` 
ամոթ խա ծու թյու նից ոչ ոքի դեմ քին չէր նա յում, և Հով սե փի 
վե հա պանծ տես քից զար հու րե լով՝ դո ղում էր: Նաև նկա տում 
է, որ մյուս եղ բայր նե րի սրտերն էլ են ցա վից փշրվել, և աչ
քե րը ար տաս վա լից են, և իրենց մտքերն առ Աստ ված բարձ
րաց նե լով՝ լռե լյայն Նրա օգ նու թյունն էին խնդրում, քա նի որ 
պան դուխտ լի նե լով՝ եր բեք որևէ պաշտ պան չու նե ին, և իրենց 
դա տա խա զը փա րա վոն թա գա վո րի փա ռա պանծ և հզոր նա
խա րարն է:

Խրա՛տ առ, ճիշտ այդ տե սա րա նի նման էր, երբ Հով սե փի 
ծաղ կյալ պատ մու ճա նը վրա յից հա նե լով՝ հո րը նե տե ցին և հո
րից հա նե լով՝ գե րու նման վա ճա ռե ցին, քա նի որ մի այ նակ 
Հով սեփն աղա չում և պա ղա տում էր նրանց, բայց նրանք նրա 
սրտա հույզ աղա չանք նե րին ական ջա լուր չե ղան: Ինչ պես որ 
Բե նի ա մի նը հան ցանք չու նի, սա կայն հան ցա վո րի նման դո
ղում է, նույն պես և Հով սե փը հան ցանք չու ներ, սա կայն հան
ցա վո րի նման կապկպ վեց:

Հի մա, երբ Հով սե փի եղ բայր նե րի վի ճա կը հաս կա ցար, ո՛վ 
ըն թեր ցող, մի ան գամ ևս մտի՛ր Հով սե փի դրու թյան մեջ. այո՛, 
նա թա գա վո րի պես մե ծա փառ նա խա րար էր, սա կայն այ լևս 
ան կա րող լի նե լով դի մա նալ եղ բայր նե րին այդ ողոր մե լի կա ցու
թյան մեջ տես նե լուն` սիր տը ճմլվում է, աղիք նե րը գա լար վում 

Թող ես չտեսնեմ այն դժբախտությունը, որ հորս է վիճակվելու 
(Ծննդ. 44:3334):
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են, և աչ քե րը ար ցուն քա կա լած, շուր ջը եղող օտար մարդ կանց 
դուրս հա նե լուց հե տո, երբ իր եղ բայր նե րի հետ առան ձին է 
մնում, շտա պում է ասել. «Ես եմ՝ ձեր Հով սեփ եղ բայ րը, որին 
դուք վա ճա ռե ցիք»312: 

Այս տեղ դու նա յի՛ր Հով սե փի եղ բայր նե րի տա րօ րի նակ 
դրու թյա նը. մինչ այդ պա հը բա ժա կը Բե նի ա մի նի մոտ գտնվե
լու հա մար թե պետ խոս տո վա նե ցին, թե «այս ամե նը մեր մեղ
քե րի պատ ճա ռով է»՝ նրան ազա տե լու ցան կու թյամբ, սա կայն 
այդ ամե նի մեջ հան ցա վոր չլի նե լով՝ իրենց խիղճն ու միտ քը 
հան գիստ էին, մի այն Հով սե փի ինքն իրեն հայտ նե լուն պես, 
յու րա քան չյու րի միտ քը մեկ առ մեկ, դա հի ճի նման մահ վան 
եր կյու ղով պա շա րեց իրեն, որից էլ դեմք նե րը իս կույն գու նատ
վե ցին, և սկսե ցին սաս տիկ դո ղալ: Եվ կար ծե լով, թե հի մա 
իրենց մահ վան վճի ռը պետք է ար տա սան վի, այն աս տի ճան 
խռով վե ցին և սոս կու մի զգա ցու մով հա մակ վե ցին, որ այդ րո
պե ին, լե զու նե րը կար կա մե լուց բռնված, ոչ մի բառ չկա րո ղա
ցան ար տա սա նել313:

Որով հե տև մար դու միտ քը, իր ան ձի մեջ ան սուտ և ան
կա շառ վկա լի նե լով, գոր ծած չա րու թյու նը հի շե լու ժա մա նակ 
ան պատ ճառ չա րա չար տա ռա պում է խղճի խայ թից: Սա կայն 
Հով սեփն ար տաս վե լով համ բու րում է նրանց և մխի թա րե լու ու 
հանգս տաց նե լու հա մար ասում. «Մի՛ վա խե ցեք և մի՛ տրտմեք, 
ինձ վա ճա ռե լու հա մար մի՛ նեղ վեք, քա նի որ ինձ դուք չու ղար
կե ցիք Եգիպ տոս, այլ ձեզ կե րակ րե լու հա մար Աստ ված ուղար
կեց, քա նի որ դե ռևս հինգ տա րի պի տի շա րու նակ վի սո վը»: 
Այդ ժա մա նակ եղ բայր նե րը, հա զիվ ուշ քի գա լով, կա րո ղա ցան 

312 Հովսեփն ասաց. «Ես ձեր եղբայր Հովսեփն եմ, որին վաճառեցիք, 
որ Եգիպտոս տանեն» (Ծննդ. 45:4):

313 Նրա եղբայրները չէին կարողանում նրան պատասխանել, 
որովհետև տակնուվրա եղան նրա ներկայությունից (Ծննդ. 45:3):
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խո սել նրա հետ314: Հով սե փի եղ բայր նե րի գալս տյան մա սին 
լսե լով՝ փա րա վոն թա գա վո րը ուրա խա նում է և պատ վի րում 
հորն էլ բե րել Եգիպ տոս: Ուստի Հով սե փը մեծ պատ վով և շատ 
պա շա րով եղ բայր նե րին ուղար կում է, որ գնան իրենց հո րը՝ 
Հա կո բին, բե րեն՝ մի և նույն ժա մա նակ պատ վի րե լով, որ ճա նա
պար հին, մի մյանց վրա զայ րա նա լով, չկռվեն315:

Խրա՛տ առ. ինչ պես Հով սե փը, Բե նի ա մի նին շատ սի րե լու 
պատ ճա ռով իր բա ժա կը նրա պար կի մեջ դնե լով, թե պե տև նա 
մի առ ժա մա նակ եր կյուղ և նե ղու թյուն կրեց, բայց վեր ջում Հով
սե փի ինք նու թյու նը հայտ նի դառ նա լուց հե տո բո լո րից առա վել 
նա ուրա խա ցավ, նույն պես և Աստ ված, թե պետ իր սի րե լի ծա
ռա նե րին մի առ ժա մա նակ վշտե րի և եր կյու ղի մեջ է պա հում, 
սա կայն հե տո նրանց առա քի նու թյու նը հայտ նի դարձ նե լով՝ 
երկ րի վրա փա ռա վո րե լուց բա ցի, ար քա յու թյու նում նույն պես 
Ինքն Իրեն հայտ նե լուն պես նրանք բո լո րից ավե լի պի տի բերկ
րեն և ցնծան ան վախ ճան ուրա խու թյամբ:

Հարց ԼԷ. Հովսեփն իր եղբայրներին ինչո՞ւ 
պատվիրեց, որ ճանապարհին միմյանց հետ չկռվեն:
Պա տաս խան: Որ պես զի իրեն հասց րած չա րի քը մի մյանց վրա 

գցե լով՝ նրանց մեջ դժգո հու թյուն չծա գի, քա նի որ կրա կը նախ 
ինքն է վառ վում, հե տո՝ ուրիշ նե րին այ րում, նույն պես ուրիշ նե
րին վնա սո ղը. նախ ինքն է վնաս վում, մի այն թե իր վնաս վե լը 
նա խա պես չի զգում, հե տո է զգում: 

Այս պես Հով սե փի եղ բայր նե րը, իրենց չա րու թյան հե
տևան քը նա խա պես չգի տակ ցե լով, երբ Հով սեփն իրեն հայտ նի 

314 Դրանից հետո միայն եղբայրները խոսեցին նրա հետ 
(Ծննդ. 45:15):

315 Նա ասաց նրանց. «Ճանապարհին չվիճեք» (Ծննդ. 45:24):
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դարձ րեց նրանց, այն ժա մա նակ հաս կա նա լով՝ խել քի եկան, 
սա կայն ինչ պես որ եղած, կա տար ված գոր ծը հետ չի դառ նա, 
նույն պես էլ չա րու թյան վե րա բե րյալ մեր զղջու մը անհ նար է, որ 
մտքից բո լո րո վին ել նի:

Ար դա րև, Հով սե փը նե րեց նրանց հան ցան քը, բայց նրանք 
իրենց կող մից զղջման զգա ցու մը ան պատ ճառ միշտ կրում են 
իրենց մեջ: Ահա այս պատ ճա ռով պատ վի րում է, որ ճա նա
պար հին մի մյանց մե ղադ րե լով, չպա ռակտ վեն, այլ Աստ ծուց 
շնոր հա կալ և գոհ լի նեն, քա նի որ Աստ ված նրանց չա րու թյան 
գոր ծը բա րու թյան փո խար կեց: Ար դա րև, այս գոր ծում Աստծու 
գաղտ նի մտադ րու թյու նը հայտ նա պես երև ում է, քա նի որ 
տասն մեկ մարդ այս պի սի մեծ անի րա վու թյան գոր ծում քսա նե
րեք տա րի իրենց մեջ գաղտ նի պա հե լով չհայտ նե լը մի զար մա
նա լի բան է: Քա նի որ այդ քան ժա մա նակ այդ պի սի չար գոր ծի 
գաղտ նի մնալն ան պատ ճառ նրանց մի ա բա նու թյան կա րիքն 
ուներ, սա կայն չա րա գործ նե րի մեջ մի ա բա նու թյուն չի լի նում, 
քա նի որ մի ա բա նու թյու նը լավ է, իսկ չա րա գոր ծու թյու նը՝ 
վատ, և բա րու թյան ու չա րու թյան մի ջև հա մա ձայ նու թյունն 
անհ նար է: Ուրեմն հայտ նի է, որ այդ գոր ծում Աստծու կամ քը 
կա: Սա կայն մի՛ կար ծիր, որ նրանք Աստծու կամ քը կա տա րե
լու հա մար վա ճա ռե ցին Հով սե փին, այլ թշնա մու թյան հա մար, 
այդ պատ ճա ռով շատ մեծ մեղ քի տեր դար ձան:

Հարց ԼԸ. Երբ Հակոբն իմացավ, որ Հովսեփը ամբողջ 
Եգիպտոսում նախարար է, ի՞նչ մտածեց:
Պա տաս խան: Հայտ նի է, որ չա փա զանց ուրա խու թյունն ու 

չա փա զանց տխրու թյու նը, որ հան կար ծա կի պա տա հում են, 
կա րող են մար դուն մեծ վնաս հասց նել: Սա կայն Հա կո բը, ինչ
պես առաջ՝ Հով սե փի ար նա շա ղախ զգես տը տե սած ժա մա
նակ, ան չափ վիշտ ու թա խիծ կրե լով հան դերձ, մարմ նով կամ 
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անձ նա պես չի վնաս վում, նմա նա պես լսե լով, որ Հով սե փը ողջ 
է և նա խա րար, թեև ան չափ ուրա խու թյուն զգաց, սա կայն իս
կույն հա վա տալ չցան կա նա լով՝ իր մտքում զար մա ցավ316:

Հա կո բը շուտ հա վա տաց Հով սե փի մահ վան լու րին, սա
կայն նա խա րար լի նե լուն իս կույն չցան կա ցավ հա վա տալ, քա
նի որ վնա սի հան դի պե լը հեշտ է, բայց բախ տա վո րու թյան 
հաս նել, մա նա վանդ նա խա րար լի նել դժվա րին լի նե լու պատ
ճա ռով կաս կա ծե լի է: Բայց երբ տես նում է այն կառ քե րը, որ 
Հով սե փը ուղար կել էր իրենց փո խադ րու թյան հա մար, այն 
ժա մա նակ իս կա պես հա վա տում է, որ նա ողջ է և Եգիպ տո սի 
իշ խան է, ուս տի պատ րաս տու թյուն տես նե լով՝ իր ամ բողջ ըն
տա նի քով ճա նա պարհ է ել նում՝ գնա լու և Հով սե փին տես նե լու 
հա մար: 

Սա կայն որով հե տև Աստ ված խոս տա ցել էր Քա նա նի եր
կիրն իրեն տալ, վա խե նում է, թե մի գու ցե Եգիպ տոս գնա լով` 
խոս տաց ված երկ րից զրկվի: Մա նա վանդ վա խե նում է, որ չլի
նի՞ թե իր որ դի նե րը, եգիպ տա ցի նե րի ըն թաց քին հե տև ե լով, 
բար կաց նեն Աստ ծուն: Այդ պատ ճա ռով «Երդ ման ջրհոր» կոչ
ված վայ րը հաս նե լով և զոհ մա տու ցե լով՝ իրեն Աստծու ողոր
մու թյանն է հանձ նում: Աստ ված էլ, նրա երա զում հայտն վե լով, 
քա ջա լե րում է, որ Եգիպ տոս գնա լուց չվա խե նա, քա նի որ Ին
քը, նրա հետ Եգիպ տոս գնա լով և նրան այն տեղ «մեծ ազգ» 
դարձ նե լով, այ նու հե տև պետք է այն տե ղից հա ներ317:

Այն ժա մա նակ Հա կո բը, հանգս տա ցած և ուրախ, Եգիպ
տո սին մո տե նա լով, Հու դա որ դուն ուղար կում է Հով սե փի մոտ՝ 

316 Պատմեցին նրան և ասացին. «Քո որդի Հովսեփը կենդանի է, նա 
ողջ Եգիպտացիների երկրի իշխանն է» (Ծննդ. 45:26):

317 Գիշերը Աստված տեսիլքի մեջ Իսրայելին ասաց... «Մի՛ վախեցիր 
Եգիպտոս իջնելուց, որովհետև քեզ այնտեղ մեծ ազգ եմ 
դարձնելու» (Ծննդ. 46:23):
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իր գա լուս տը հայտ նե լու: Վեր ջինս էլ մեծ պատ վով դի մա վո
րում է իր հո րը, որը նրան տես նե լուն պես ար տաս վե լով փա
թաթ վում է նրա պա րա նո ցին, և եր կուսն էլ սրտանց և ամ բողջ 
հո գով ուրա խա նում են: Հե տո Հով սեփն իր հո րը և եղ բայր նե
րից հին գին փա րա վոն թա գա վո րին է ներ կա յաց նում. Հա կոբն 
օրհ նում է նրան, որին դա դուր է գա լիս, և նա Գե սեմ կոչ ված 
վայ րը Հա կո բին է տա լիս` բնա կու թյան հա մար:

Հա կո բի` Եգիպ տոս մտնե լու ժա մա նակ, իր որ դի նե րի կա
նան ցից, ծա ռա նե րից և աղա խին նե րից բա ցի, մի այն իր որ
դի ներն ու թոռ նե րը վաթ սուն վեց հո գի էին, և Եգիպ տո սում 
ծնված ինը թոռ ներն էլ նրանց թվին ավե լաց նե լով՝ ըն դա մե նը 
յո թա նա սուն հինգ հո գի են հաշվ վում, որոն ցից առա ջա ցավ Իս
րա յե լի ազ գը, ինչ պես որ իր տե ղում ար դեն հայտն վում է:

Հարց ԼԹ. Եգիպտոս գնալու ժամանակ Հակոբը 
քանի՞ տարեկան էր:
Պա տաս խան: Հա րյուր երե սուն տա րե կան: Եվս տաս նյոթ 

տա րի Եգիպ տո սում ապ րե լով, հա րյուր քա ռա սու նյոթ տա
րե կան լի նե լով, ըստ իրենց սո վո րու թյան՝ Հով սե փին երդ վել է 
տա լիս, որ իր մեռ նե լուց հե տո իրեն Եգիպ տո սում չթա ղի, այլ 
Քեբ րո նում՝ Աբ րա հա մի և Իսա հա կի գե րեզ ման նե րի մոտ թա
ղի: Երբ Հով սե փը նրա խնդրան քը ըն դու նում է և կա տա րումն 
ապա հո վում, Հա կո բը նրա ձեռ քում եղած նա խա րա րա կան 
գա վա զա նին գլու խը խո նար հե լով ող ջու նում է318:

Ահա այս կերպ իրա կա նա ցավ Հով սե փի տե սած երկ րորդ 
երա զը, թե տասն մեկ աստ ղեր, արևի և լուս նի հետ խո նարհ
վում են իրեն (ինչ պես ար դեն հի շա տա կել ենք): Այո՛, Հով սե փի 

318 Իսրայելը խոնարհվեց Իսրայելի գավազանի գլխի վրա (Ծննդ. 
47:31):
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մայ րը մա հա ցած էր, սա կայն հոր խո նարհ ող ջույ նի մեջ մորն էլ 
նկա տի ունի: Ապա Հով սեփն իր եր կու որ դի նե րին՝ Մա նա սե ին 
և Եփ րե մին, հոր մոտ է բե րում, որ նա օրհ նի, որոնց Հա կո բը իր 
գիրկն է առ նում, համ բու րում է և գո հա նում Աստ ծուց, քա նի 
որ ոչ մի այն Հով սե փի երե սը տես նե լուն կա րոտ չթո ղեց իրեն, 
այ լև ար ժա նաց րեց տես նե լու նրա որ դի նե րին: 

Մա նա սե ին, քա նի որ անդ րա նիկն էր, Հով սե փը` հոր աջ, 
իսկ Եփ րե մին ձախ կողմն է նստեց նում, որ պես զի աջ ձեռ քը` 
անդ րա նի կի, իսկ ձախ ձեռ քը կրտսե րի գլխի վրա դնե լով` օրհ
նի, սա կայն Հա կոբն Աստծու ներշն չան քով աջ ձեռ քը դրեց Եփ
րե մի գլխին, իսկ ձա խը՝ Մա նա սեի: Եվ քա նի որ ծե րու թյան 
պատ ճա ռով աչ քե րը չէ ին կա րող զա նա զա նել, ուս տի Հով սե
փը փա փա գում է, որ աջ ձեռ քը Մա նա սեի գլխին դնի, սա կայն 
հայ րը, առանց ձեռ քե րը փո խե լու, եր կու ձեռ քը եր կու թոռ նե
րի գլուխ նե րին խա չա ձև դրած, օրհ նում է նրանց, և ի պա տիվ 
Հով սե փի՝ նրանց իրենն է հա մա րում և հայտ նում, որ Եփ րե
մը Մա նա սե ից մեծ և զո րա վոր պի տի լի նի թե՛ բազ մու թյամբ 
և թե՛ համ բա վով, և այս պի սով եր կուսն էլ Հա կո բին ժա ռանգ 
են դառ նում, ինչ պես որ հե տա գա յում Իս րա յե լի տաս ներ կու 
ցե ղե րից մե կը` Եփ րե մից, իսկ մյու սը Մա նա սե ից են առա ջա
նում: Հո գևոր առու մով Մա նա սեն հրե ա նե րի և Եփ րե մը քրիս
տո նյա նե րի օրի նա կը եղան:

Քա նի որ Հա կո բը Հով սե փին մյուս որ դի նե րից առա վել 
էր սի րում, հա րյուր ոչ խար նե րի գնով գնված Սի կիմ ան վամբ 
վայ րը (որի մա սին ար դեն հի շա տա կել ենք) որ պես ժա ռան
գու թյուն տա լիս է Հով սե փին այն պայ մա նով, որ եղ բայր նե րը 
դրա մեջ եր բեք բա ժին և ժա ռան գու թյուն չու նե նան, այլ մի այն 
Հով սե փին պատ կա նի: Այս տե ղի վե րա բե րյալ թե պետ Հա կո
բը հայտ նում է, որ պա տե րազ մով է վերց րել այն, բայց պա տե
րազ մով տեղ գրա վե լու մա սին հի շա տակ չլի նե լու պատ ճա ռով 
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հա մար վում է, որ նա խա պես գնել է և ապա որո շա կի ժա մա
նակ այն տեղ բնակ վե լուց հե տո այլ տեղ գնա ցել: Ամոր հա ցի
ներն առանց իրա վուն քի գրա վել են այն, և նա նրանց ձեռ քից 
պա տե րազ մով է հետ վերց րել319:

Ապա Հա կո բը, բո լոր որ դի նե րին իր շուր ջը ժո ղո վե լով, յու
րա քան չյու րին ըստ ար ժա նի քի օրհ նու թյուն է տա լիս և Աստծու 
ազ դե ցու թյամբ որո շա կի ժա մա նակ հե տո նրանց ցե ղե րի հետ 
պա տա հե լի քը մեկ առ մեկ հայտ նում է: Մա նա վանդ կան խավ 
գու շա կում է, որ իր չոր րորդ որ դու՝ Հու դա յի ցե ղից պետք է 
ծնվի Մե սի ան, որ, Սուրբ Խա չի վրա ա րյուն թա փե լով, կմեռ նի 
և հա րու թյուն կառ նի320, նաև խորհր դա վոր կեր պով և այ լա բա
նո րեն գու շա կում է, որ իր հին գե րորդ որ դի Դա նի ցե ղից պետք 
է առաջ գա Նե ռը321: 

Օրհ նու թյու նը վեր ջաց նե լուց հե տո Հա կո բը մեռ նում է: 
Ըստ իրենց սո վո րու թյան՝ նրա մար մի նը զմռսե ցին, և սգո 
օրերն անց նե լուց հե տո Հով սե փը և իր եղ բայր նե րը, ինչ
պես նաև ի պա տիվ Հով սե փի՝ փա րա վո նի կող մից որոշ ված 
պատ վա վոր մար դիկ նրան տա նում և Քեբ րո նում թա ղե լով՝ 
վե րա դառ նում են Եգիպ տոս: Հե տո Հով սե փի եղ բայր նե րը, 
դե ռևս իրենց սրտում եր կյուղ կրե լով, Հով սե փին ասում են. 
«Հայրդ մեզ երդ վեց րեց, որ քեզ ասենք, որ նե րես մեր հան
ցանք նե րը»: Երբ նրանք նե րո ղու թյուն էին խնդրում՝ իրենց 

319 Ես քեզ իբրև սեփականություն տալիս եմ իմ սրով ու աղեղով 
ամորհացիներից գրաված Սիկիմը (Ծննդ. 48:22):

320 Հուդայից իշխան չի պակասելու, ոչ էլ առաջնորդ՝ նրա կողերից, 
մինչև որ գա նա, ում պատկանում են հանդերձյալները: Նրա՛ն 
են սպասում ժողովուրդները (Ծննդ. 49:10):

321 Դանը թող լինի օձ դարանակալ ճանապարհի վրա՝ խայթելու 
համար ձիու գարշապարն ու ցած գցելու հեծյալին նրա 
(Ծննդ. 49:17):
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հան ցան քի հի շո ղու թյու նը կրկին նո րո գե լով, Հով սեփն ար
տաս վեց322:

Իրենց խոս քով նրան ոխա կալ և քի նախն դիր կար ծե ցին, 
մա նա վանդ սուտ խո սե ցին, քա նի որ Հա կո բը նրանց մի այդ
պի սի եր դում անել չէր տվել: Սա կայն Հով սե փը, նրանց ստա
խո սու թյու նը իրենց երե սին չխփե լով, պա տաս խա նում է. 
«Դուք թեև իմ վե րա բե րյալ չար բան խոր հե ցիք, սա կայն Աստ
ված իմ մա սին բա րին խոր հեց, մի՛ վա խե ցեք, ես ձեզ և ձեր 
տնե րը կկե րակ րեմ», և այս պես մխի թա րում է նրանց323: Հի րա
վի, այս պա րա գա յում Հով սե փի եղ բայր նե րի առա ջար կը նրան 
սաս տիկ վշտաց րեց, բայց նրա պա տաս խա նը մի ան գա մայն 
զուտ մար գա րիտ է:

Այս տեղ լա՛վ խոր հիր, թե հան ցան քը ինչ վատ բան է, և ինչ
քա՜ն տագ նապ նե րի և խղճա հա րու թյան պատ ճառ լի նե լով՝ 
ան հանգս տաց նում է մար դուն: Թշնա մին, ինչ քան էլ զո րա վոր 
և հաղ թող լի նի, հնա րա վոր է, որ ժա մա նա կի հետ թշնա մու
թյու նը թող նի, կամ էլ կա րե լի է փա խուս տով ազատ վել նրա 
ձեռ քից, սա կայն մար դու հան ցան քը իր մտքից դուրս չի գա
լիս. ան կա րե լի է, որ մար դը նրա ձեռ քից ազատ վի ո՛չ ժա մա նակ 
անց նե լով և ո՛չ էլ փա խուս տով: Թեև Հով սե փի վա ճառ քից մինչ 
այդ պա հը քա ռա սուն տա րի էր ան ցել, և Հով սե փը նե րել էր եղ
բայր նե րին, սա կայն նրանք, իրենց չա րու թյու նը մտա բե րե լով, 
դե ռևս վա խե նում էին:

322 Հովսեփն իրեն ասված այս խոսքերի համար լաց եղավ 
(Ծննդ. 50:17):

323 «Դուք մտածեցիք ինձ չարիք պատճառել, բայց Աստված իմ 
նկատմամբ բարի վարվեց, ինչպես որ եղավ այսօր, որովհետև 
մարդկանց մեծ բազմություն կերակրեցի ես: ....Մի՛ վախեցեք, 
ես կկերակրեմ ձեզ և ձեր ընտանիքները»: Հովսեփը մխիթարեց 
և հանգստացրեց նրանց (Ծննդ. 50:20):
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Մար դու մեղքն այն աս տի ճան թշնա մի է իրեն, որ այս աշ
խար հում նրան եր կյու ղի մեջ պա հե լով` ան հանգս տաց նե լուց 
բա ցի հան դեր ձյալ աշ խար հում էլ ան վախ ճան տան ջանք նե րով 
պատ ժում է, քա նի որ մար դու դժոխք գնա լու պատ ճառն իր 
մեղքն է:

Քա նի որ ինչ պես նյու թա կան մարմ նի ստվերն ու ծան
րու թյու նը, դրան հա տուկ լի նե լով, չեն բա ժան վում դրա նից, 
նույն պես պա տի ժը, մեղ քի ստվերն ու ծան րու թյու նը լի նե լով, 
մե ղա վոր մար դու օձի քը ոչ մի վայր կյան չի թող նում, մին չև որ 
ար դա րու թյու նը օրեն քի հա մա ձայն նրան պատ ժի: Ո՜վ մարդ, 
եթե ցան կա նում ես թե՛ այս աշ խար հում, թե՛ հան դեր ձյա լում 
հան գիստ և եր ջա նիկ լի նել, բնավ մեղք մի՛ գոր ծիր, իսկ եթե 
տկա րու թյամբ մե ղան չես, ժա մա նակ չկորց նե լով` զղջա՛ և խոս
տո վա նի՛ր, որ պես զի պատ ժի չեն թարկ վես:

Հարց Խ. Հակոբն ինչո՞ւ ցանկացավ թաղվել 
Քանանի երկրում:
Պա տաս խան: Քա նի որ Աստ ված այդ եր կի րը Աբ րա հա

մին, Իսա հա կին և իրեն էր խոս տա ցել: Ուստի ցան կա նում է, 
որ Աստ ծուց իրեն խոս տաց ված վայ րում թաղ վի: Մա նա վանդ 
Աբ րա հա մի և Իսա հա կի գե րեզ ման նե րը Քեբ րո նում էին, ցան
կա նում է նրանց մոտ թաղ վել, որ իր որ դի նե րը լավ ըմբռ նեն 
և հաս կա նան, որ Եգիպ տո սից դուրս գա լով՝ Քա նա նի եր կի րը 
պի տի գնան և մի գու ցե Եգիպ տո սում մնա լով՝ եգիպ տա ցի նե րի 
չար և անօ րեն գոր ծե րին հե տև են: Քա նի որ Հա կո բը գի տեր, 
որ Աստծու խոստ ման հա մա ձայն իր սե րուն դը մի օր պի տի 
դուրս գա Եգիպ տո սից:

Բա ցի այդ, որով հե տև Հի սուս Քրիս տո սը՝ մեր Փրկի չը, 
Քա նա նում ծնվե լով, այն տեղ պետք է մարդ կա յին ազգն իր 
մեղ քե րից ազա տեր և այն տեղ թաղ վե լով՝ հա րու թյուն առ ներ, 
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այս պատ ճա ռով Քա նա նում՝ Քեբ րոն կոչ ված վայ րում է ցան
կա նում թաղ վել (այն տե ղը, որը Երու սա ղե մից 6 ժամ վա ճա
նա պարհ է), որ պես զի ինքն էլ Հի սու սի՝ Փրկչի հետ հա րու թյուն 
առ նի324:

Հարց ԽԱ. Հովսեփը քանի՞ տարի իշխեց:
Պա տաս խան: Ութսուն տա րի: Քա նի որ երե սուն տա րե կան 

էր, երբ իշ խա նու թյան ան ցավ և հա րյուր տա սը տա րե կան 
հա սա կում մա հա ցավ: Տե՛ս, թե կա տա րյալ հա վա տով Աստ
ծուն հու սա ցո ղը ինչ պե՛ս է փա ռա վոր վում: Հով սե փը, բա զում 
առում նե րով Քրիս տո սի օրի նա կը լի նե լուց բա ցի, մարդ կանց 
հա մար նաև սքան չե լի առա քի նու թյան օրի նակ եղավ:

Քա նի որ իր ման կու թյան տա րի նե րին հորն ու եղ բայր նե
րին կա տա րե լա պես հնա զանդ էր, երի տա սար դա կան ան միտ 
ըն թաց քից հե ռու, ան գամ սի րում էր իրեն նա խան ձող նե րին, 
և երբ հո րը նետ վեց կամ որ պես գե րի վա ճառ վեց, Աստ ծուն 
հու սա լով` խո նար հա բար համ բե րում է: Իր տի րոջ հան դեպ 
ան հա վա տա րիմ չի լի նում, չմե ղան չե լու հա մար իր կրքե րը հաղ
թե լով՝ մահ պատ ճա ռե լու չափ ան գութ զրպար տու թյան է հան
դի պում և, սա կայն, իր գաղտ նիքն ու ցա վը ոչ մե կին չհայտ նե
լով՝ լուռ ու մունջ տա ռա պում է: Բո լո րո վին իզուր և անի րավ 
ձև ով բան տարկ վե լով՝ Աստ ծուց հույ սը չի կտրում:

Իսկ երբ իշ խա նու թյան է հաս նում, եր բեք չի հպար տա նում, 
իրեն չա րիք անող նե րին բա րիք է անում, թա գա վո րին հա վա
տար մու թյամբ ծա ռա յե լով՝ եր բեք ուրիշ նե րին զրկանք չի հասց
նում, մինչ դեռ իշ խա նա վոր նե րը, իրենց ագա հու թյան պատ ճա
ռով և կամ հան ցա վո րին պաշտ պան կանգ նե լու նպա տա կով 

324 Ննջեցյալ սրբերի բազում մարմիններ հարություն առան 
(Մատթ. 27:52):
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շատ ան գամ ան մե ղին թշնա մի դառ նա լով, ար դա րու թյա նը 
հա կա ռակ են գոր ծում: Քա նի որ ինչ պես գանձ դի զե լու հե տա
մուտ մարդ կանց միտ քը չի կա րող ուղի ղը հստա կո րեն տես
նել325, նույն պես և մար դը իր սի րե լիի հան ցան քը և ատե լիի 
առա քի նու թյու նը չի կա րող ճա նա չել326 և հե տև ա բար ար դա
րու թյա նը հա կա ռակ վճիռ է ար ձա կում:

Սա կայն Հով սե փը, Աստծու շնորհ նե րով այս պի սի անար
ժան վար մուն քից ամ բող ջու թյամբ հե ռու և ազատ լի նե լով, 
բո լո րին այն աս տի ճան ըստ ար ժան վույն էր կա ռա վա րում, որ 
թե՛ աղ քա տը, թե՛ հա րուս տը գոհ էին մնում նրա նից: Այն պի
սի փա ռա վոր պաշ տո նում մարմ նի ցան կու թյուն նե րից եր բեք 
չխաբ վե լով կամ չհաղթ վե լով՝ անձ նա տուր չի եղել հեշ տա լից 
զվար ճու թյուն նե րին: Այն պի սի ազ գա սի րու թյան և հայ րե նա
սի րու թյան եռանդ ուներ, որ մա հա նա լուց հե տո էլ չցան կա
ցավ բա ժան վել իր ցե ղից: Քա նի որ հա վա տում էր, որ Աստծու 
խոստ ման հա մա ձայն Իս րա յե լի ազ գը պի տի դուրս գա Եգիպ
տո սից, ուս տի մեռ նե լիս իր եղ բայր նե րին և ցե ղա կից նե րին 
երդ վել է տա լիս, որ Եգիպ տո սից դուրս գա լու ժա մա նակ իր ոս
կոր ներն էլ տա նեն և Քա նա նի երկ րում թա ղեն327: 

Նկա տի՛ր, որ ինչ պես Հով սե փի` Եգիպ տոս գնա լու պատ
ճա ռը եղ բայր նե րը եղան, նույն պես նրանց որ դի նե րը պար տա
կան եղան նրա ոս կոր նե րը, Եգիպ տո սից հա նե լով, Քա նա նի 
եր կի րը տա նել և թա ղել:

325 Կաշառք չվերցնես, որովհետև կաշառքը կուրացնում է անգամ 
պայծառատեսների աչքերը և ավերում արդար գործերը (Ելք 23:8):

326 Առածի համաձայն՝ ատելությունն ու սերը կույր են:
327 Հավատո՛վ հիշեց Հովսեփը իր կյանքի վախճանին իսրայե

լա ցիների ելքը և իր ոսկորների վերաբերյալ պատվեր տվեց 
(Եբր. 11:22):
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Դար ձյալ, ինչ պես Հով սե փը, մե նակ Եգիպ տոս գնա լով, որ
քան էլ այն տեղ բա զում նե ղու թյուն ներ և տա ռա պանք կրեց, 
սա կայն վեր ջում մե ծա մեծ պա տիվ նե րի և փառ քի ար ժա նա
ցավ, նմա նա պես Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, շատ սա կա վա թիվ 
Եգիպ տոս գնա լով, այն տեղ բազ մա ցավ և թե պետ փա րա վո նի 
ձեռ քից շատ չար չա րանք ներ կրեց, սա կայն հե տո մեծ փառ քով 
դուրս եկավ Եգիպ տո սից:

Խրա՛տ վերց րու. ոչ մի այն օտար նե րից, այլ նաև իր եղ բայր
նե րից մա հա բեր վտանգ և վնաս կրե լով հան դերձ՝ Հով սե փը 
Աստ ծուց գոհ էր և համ բե րում էր. եթե դու ևս թե՛ օտար նե րից 
և թե՛ բա րե կամ նե րից, ըն կեր նե րից վնա սի են թարկ վես, առանց 
գան գատ վե լու աղո թի՛ր Աստ ծուն, որ նե րի նրանց հան ցանք
նե րը328: Քա նի որ նրանք քեզ թշնա մա բար վնաս հասց նե լու 
ժա մա նակ քեզ մեծ բա րե կա մու թյուն և բա րե րա րու թյուն են 
արած լի նում, քա նի որ նրանց հա մար աղո թե լով՝ քո վար ձը 
բազ մա նում է:

Մի՛ ասա, թե ինչ պե՛ս համ բե րեմ, երբ առանց պատ ճա ռի 
վնա սում են ինձ. այս տեղ լա՛վ խորհր դա ծիր, եթե հան ցան քի 
հա մար պատժ վես, որևէ մե կին մե ղադ րե լու և ար դա րա նա
լու պատր վակ ար դեն իսկ չու նե նա լով՝ ստիպ ված ես համ բե
րել, սա կայն երբ առանց հան ցան քի պատժ վե լով, գո հու թյամբ 
և սի րով համ բե րես, Աստծու կող մից վար ձե րի և ողոր մու թյան 
կար ժա նա նաս329: Նույն պես մի՛ ասա, թե մին չև ե՞րբ համ բե
րեմ, քա նի որ դրա վե րա բե րյալ ժա մա նա կը որոշ ված չէ, մար դը 
պար տա վոր է ամե նայն հո ժա րու թյամբ և բա րեմ տո րեն մին չև 
մահ համ բե րել330: 

328 Աղոթեցե՛ք ձեզ նեղողների համար (Ղուկ. 6:28):
329 Քանզի ի՞նչ երախտիք կունենաք, եթե մեղանչելուց հետո 

տանջվեք և համբերեք, այդ շնորհ է Աստծու մոտ (Ա Պետ. 2:20):
330 Ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի (Մատթ. 24:13):
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Դար ձյալ, մի՛ գան գատ վիր, թե քեզ հան դի պած դժվա րու
թյու նը և տագ նա պը համ բե րե լուդ կա րո ղու թյու նից վեր են, 
որով հե տև Աստ ված գթած է և մի ան գա մայն ար դար լի նե լով՝ 
մար դու կա րո ղու թյու նից վեր վիշտ և նե ղու թյուն չի տա լիս: 
Մա նա վանդ Նրա ողոր մու թյու նը, շատ մեծ և ան չափ լի նե
լով331, մե ղա վո րին ավե լի մեղմ է պատ ժում, քան ար ժա նի է, 
իսկ առա քի նի մար դուն ավե լի է փա ռա վո րում, քան ար ժա նի 
է332: Այս պատ ճա ռով երբ մի վշտա կիր մարդ ան համ բե րու
թյամբ գան գատ վում է, Աստծու գթու թյան և ար դա րու թյան 
դեմ մեղք է գոր ծած լի նում: Դար ձյալ, մի՛ ասա, թե վնա սող նե
րը բա րե կամ և ըն կեր ներ էին, այս բա նը նրանք պետք է մտա
ծե ին: Քա նի որ ամեն մարդ բնա կա նա բար պար տա վոր է իր 
ազ գա կա նին և ըն կե րո ջը բա րիք գոր ծել, նրանք, բա րիք չա նե
լուց բա ցի թշնա մու թյուն և չա րիք անե լով, իհար կե շատ ավե լի 
մեծ պատ ժի են ար ժա նի333:

Ար դա րև, բա րե կամ նե րի և ըն կեր նե րի պատ ճա ռով վիշտ 
կրե լը շատ ծանր է, սա կայն երբ մար դը համ բե րում է, վարձն 
էլ ըստ այդմ շատ է: Այս աշ խար հում մար դը ինչ պես բա րե կա
մի կա րի քը ունի, որ պես զի նեղ օրե րում մխի թա րու թյուն գտնի, 
նույն պես էլ թշնա մու կա րի քը ունի, որ պես զի իր բախ տա վոր 
օրե րին զգույշ մնա և չսխալ վի334: Քան զի բո լո րի բա րե կամ 

331 Տե՛ր, երկնքում է քո ողորմությունը, իսկ ճշմարտությունդ՝ մինչև 
ամպերը (Սաղմ. 35:6):

332 Աստվածաբանների խոսքի համաձայն, թե՝ «Պատժէ զմեղաւորս՝ 
այսր քան զարժանն, պսակէ զարդարս՝ անդր քան զարժանն»:

333 Իսկ եթե մեկը յուրայիններին և մանավանդ ընտանիքին խնամք 
չի տանում, հավատն ուրացել է և ավելի չար է, քան անհավատը 
(Ա Տիմոթ. 5:8):

334 Ասացվածքի համաձայն, թե՝ բարեկամների և մեծամեծ թշնա մի
ների կարիք ունենք:
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եղած ժա մա նակ այ լևս ոչ ոքից զգու շա նա լու պատ ճառ չու
նե նա լով՝ մար դը, խիստ հա մար ձա կու թյուն ստա ցած, չա փից 
ավե լի ան կարգ գոր ծե րի մա սին է մտա ծում:

Ահա այս տե սու թյամբ մարդն իր թշնա մի նե րից պար տա
վոր է գոհ լի նել, քա նի որ նրանք ծա ռա յում են նրան անար
ժան գոր ծե րից հե ռու պա հե լուն: Առա քի նի մար դը նման վում 
է Աստծու պար տե զին, իսկ թշնա մին՝ փշոտ թփե րին: Ինչ պես 
որ պար տե զի շուր ջը այդ պի սի թփե րով ցան կա պատ են սար
քում, որ կեն դա նի նե րը ներս մտնե լով պար տե զը չա վե րեն ու 
չա պա կա նեն, այդ պես էլ Աստ ված իր սի րե լի նե րին թշնա մի նե
րով է շրջա պա տում, որ պես զի ան վա յե լուչ ըն թաց քի հե տևե
լով՝ իրենց առա քի նու թյու նը չկորց նեն: Մա նա վանդ որ համ
բե րու թյու նը մար դու կամ քին հա կա ռակ գործ վող գոր ծե րում 
է հայտ նի դառ նում, արդ, եթե ամեն մարդ կամ քիդ հա մա ձայն 
շարժ վեր, ան կա րող կլի նե ինք համ բե րու թյամբ վարձ ստա նա
լու առիթ, նյութ և մի ջոց գտնել: Բա ցի այդ, համ բե րու թյամբ 
թշնա մուն հաղ թե լուց բա ցի, նրա ուղղ վե լու և դար ձի պատ ճառ 
կդառ նաս: Քա նի որ թշնա միդ ինչ քան էլ զո րա վոր և հաղ թող 
լի նի, եր կա րա տև համ բե րու թյունդ տես նե լով՝ խղճա հա րու
թյամբ կթող նի իր թշնա մու թյու նը: Համ բե րու թյամբ թշնա մուն 
հաղ թե լու նման մեծ և ազ նիվ հաղ թու թյուն չկա, որի մրցա նա
կը նույն հա մե մա տու թյամբ էլ մեծ է լի նում:

Ինչ պես որ Հով սե փը, Եգիպ տոս գե րի գնա լով, թեև այն տեղ 
մի առ ժա մա նակ նե ղու թյուն կրեց, բայց առանց հու սա հատ վե
լու, համ բե րու թյամբ իր թշնա մի նե րին հաղ թե լուց բա ցի, փա
ռա վոր վեց թե՛ այս աշ խար հում և թե՛ ար քա յու թյան մեջ, նույն
պես մար դիկ, որ պես գե րի այս տա ռա պան քի աշ խար հը գա լով, 
թե պետ մի առ ժա մա նակ նե ղու թյուն են կրում, սա կայն երբ 
համ բե րու թյամբ իրենց հույ սը միշտ Աստծու վրա են դնում, 
ան պատ ճառ եր կու աշ խարհ նե րի մեջ էլ պի տի փա ռա վոր վեն: 



208 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քա նի որ ինչ պես Եգիպ տո սը Հով սե փի հա մար փոր ձու թյան 
վայր եղավ, նույն պես այս աշ խար հը բո լոր մարդ կանց հա մար 
փոր ձու թյան վայր է ըստ Սուրբ գրքի335: 

Այս մա սին լա՛վ մտա ծիր. մար դը ոչ մի այն դժբախ տու
թյան, այ լև բախ տա վոր վի ճա կում նույն պես կա րող է փորձ
վել: Ուստի ինչ պես նե ղու թյան ժա մա նակ պար տա վոր է Աստ
ծուն հու սալ, նույն պես բախ տա վոր եղած ժա մա նակ, առանց 
Աստծու եր կյու ղը մտքից ու սրտից հա նե լու, պար տա վոր է 
խո նար հու թյամբ միշտ կա տա րել Աստծու պատ վի րան նե րը: 
Քան զի շա տե րը, իրենց բախ տա վոր ժա մա նակ հպար տա նա
լով, կորս տյան ան դուն դը գլոր վե ցին: Մի՛ կար ծիր, որ Աստ
ված առիթ է տա լիս մար դուն, որ պատ ժի, ո՛չ, այլ չա րա գոր ծին 
պատ ժում է, որ ուղղ վի: 

Ար դա րև, քա նի որ պա տի ժը մար դու կամ քին հա կա ռակ է, 
ան խե լա հաս մար դը այն չար է հա մա րում, սա կայն այս պի սի 
պա տիժն այս աշ խար հում է տե ղի ունե նում, որ ամեն առու մով 
մար դու հա մար օգ տա կար և բա րի է: 

Այս առու մով մեծ ուշադ րու թյուն է պետք, քա նի որ չա րը 
եր կու տե սա կի է. մե կը մեղ քի չա րիքն է, որի պատ ճա ռը Աստ
ված չէ336, իսկ մյու սը՝ պատ ժի չա րը, որի պատ ճա ռը Աստ ված 
է337: Սա կայն Աստ ված ոչ թե մար դուն չա րիք անե լու հա մար է 
պատ ճառ լի նում, այլ ար դար լի նե լով մե ղա վո րին է պատ ժում, 
որ պես զի ուղղ վե լով հա վի տե նա կան պատ ժից ազատ վի: Իրոք, 
այս պի սի պա տի ժը մեծ ողոր մու թյուն է, և նրան, ով այս ողոր
մու թյու նը ճա նա չե լով իր չար ըն թաց քից հետ չի կանգ նում, 

335 Փորձություն չէ մի՞թե երկրի վրա կյանքը մարդու, վարձկանի 
օրական վարձը չէ՞ կյանքը իր (Հոբ 7:1):

336 Ոչ ոք, երբ փորձության մեջ լինի, թող չասի. «Աստծուց եմ 
փորձվում», քանի որ Աստված չարից չի փորձվում (Հակոբ. 1:13):

337 Քաղաքում չարիք կպատահի՞, եթե Տերը չի արել այն (Ամոս 3:6):
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Աստ ված հան դեր ձյալ աշ խար հում ան պատ ճառ հա վի տե նա
կան տան ջան քով պատ ժում է, որ պես զի ար դա րու թյու նը օրեն
քի հա մա ձայն գոր ծադր վի:

Արդ, եթե ցան կա նում ես պատ ժից ազատ վել, չա րիք մի՛ 
գոր ծիր, և քեզ չա րիք հասց նող նե րին կա մա վո րա պես համ բե
րե լով՝ աղո թի՛ր նրանց հա մար, որ Աստ ված նե րի նրանց մեղ
քը, որ պես զի քո մեղ քե րին էլ նե րում ստա նա լով՝ ողոր մու թյան 
ար ժա նա նաս338: Դար ձյալ, եթե հան գիստ մնալ ես կա մե նում, 
այն պե՛ս մտա ծիր, որ այս աշ խար հի վրա դու մի այ նակ ես, 
և մեկ էլ Աստ ված կա: Դու ինչ ուրիշ նե րին ես անում, իմա ցի՛ր, 
թե Աստ ծուն ես անում339: Նույն պես ինչ ուրիշ նե րը կա նեն քեզ, 
հա մա րի՛ր, որ Աստ ված է անում:

Այս պես հաս կա նա լու ես, որ քեզ նից բա ցի երկ րի վրա 
գտնվող բո լոր մար դիկ Աստծու կող մից փո խա նորդ և քեզ վրա 
հսկող պաշ տո նյա ներ են կարգ ված, որոն ցից մի քա նի սը բա րե
կա մա բար քեզ բա րիք են անում, որ պես զի մխի թար վես և չհու
սա հատ վես, իսկ ուրիշ ներն էլ թշնա մա կան ձև ե րով քեզ չա րիք 
են հասց նում, որ պես զի չափդ իմա նա լով՝ ուղ ղու թյան և բա
րեկր թու թյան ճա նա պար հով քայ լես: Այդ պատ ճա ռով, երբ 
մե կից երախ տիք տես նես, նախ շնոր հա կա՛լ եղիր Աստ ծուց 
և ապա քեզ երախ տիք անո ղին:

Նույն պես, երբ մի մար դուց չա րիք ես տես նում, բնավ մի՛ 
զայ րա ցիր և մի՛ կար ծիր, թե մարդն է անո ղը, այլ հի շի՛ր, որ այդ 
մար դուն գոր ծել տվող կա, քա նի որ Աստ ված Իր բարձ րա գույն 
կամ քը արա րած նե րի մի ջո ցով է գոր ծադ րում: Սա կայն լոկ 
թշնա մա կան դի տա վո րու թյամբ մյուս նե րին չա րիք հասց նո ղը 

338 Եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր 
Հայրն էլ ձեզ կների (Մատթ. 6:14):

339 Իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք դա՝ ի՛նձ համար 
արեցիք (Մատթ. 25:40):
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թող չմտա ծի, թե Աստծու հրա մանն է գոր ծի դնում, այլ մի այն 
իր թշնա մու թյու նը, ուս տի նա պատ ժի է ար ժա նա նում:

Որով հե տև, եթե չա րի քի պատ ճառ եղող անձն իմա նար, որ 
իր հա կա ռա կոր դի ուղ ղու թյան հա մար հատ կաց ված մի պաշ
տո նյա է, չա րու թյու նից հետ կանգ նե լով՝ կթող ներ թշնա մու թյու
նը, որ պես զի մի գու ցե մի օր մեկ ուրիշն էլ իր ուղ ղու թյան հա
մար հատ կաց վի: Բայց եթե վնաս ված ան ձը, պա տա հած չա րի քը 
Աստ ծուց հա մա րե լով, առանց գան գատ վե լու համ բե րի, թշնա
մու չա րամ տո րեն արա ծը բա րի քի կփո խի: Հի րա վի, մարդ կա յին 
բնու թյու նը տկար լի նե լու պատ ճա ռով նե ղու թյա նը դժվա րու
թյամբ տո կա լու հա մար «Փրկի՛ր մեզ չա րից» աղոթ քով Աստ ծուն 
դի մե լը պար տա կա նու թյուն է340, սա կայն չա րիք պա տա հած պա
հին առանց քրթմնջա լու համ բե րե լը նույն պես հար կա վոր է341:

Քա նի որ, եթե պա տա հած չա րի քը հան ցան քի պատ ճա ռով 
է առաջ եկել, թո ղու թյուն կգտնես, կամ եթե հան ցանք չու նե
նա լով՝ Աստծու մի գաղտ նի դա տաս տա նի պատ ճա ռով է, երբ 
անտր տունջ համ բե րում ես, ար քա յու թյան մեջ վարձդ ավե լա
նում է342: Այս եղա նա կով հայտ նի է դառ նում, որ մարդն ինչ
պի սի ցա վի էլ որ են թարկ վի, իր հա մար բա րի է: Նմա նա պես, 
ցա վե րի մեջ ան համ բե րու թյամբ տրտնջա ցո ղը ոչ մի օգուտ 
չքա ղե լուց բա ցի, իր ցա վերն է՛լ ավե լի է շա տաց նում:

Քան զի պա տա հած որևէ ցավ և վիշտ, որ քան էլ թե թև լի
նի, տրտնջա լու ժա մա նակ այն աս տի ճան ծանր է թվում, 
որ մար դուն հու սա հա տու թյան է մղում, և, ընդ հա կա ռա կը, 

340 Մի՛ տար մեզ փորձության, այլ փրկի՛ր չարից (Մատթ. 6:13):
341 Եղբայրնե՛ր, ամենայն ուրախության արժանի՛ համարեք, երբ 

տեսակտեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք (Հակոբ. 1:2):
342 Երանելի է այն մարդը, որ համբերում է փորձության, որովհետև 

եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը 
(Հակոբ. 1:12):
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պա տա հած որևէ դժբախ տու թյուն, որ քան էլ ծանր լի նի, երբ 
մար դը, հո ժա րու թյամբ համ բե րե լով, արի ա սիրտ և շնոր հա կալ 
լի նի, ան պատ ճառ թե թև ա նում է:

Ինչ պես կրո նի և հա վա տի սի րո հա մար ա րյուն թա փող 
նա հա տակ նե րի կրած տան ջանք ներն ան տա նե լի և անբ նա
կան էին, բայց քա նի որ կա տա րյալ հա վա տով իրենց միտքն ու 
սիր տը և սե րը Աստծու վրա էին կենտ րո նաց րել, Աստծու ողոր
մու թյամբ և օգ նու թյամբ մարդ կա յին տկար բնու թյունն այն 
աս տի ճան մեծ զո րու թյուն ստա ցավ, որ նրանք, սրին և հրին 
դի մա նա լով, զա նա զան չար չա րանք նե րով մեռ նել ցան կա
ցան343: Ար դա րև, օրի նակ, դժվա րին գոր ծը սի րով կա տա րո ղի 
հա մար հեշ տա նում է, այդ պես էլ հեշտ գոր ծը սի րով և հո ժա
րու թյամբ չկա տա րո ղի հա մար խիստ ծանր է թվում:

Եթե մար դիկ, որ քան մարմ նա կա նի մեջ են միշտ ջա նում 
իրար գե րա զան ցել, նույն պի սի եռանդ ցու ցա բե րե ին նաև հո
գև ո րի մեջ, դժոխ քում սա տա նա յից բա ցի ոչ ոք չպի տի լի ներ: 
Սա կայն, դժբախ տա բար, շա տե րը, առա քի նու թյու նը ուրիշ նե
րին թող նե լով, հե տա մուտ են չա րա գործ նե րի օրի նա կին հե
տև ե լու և սա տա նա յի դժո խա յին ըն կե րակ ցու թյունն ավե լի են 
նա խընտ րում, քան ար դար նե րի երկ նա յին բնա կակ ցու թյու
նը: Հի րա վի, եթե առա քի նի մարդ կանց օրի նա կին հե տև ե լով՝ 
նրանք Աստծու պատ վի րան նե րին հա մա ձայն ապ րե ին, ար քա
յու թյան մեջ հրեշ տակ նե րին ըն կե րա կից կլի նե ին:

Հարց ԽԲ. Հովսեփի մահից հետո Իսրայելի ազգի 
վիճակն ի՞նչ եղավ Եգիպտոսում:
Պա տաս խան: Շատ թշվառ եղավ, քա նի որ Հով սե փի ժա մա

նա կա կից թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը մե ռան, շատ ժա մա նակ 

343 Քանզի սերը հզոր է մահվան պես (Երգ. 8:6):
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չան ցած՝ մո ռաց վե ցին եգիպ տա ցի նե րին ար ված նրա բա րու
թյուն նե րը344: Մա նա վանդ Աստծու ողոր մու թյամբ երբ իս րա
յե լա ցի ներն օր օրի խիստ շա տա ցան, Եգիպ տո սի թա գա վորն 
սկսում է վա խե նալ նրանց այս տա րօ րի նակ և չա փա զանց 
բազ մա նա լուց, թե մի գու ցե Եգիպ տո սի վրա թշնա մու հար
ձակ ման ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը նույն պես ապս տամ բեն 
և ցան կա նան Եգիպ տո սից մեկ նել ու գնալ Քա նա նի եր կի րը:

Քան զի լսել էր, որ իս րա յե լա ցի նե րը ուզում են Եգիպ տո սից 
գնալ իրենց եր կի րը. քա նի որ Հով սե փի պատ ճա ռով Քա նա
նից եկել և այն տեղ որ պես հյուր էին մնա ցել: Ար դա րև, ոչ ոք 
չէր կա րող իրա վա ցի ո րեն ար գելք լի նել նրանց փա փա գի կա
տար մա նը, սա կայն հի շյալ փա րա վոն թա գա վո րը, մի անի րավ 
անձ լի նե լով, չէր ցան կա նում թող նել և գե րու նման չա րա չար 
աշ խա տեց նում էր նրանց: 

Դու նա յի՛ր փա րա վո նի չա րու թյա նը. քա նի որ ո՛չ իս րա յե
լա ցի նե րի մեկ նումն է ցան կա նում և ո՛չ էլ նրանց աճելն ու բազ
մա նա լը, և որ պես զի հան գիստ վի ճա կում լի նե լով` չբազ մա նան, 
մշակ նե րի նման նրանց շա րու նակ ա ղյու սի և քա ղաք կա ռու
ցե լու ստոր և դժվա րին գոր ծե րին էր ծա ռա յեց նում:

Խրա՛տ վերց րու, ինչ պես որ փա րա վո նը, Իս րա յե լի ժո ղո
վրդին առ նե լով իր իշ խա նու թյան տակ, ցեխ ճմռել և շա ղա խե
լու նման անարգ կամ ստո րին գոր ծե րով էր աշ խա տեց նում, 
այդ պես էլ չար գոր ծե րին հե տա մուտ մար դը, սա տա նա յի իշ
խա նու թյան տակ մտնե լով, կար ծես ցեխ և ա ղյուս է սար քում 
նրա հա մար, քա նի որ փա րա վո նը` սա տա նա յի, իսկ ցե խը չար 
գոր ծե րի օրի նակն է: Չա րիք մի՛ գոր ծիր, որ ազատ լի նես այդ 
անարգ ծա ռա յու թյու նից:

344 Գահ բարձրացավ մի ուրիշ թագավոր, որը Հովսեփին չէր ճանա
չում (Ելք 1:8):
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Հի մա դու Աստծու ողոր մու թյա՛նը նա յիր. քա նի որ որ
քան փա րա վո նը իս րա յե լա ցի նե րին նե ղում էր, որ չշա տա նան, 
ընդ հա կա ռա կը, նրանք նույն քան և ավե լի զգա լի կեր պով էին 
աճում: Նա ճա րա հա տյալ հրա մա յում է դա յակ կա նանց, որ Իս
րա յե լի ժո ղովր դի նո րա ծին մա նուկ նե րին խեղ դե լով սպա նեն, 
սա կայն ան մեղ մա նուկ նե րին գթա լով՝ նրանք թա գա վո րի չար 
կամ քը չեն կա տա րում: Երբ փա րա վո նը դրա հա մար հան դի
մա նում է նրանց, սրանք պա տաս խա նում են, որ Իս րա յե լի կա
նայք եգիպ տա ցի նե րի նման չեն, նրանք, դե ռևս դա յա կը չգնա
ցած, ծննդա բե րում են: Թեև այս խոս քը կետ առ կետ ճշմա րիտ 
չէր, սա կայն որով հե տև Աստ ծուց վա խե նա լով՝ նրանք գթու
թյամբ խնա յե ցին ան մեղ երե խա նե րին, ուս տի Աստ ված նրանց 
գոր ծե րին հա ջո ղու թյուն պար գև եց, այն պես որ զա վակ նե րի 
և բա զում ունեց ված քի տեր դար ձան345: 

Օրի նա՛կ վերց րու. ինչ պես որ չա րու թյու նը Աստծու կամ
քին հա կա ռակ է, եթե չա րա գոր ծը մարդ կան ցից չպատժ վի, 
ան պատ ճառ Աստ ծուց է պատժ վում, նույն պես բա րու թյու նը 
Աստծու կամ քին հա մա ձայն է, բա րե գործ մար դը, եթե մարդ
կան ցից չվար ձատր վի, ան պատ ճառ Աստ ված նրան կվար ձատ
րի, քա նի որ բա րե գոր ծի վար ձը եր բեք չի կոր չում, ով և որ տեղ 
էլ նա լի նի, և երբ էլ լի նի:

Այս տեղ շատ մեծ ուշադ րու թյամբ խոր հի՛ր, թե որ քա՛ն 
մեծ մեղք է ման կա նը սպա նե լը կամ երե խա չու նե նա լու հա
մար դեղ խմե լը և կամ բնու թյան հա կա ռակ գոր ծե լը: Եթե զա
վակ ունե նալ չես կա մե նում, երե խա յի հոգս քա շել չես ուզում, 
բնավ մի՛ ամուս նա ցիր, եթե ամուս նա ցել ես, Աստծու կար
գադ րած ճա նա պար հին հա կա ռակ մի՛ կանգ նիր, քա նի որ 

345 Աստված բարություն էր անում մանկաբարձներին.... Մանկա
բարձ ները աստվածավախ էին (Ելք 1:2021):
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«Երե խա յի հոգս չկրեմ» խոր հածդ ժա մա նակ հո գիդ դժոխ
քին ես մատ նում:

Դու հի մա նա յի՛ր փա րա վո նի չա րամ տու թյա նը. երբ նա 
տես նում է, որ իս րա յե լա ցի նե րին նե ղու թյուն ներ տա լով, դա
յակ նե րին հրա մա յե լով` չհա սավ իր նպա տա կին, այն ժա մա նակ 
հրա ման է ար ձա կում, որ իս րա յե լա ցի նե րի նո րա ծին արու մա
նուկ նե րին գե տը նե տեն346: Ար դա րև, այս հրա մա նը բնու թյա նը 
հա կա ռակ էր, սա կայն քա նի որ Աստ ված որո շած էր փա րա վո
նին իր չա րու թյամբ պատ ժել, Հա կո բի եր րորդ որ դի Ղև իի ցե
ղից ծնվում է Մով սե սը (նրա հոր անու նը Ամ րամ էր, իսկ մո րը՝ 
Հո քա բեդ), որին երեք ամիս պա հում են347. խնա յում են կայ
տառ ման կա նը՝ ան մի ջա պես ջու րը գցե լու փո խա րեն: 

Սա կայն երեք ամ սից ավե լի չհա մար ձակ վե լով պա հել՝ մայ
րը եղեգ նե րից տա պա նակ է սար քել տա լիս, չընկղմ վե լու հա մար 
կուպ րով ծե փել տա լիս այն, և որի մեջ դնում է Մով սե սին: Ի՜նչ 
աս տի ճա նի տա րօ րի նակ թշվա ռու թյուն. կար ծես թե մայ րը երե
խա յի հա մար դա գաղ կամ գե րեզ ման է սար քում, որի մեջ կեն
դա նի թա ղում է նրան՝ ջու րը նե տե լու հա մար: Մա նու կը մո րից 
չի ցան կա նում բա ժան վել, մայ րը՝ իր զա վա կից, սա կայն բռնա վո
րի եր կյու ղը բա ժա նում է մո րը զա վա կից, և զա վա կին էլ՝ մո րից:

Դու նա յի՛ր Մով սե սի մոր հա վատ քին. քան զի որ քան էլ 
ստիպ ված եղավ իր որ դուն ջու րը նե տել, բայց Աստծու ողոր մու
թյու նից հույ սը բո լո րո վին չի կտրում: Այս պատ ճա ռով ար տա
սու քով Աստ ծուն աղա չե լով՝ գե տի լճա ցած և հո սան քից ազատ 
մի ան կյու նում դնում է տա պա նա կը և ջրին հանձ նում այն, որ
պես զի եթե մար դիկ իրենց նմա նին չգթա ցին, գո նե ջու րը գթա լով 

346 Եբրայեցիներից ծնված բոլոր արու զավակներին գե՛տը նետեցեք 
(Ելք 1:22):

347 Հավատո՛վ է, որ երբ Մովսեսին ծնեցին, երեք ամիս թաքցրին 
նրան (Եբր. 11:23):
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չխեղ դի երե խա յին: Մով սե սի քույ րը՝ Մա րի ա մը, որ այն ժա մա
նակ դեռ տա սը տա րե կան էր, հեռ վում սպա սում է, որ տես նի, 
թե ի՛նչ է պա տա հում երե խա յին: Աստծու ողոր մու թյամբ փա
րա վո նի աղ ջիկն իս կույն նույն վայրն է գա լիս լվաց վե լու և եկած 
ժա մա նակ ջրի վրա տա պա նա կը տես նե լով՝ բե րել է տա լիս. դրա 
մեջ եղող ման կա նը տես նե լով՝ սիր տը չի դի մա նում, և հաս կա
նա լով, որ իս րա յե լա ցի նե րի երե խա նե րից է, գու թը շարժ վում է: 

Եվ քա նի որ Մա րի ա մը այն տեղ սպա սում էր, հա մար
ձա կու թյուն հա վա քե լով` հարց նում է փա րա վո նի աղջ կան. 
«Կցան կա նա՞ս, որ մի եբ րա յե ցի ստնտու կան չեմ, որ այս ման
կա նը քեզ հա մար մե ծաց նի»: Նա էլ «կան չի՛ր» ասա ծին պես 
ուրա խու թյամբ գնում և կան չում է մո րը՝ որ պես մի օտար 
ստնտու ի: Այն ժա մա նակ փա րա վո նի աղ ջի կը ման կա նը նրա 
մորն է հանձ նում, որ պես զի սնե լով նրան իր հա մար մե ծաց նի 
և վար ձատ րու թյուն էլ է խոս տա նում:

Լա՛վ նկա տիր, թե հա վա տով Աստ ծուն դի մողն ինչ պե՛ս է 
հաս նում իր ցան կու թյա նը: Մով սե սի մայ րը կորց րեց իր որ դուն, 
բայց շու տով գտավ, քա նի որ Աստծու ողոր մու թյա նը հու սա
լով նրան ջրին հանձ նեց, և ջուրն էլ շու տով իր ավան դը տի րո
ջը վե րա դարձ րեց: Երբ մա նու կը մե ծա ցավ, փա րա վո նի աղջ կան 
հանձ նեց նրան, որն էլ նրան որ դեգ րեց: Եվ քա նի որ ջրից էր հա
նել՝ անու նը Մով սես դրեց, որ նշա նա կում է «ջրից»: Քա նի որ 
«մո» ջուր է նշա նա կում, «սես» եգիպ տե րեն նշա նա կում է մի բա
նից, որ պես թե՝ ջրից: Մով սե սը մնաց փա րա վո նի պա լա տում: 

Հարց ԽԳ. Մովսեսը քանի՞ տարի մնաց փարավոնի 
աղջկա մոտ:
Պա տաս խան: Մին չև քա ռա սուն տա րե կան հա սա կը: Հի րա

վի, մար դու խել քը չի հաս նի Աստծու դա տաս տան նե րին, սա
կայն տե ղի ունե ցած դեպ քե րի մա սին խոր հե լով՝ պար տա վոր 
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ենք խրատ քա ղել: Փա րա վո նը եբ րա յե ցի նե րի զա վակ նե րին 
գե տը նե տել է տա լիս, որով հե տև մի գու ցե բազ մա նա լով ուզեն 
Եգիպ տո սից գնալ, սա կայն Աստ ված, այդ ջու րը նետ ված երե
խա նե րից մե կի ձեռ քով իս րա յե լա ցի նե րին Եգիպ տո սից հա նել 
կա մե նա լով, Մով սե սին ջրից ազա տել և թա գա վո րի աղջ կան 
որ դեգ րել է տա լիս, ինչ պես նա խա պես Հով սե փին բան տից հա
նե լով իշ խան է կար գում:

Քա նի որ Մով սե սը, որ առաջ նոր դե լու էր Իս րա յե լի ժո
ղովր դին, պետք է թա գա վո րի և նրա մե ծա մեծ նե րի բնա վո
րու թյա նը, ինչ պես նաև նրանց հետ խո սե լուն վարժ ված լի ներ: 
Նաև կա ռա վար ման և դա տաս տան նե րի վե րա բե րող գոր ծե րի, 
ինչ պես նաև ուս ման և այդ ժա մա նա կի գի տու թյուն նե րի մեջ 
կա տա րե լա գործ վեր348:

Մտա պա հի՛ր, որ Մով սե սը թա գա վո րի որ դու նման մե ծա
շուք փառք է վա յե լում, սա կայն աշ խար հա կան մե ծու թյունն 
ու զվար ճու թյուն նե րը եր բեք չեն գրա վում նրա սիր տը, և նա, 
միշտ իր ազ գի սի րով վառ ված, նրանց չար չա րանք նե րը տես
նե լու ժա մա նակ թա գա վո րի պա լա տում իր հան գիս տը անար
ժան և անարգ մի բան հա մա րե լով, փա փա գում էր իր ազ գին 
այդ ծանր և ան տա նե լի գե րու թյու նից ազա տել, և կամ ինքն էլ 
նրանց հետ մի ա սին չար չար վել349: Այս պատ ճա ռով փա րա վո նի 
աղջ կա մո տից հե ռա նա լով՝ նրանց մոտ է սկսում ապ րել: 

Մի ան գամ, երբ Մով սե սը շրջում էր Եգիպ տո սում, տե
սավ մի եգիպ տա ցու, որը անի րա վո րեն հար վա ծում էր մի 

348 Մովսեսը կրթվեց եգիպտացիների ամբողջ իմաստությամբ 
և զորավոր էր իր խոսքերով ու գործերով (Գործք 7:22):

349 Հավատո՛վ է, որ Մովսեսը երբ մեծացավ, մերժեց փարավոնի 
դստեր որդի կոչվել, նախընտրեց չարչարվել Աստծու ժողովրդի 
հետ, քան միառժամանակ մեղապարտ հաճույքներ վայելել 
(Եբր. 11:2425):
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իս րա յե լա ցու. չկա րո ղա նա լով հան դուր ժել, մի ա ժա մա նակ 
տես նե լով, որ այն տեղ ոչ ոք չկա, ազ գա յին նա խան ձախնդ րու
թյամբ լցված` իս կույն հար վա ծեց և սպա նեց եգիպ տա ցուն, 
որին ավա զի տակ ծած կեց:

Այս պա րա գա յում մի՛ ասա, թե Մով սեսն ի՛նչ իրա վուն քով 
մարդ սպա նեց, քա նի որ ոս տի կան կամ դա տա վոր չէր: Այո՛, 
մարդ կանց կող մից կարգ ված պաշ տո նյա չէր, բայց քա նի որ 
Աստ ված Իս րա յե լի ժո ղովր դին նրա ձեռ քով պի տի ազա տեր 
Եգիպ տո սից, ուս տի իր ազ գի վրա Աստ ծուց կարգ ված պաշ
տո նյա էր:

Արդ, պաշ տո նյան կամ դա տա վո րը, երբ տես նում է զրկո
ղին, պար տա վոր և ստիպ ված է իրա վա ցի ո րեն ար դա րու թյու
նը գոր ծի դնել: Դար ձյալ, որով հե տև եգիպ տա ցի նե րը անօ րի
նու թյամբ էին իշ խում Իս րա յե լի ազ գի վրա, քա նի որ սրանք 
հյուր էին և ոչ թե գե րի, մա նա վանդ հարս տա հա րո ղի դեմ 
գան գատ վո ղին առա վել խստու թյամբ էին պատ ժում, քա նի որ 
հարս տա հա րե լու ար տո նու թյուն տվո ղը նույն ին քը կա ռա վա
րու թյունն էր: Ուստի մի այս պի սի անար դար գործ կա տար վե
լու տե ղում ան մե ղին անի րա վի ձեռ քից ազա տե լը ար դա րու
թյուն և իրա վունք է:

Հա ջորդ օրը Մով սե սը քա ղա քում քայ լե լու ժա մա նակ տես
նում է, որ եր կու իս րա յե լա ցի իրար հետ վի ճում են: Ցան կա
նում է նրանց մեջ հաշ տու թյուն հաս տա տել. «Դուք եղ բայր ներ 
եք, իրար մի՛ զրկեք» ասե լուն պես զրկող ան ձը պա տաս խա
նում է. «Քեզ ո՞վ մեզ վրա դա տա վոր կար գեց, մի՞թե ինձ էլ ես 
ցան կա նում այն եգիպ տա ցու նման սպա նել»350:

350 Ո՞վ է քեզ իշխան ու դատավոր կարգել մեզ վրա, թե՞ ինձ էլ ես 
ուզում սպանել, ինչպես որ երեկ սպանեցիր եգիպտացուն 
(Ելք 2:14):
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Այս խոս քը լսե լուն պես Մով սե սը, տես նե լով, որ գոր ծա
ծը հայտ նի է դար ձել, վա խե նում է: Ճշմա րիտ է, որ եգիպ տա
ցուն սպա նե լու ժա մա նակ մեկ իս րա յե լա ցուց բա ցի ուրիշ մե
կը չկար, սա կայն նա, գաղտ նի քը չպա հե լով և Մով սե սին ու իր 
ազ գին էլ չխնա յե լով, ուրիշ նե րին էր պատ մել և բեր նե բե րան 
տա րած վե լով՝ մին չև թա գա վո րի ական ջին էր հա սել: Եվ սա, որ 
ար դեն իսկ թշնա մա ցած էր, այս դեպ քից հե տո ավե լի կա տա
ղե լով՝ ցան կա ցավ սպա նել Մով սե սին, որը, Եգիպ տո սից իս
կույն փախ չե լով, Մա դի ա մի եր կիրն է գնում351:

Տե՛ս Մով սե սի առա քի նու թյու նը. նա, որ ան մեղ էր 
և զրկվա ծին զրկո ղի ձեռ քից ազա տե լու հա մար ստիպ ված 
եղավ հայ րե նի քը թող նե լով օտար երկ րում ապաս տա նել, ար
դա րու թյան սերն ու նա խան ձախնդ րու թյու նը ձեռ քից դար
ձյալ չի թող նում: Քա նի որ Մա դի ամ հաս նե լով՝ մի ջրհո րի մոտ 
նստած ժա մա նակ տե ղի Հռա գու ել անու նով մի մե ծա վո րի աղ
ջիկ նե րը, որոնք իրենց հոր ոչ խար ներն էին արա ծեց նում, այն
տեղ են գա լիս` ոչ խար նե րին ջուր տա լու, սա կայն հո վիվ նե րը 
նրանց բռնու թյամբ վռնդում են:

Մով սե սը, նրանց այս անի րա վու թյու նը տես նե լով, չի կա
րո ղա նում համ բե րել, ուս տի հո վիվ նե րին ան մի ջա պես մի կողմ 
քշե լով՝ աղ ջիկ նե րի ոչ խար նե րին ջուր է տա լիս: Սրանք էլ, այն 
օրը կա նուխ տուն վե րա դառ նա լով, Մով սե սի լա վու թյունն ու 
արած բա րի քը պատ մում են Հռա գու ե լին, որը Մով սե սին իր 
տուն է հրա վի րում, և քա նի որ մի մյանց հա մակ րում են, Մով
սե սը նրա տանն է մնում, ապա Սե փո րա անու նով աղջ կան 
կնու թյան առ նե լով՝ նրան փե սա է դառ նում՝ ըստ այն ժա մա նա
կի օրեն քի և սո վո րու թյան:

351 Հավատո՛վ թողեց Եգիպտոսը և չէր վախենում թագավորի ցա
սու մից, քանզի համբերեց, որպես թե անտեսանելին էր տեսնում 
(Եբր. 11:27):
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Դու տե՛ս իս րա յե լա ցի նե րի ապե րախ տու թյա նը. քա նի որ 
իրենց փրկու թյան հա մար Մով սե սի գոր ծած ժա մա նակ նրան 
հա կա ռակ կանգ նե լով` բամ բա սում և տա րա ծում են նրա 
արա ծը, իսկ Հռա գու ե լը, որ օտար ազ գից էր և կռա պաշտ, իր 
դուստ րե րին օգ նե լու հա մար, Մով սե սին չճա նա չե լով ան գամ, 
շնոր հա կալ լի նե լով պատ վում է նրան և մին չև ան գամ իրեն 
փե սա է դարձ նում, որին էլ Մով սե սը հա վա տար մո րեն ծա ռա
յում է՝ նրա ոչ խար ներն արա ծեց նե լով: Բա վա կան ժա մա նակ 
հե տո Մով սե սը եր կու արու զա վակ է ունե նում, մե ծի անու նը` 
Գեր սամ, իսկ փոք րի նը՝ Եղի ա զար է դնում (Ելք 18:4):

Այս պա րա գա յում Մով սե սը հո գև որ առու մով Քրիս տո
սի օրի նա կը եղավ, քան զի ինչ պես Մով սե սը, որին, Իս րա յե լի 
ժո ղովր դին փա րա վո նի ձեռ քից ազա տել ջա նա լու ժա մա նակ 
«Քեզ ո՞վ մեզ վրա դա տա վոր կար գեց» ասե լով, մեր ժե ցին, 
իսկ Հռա գու ե լը, կռա պաշտ լի նե լով, ըն դու նեց նրա բա րի ծա
ռա յու թյու նը, նմա նա պես Հի սուս Քրիս տո սը Իս րա յե լի ազ գին 
սա տա նա յի գե րու թյու նից ազա տե լու հա մար աշ խարհ եկած 
ժա մա նակ մերժ վեց Իս րա յե լի ժո ղովր դից352, բայց կռա պաշտ 
ազ գե րը ըն դու նե լով հա վա տա ցին նրա քա րո զած կրո նին 
և ճշմար տու թյա նը:

Հարց ԽԴ. Մովսեսը քանի՞ տարի մնաց Մադիամում՝ 
Հռագուելի մոտ:
Պա տաս խան: Քա ռա սուն տա րի: Օրի նա՛կ վերց րու. Մով սե

սը Եգիպ տո սում՝ թա գա վո րի պա լա տում, ազն վա կա նի նման 
մե ծա նա լով հան դերձ՝ հան դուր ժում է հո վիվ լի նել և իր վի ճա
կից եր բեք չի գան գատ վում: Քա նի որ իմաս տուն և առա քի նի 

352 Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին 
(Հովհ. 1:11):
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լի նե լով՝ ո՛չ աշ խար հա յին փառ քով է հպար տա նում և ո՛չ էլ աղ
քա տի նման հո վիվ լի նե լու հա մար է տխրում, այլ իրեն Աստծու 
կամ քին հանձ նե լով՝ իր ազ գի փրկու թյան հա մար Աստ ծուն 
աղա չե լուն է նվիր վում իր ժա մա նակն ու մտա ծում նե րը: Ար
դա րև, Մով սե սը, եր կյու ղից Մա դի ամ փախ չե լով, սկսում է ոչ
խար ներ արա ծեց նել, սա կայն նույ նիսկ այս կե տում գաղտ նի 
խոր հուրդ կա: Քա նի որ Աստ ված, որ Մով սե սին Իս րա յե լի 
ժո ղովր դի վրա գլուխ և հո վիվ պի տի հաս տա տեր, նախ նրան 
ոչ խար նե րի վրա հով վու թյուն անել է տա լիս, որից մարդ կանց 
կա ռա վա րել սո վո րի: Ինչ պես որ քա ռա սուն տա րի փա րա վո նի 
պա լա տում ուսում և գի տու թյուն ստա ցավ, նույն պես և քա
ռա սուն տա րի Մա դի ա մում հով վու թյամբ ապ րեց և հե տո քա
ռա սուն տա րի ևս անա պա տում Իս րա յե լի ժո ղովր դին առաջ
նորդ եղավ:

Լա՛վ մտա պա հիր, Մով սե սը Մա դի ա մում մարմ նով` հան
գիստ, իսկ մտքով ան հան գիստ էր, քա նի որ երբ Եգիպ տո սում 
իր ազ գի կրած տա ռա պանք ներն էր մտա բե րում, հո գին սաս
տիկ տխրու թյամբ էր հա մակ վում: Այո՛, իրեն սպա նել ցան կա
ցող փա րա վո նը մա հա ցավ, սա կայն նրան հա ջոր դող թա գա
վո րը առա վել ան գութ մի անձ էր, և իս րա յե լա ցի նե րը այ լևս 
համ բե րե լու կա րո ղու թյուն չու նե ին, ուս տի թախ ծա գին հա
ռա չանք նե րով և սրտի պա ղա տա գին գո չու մով առ Աստ ված 
էին դի մում, որ իրենց փրկի: Ուստի Աստ ված, բա ցե լով Իր 
ողոր մու թյան դու ռը, կա մե նում է Մով սե սին Եգիպ տոս ուղար
կել և նրա մի ջո ցով Իս րա յե լի ժո ղովր դին փա րա վո նի ձեռ քից 
ազա տել, մի այն թե իմա նա լով, որ Մով սե սը խո նար հա բար 
չպի տի ուզե նա ազ գի և ժո ղովր դի գլուխ լի նել, այս պատ ճա
ռով իս րա յե լա ցի նե րի չար չա րանք նե րը զգա լի օրի նա կով ցույց 
տա լով՝ հրա շա գոր ծե լու կա րո ղու թյուն էլ է տա լիս Մով սե սին, 
որ չվա խե նա: 
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Քա նի որ երբ Մով սեսն իր անե րոջ ոչ խար նե րը արա ծեց
նե լիս մո տե նում է Քո րեբ լե ռա նը (այն Սի նա լե ռան հա րև ա
նու թյամբ էր), հեռ վից տես նում է մի մո րե նի կամ մա ցառ, որը 
վառ վում է, սա կայն այր վե լով չի փո շի ա նում, այլ մնում է նույն 
վի ճա կում: «Այս ի՞նչ հրա շա լի բան է» ասե լով` երբ ուզում է մո
տե նալ, մո րե նուց ահա ձայն է լսում. «Մով սե՛ս, Մով սե՛ս այս
տեղ մի՛ մո տե ցիր, կո շիկ ներդ հա նի՛ր ոտ քե րիցդ, քա նի որ 
կանգ նածդ վայ րը սուրբ է, Ես եմ քո հոր՝ Աբ րա հա մի, Իսա
հա կի և Հա կո բի Աստ վա ծը, տե սա Եգիպ տո սում իմ ժո ղովր դի 
քա շած չար չա րան քը, լսե ցի նրանց հա ռա չանք նե րի աղա ղա կը, 
և իջա, որ նրանց փրկե լով Քա նա նի եր կի րը տա նեմ, որ տեղ 
կաթ ու մեղր է բխում: Քեզ փա րա վո նի մոտ պի տի ուղար կեմ, 
որ պես զի Եգիպ տո սից հա նես Իս րա յե լի որ դի նե րին»: 

Սա կայն Մով սե սը, զա նա զան առար կու թյուն ներ բե րե լով, 
հրա ժար վում է Եգիպ տոս գնա լուց և իր ան կա րո ղու թյու նը 
ցույց տա լու հա մար պատ ճառ ներ է ներ կա յաց նում:

Հարց ԽԵ. Որո՞նք էին Մովսեսի առաջ քաշած 
պատճառները:
Պա տաս խան: Առա ջին՝ ինքն իրեն այդ պի սի մեծ և ար ժա

նի մի պաշ տո նի ար ժա նի չի տես նում, որով որ պես դես պան 
պար տա վոր էր գնալ թագ տա վո րի մոտ և նրա առ ջև խո սել: 
Այս պատ ճա ռով խո նար հու թյամբ հարց նում է. «Ես ո՞վ եմ, որ 
Եգիպ տո սի հզոր թա գա վո րին ներ կա յա նամ և իս րա յե լա ցի նե
րին Եգիպ տո սից հա նել հա մար ձակ վեմ»353: Մով սե սի այս խոս
քից Աստ ված խոս տա նում է նրա հետ լի նել, որ պես զի հա մար
ձա կու թյուն և քա ջա լե րանք ստա նա: Նույն պես հայտ նում է, որ 

353 Ես ո՞վ եմ, որ գնամ եգիպտացիների արքա փարավոնի մոտ.... 
(Ելք 3:11):
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Իս րա յե լը ան պատ ճառ պետք է դուրս գա Եգիպ տո սից, և այս 
լե ռան վրա երկր պա գեն Աստ ծուն:

Երկ րորդ՝ առար կում է, որ երբ Իս րա յե լի ժո ղովր դի մոտ 
գնամ և «ձեր հայ րե րի Աստ վա ծը ինձ ձեզ մոտ ուղար կեց ասե
լու ժա մա նակ, երբ հարց նեն ի՞նչ է նրա անու նը, ի՞նչ պա տաս
խա նեմ իրենց»: Այս խոս քին Աստ ված պա տաս խա նում է. 
«Ինքն է, որ Է354, հա վի տե նա կան Էակ, որ պես զի կռա պաշտ նե
րի կուռ քե րի նման արա րած չկար ծեն Իս րա յե լի Աստ ծուն, այլ 
իմա նան, որ Նա է երկն քի և երկ րի Արա րի չը և բո լոր արա րած
նե րի Տերն ու Ստեղ ծո ղը, Նա է Աբ րա հա մի, Իսա հա կի և Հա
կո բի Աստ վա ծը»:

Քա նի որ խոս տա ցել էր Քա նա նի եր կի րը Աբ րա հա մին, 
Իսա հա կին և Հա կո բին տալ, այս պատ ճա ռով է նրանց անուն
նե րը հի շում, որ պես զի հայտ նի դառ նա, որ նրանց տրված խոս
տումն ան պատ ճառ պի տի կա տար վի: Քա նի որ ինչ պես Ին քը 
հա վի տե նա կան և ան փո փոխ է, նույն պես և Իր խոս տում նե րը՝ 
հա վա տա րիմ և հաս տատ, Մով սե սին ուղար կում է Եգիպ տոս՝ 
տրված խոս տու մը գոր ծի դնե լու:

Այս տեղ լա՛վ մտա պա հիր Մով սե սին տրված առանձ նա
հա տուկ շնորհն ու ողոր մու թյու նը: Ար դա րև, Աստ ված երև
աց Աբ րա հա մին, Իսա հա կին և Հա կո բին, սա կայն Իր անու նը 
նրանց չհայտ նեց355: Արդ, մեծ շնորհ և փառք է Մով սե սի հա
մար, որին Աստ ված հայտ նեց Իր անու նը: Դար ձյալ, քա նի որ 
փա րա վո նը չցան կա ցավ թող նել Իս րա յե լին, վեր ջա պես պետք 
է պատժ վեր, ուս տի Մով սե սին պատ վի րում է, որ նրա մոտ 
գնա լով՝ թույլ տվու թյուն խնդրե լիս այլ պատ ճառ չհայտ նի, այլ 

354 Աստված ասաց Մովսեսին. «Ես այն Աստվածն եմ, որ Է» (Ելք 
3:14):

355 Ես երևացի Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին.... և իմ անունը 
Տեր է, բայց ես դա նրանց չհայտնեցի (Ելք 6:3):
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մի այն Աստ ծուն պա տա րագ մա տու ցե լու նպա տա կով երեք օր
վա ճա նա պարհ պի տի գնան դե պի անա պատ356:

Պատ վի րում է նաև, որ Եգիպ տո սից դուրս գա լու ժա
մա նակ դա տար կա ձեռն դուրս չել նեն, այլ յու րա քան չյուրն 
իր հա րև ա նից ոս կի, ար ծաթ և այլ զար դե ղեն ու հան դերձ 
խնդրե լով՝ զար դա րեն իրենց զա վակ նե րին: Այս պի սի պատ
վի րան է տա լիս Մով սե սին, որ պես զի իմա նա, որ իս րա յե լա
ցի նե րը ստույգ պի տի դուրս գան Եգիպ տո սից, այ լևս որևէ 
առար կու թյուն չհա րու ցի: Սա կայն Մով սե սը դար ձյալ հարց
նում է, թե եթե իր խոս քին չհա վա տա լով` ասեն. «Աստ ված 
քեզ չհայտն վեց», ի՞նչ պա տաս խան տա նրանց: Այս ան գամ 
Աստ ված հրա շա գոր ծու թյան զո րու թյուն է շնոր հում Մով սե
սին, որ եթե իր խոս քին չհա վա տան, թող հրաշք գոր ծի, որ 
հա վա տան:

Քա նի որ Մով սե սը, հո վիվ լի նե լով, ձեռ քում գա վա զան 
ուներ, Աստ ված ասում է նրան. «Գա վա զա նը ձեռ քիցդ թո՛ղ»: 
Երբ նա թո ղեց, գա վա զանն իս կույն օձ դար ձավ, որին տես
նե լով՝ Մով սե սը սկսեց փախ չել, սա կայն նրան հրա մայ վում է 
բռնել օձի պո չից. երբ բռնում է, իս կույն առաջ վա նման գա վա
զան է դառ նում: Դար ձյալ Աստ ված նրան հրա մա յում է ձեռ քը 
ծո ցը մտցնել, երբ նա ձեռ քը ծո ցը մտցնե լուց հե տո հա նում է, 
տես նում է, որ ձեռ քը բո րոտ վել է: Նո րից հրա մա յում է, որ ձեռ
քը ծոց մտցնի, նա էլ մտցնում է, և հա նե լով տես նում է, որ բո
րո տու թյու նը բո լո րո վին ան ցել է: 

Որ պես զի Մով սեսն ամեն առու մով ապա հով լի նի, Աստ
ված հայտ նում է նրան, որ եթե առա ջին հրա շա գոր ծու թյա
նը չհա վա տան, երկ րոր դին կհա վա տան և եթե երկ րոր դին էլ 

356 Նրան կասես. «Եբրայեցիների Տեր Աստվածը մեզ կանչում է իր 
մոտ: Հիմա պիտի գնանք երեք օրվա ճանապարհ դեպի անա
պատ, որ մեր Աստծուն զոհ մատուցենք» (Ելք 3:18):
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չհա վա տան, այն ժա մա նակ գե տից ջո՛ւր վերց րու և թա փի՛ր 
հո ղի վրա, և այն ջու րը ցա մա քի վրա թող ա րյան փո խարկ վի:

Ար դա րև, Աստ ված նո րից ու նո րից Իր բարձր կամ քը 
հայտ նեց Մով սե սին, որը թեև խո նար հա բար ինչ քան էլ առար
կեց և պա տաս խան նե րը ստա ցավ, բայց այս ան գամ էլ նա 
սկսեց աղա չան քով առար կել, որ ին քը նրբա ձայն և ծան րա լե
զու է, հե տև ա բար այդ պի սի կա րև որ և մեծ պաշ տոն ստանձ
նե լուն անըն դու նակ և ան կա րող է357, որին էլ Աստ ված պա
տաս խա նում է. «Ես քո բե րա նը պի տի բա ցեմ, և ինչ որ պետք 
է և ար ժա նի է խո սել, խե լա միտ պի տի դարձ նեմ քեզ»: Այ սու
հան դերձ, Մով սե սը դար ձյալ պա ղա տանք նե րով խնդրում է, որ 
իր փո խա րեն ավե լի հա մար ձա կա խոս մե կին ուղար կի358, այն 
ժա մա նակ Աստ ված բար կու թյամբ նրա մեծ եղ բո րը՝ Ահա րո
նին է տրա մադ րում, որին Մով սե սը Աստծու կող մից հա ղոր դի, 
ինչ որ անհ րա ժեշտ է, և Ահա րոնն էլ՝ ժո ղովր դին359: 

Այս պա րա գա յում մի՛ կար ծիր, թե Մով սեսն իր ազ գի հա
մար նե ղու թյուն ներ հանձն առ նել չցան կա նա լու պատ ճա
ռով է այս պի սի առար կու թյուն ներ անում, այլ խո նարհ սիրտ 
ունե նա լու պատ ճա ռով մե ծու թյու նից խույս տալ է ցան կա
նում, սա կայն որ քան նա իր խո նար համ տու թյունն է հայտ
նում, Աստ ված նույն քան առա ջար կում է իր օգ նու թյու նը 
հայտ նա պես բազ մա պատ կել: Վեր ջա պես Մով սե սը հանձն 
առավ գնալ Եգիպ տոս, գա վա զանն էլ է վերց նում, որ պես զի 

357 Մովսեսն ասաց Տիրոջը. «Աղաչում եմ քեզ, Տե՛ր, մինչև օրս ես 
պերճախոս չեմ եղել, ոչ իսկ երբ սկսեցիր խոսել քո ծառայի հետ, 
որովհետև անվարժ եմ խոսում, ծանրախոս եմ» (Ելք 4:10):

358 Մովսեսն ասաց. «Աղաչում եմ քեզ, Տե՛ր, մի այլ կարող մարդո՛ւ 
ընտրիր, նրա՛ն ուղարկիր» (Ելք 4:13):

359 Նա կլինի քո խոսափողը, իսկ դու նրա համար կլինես ներշնչող 
Աստված (Ելք 4:16):
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հարկ եղած դեպ քում դրա նով հրաշք ներ գոր ծի, ինչ պես Աստ
ված հրա մա յեց:

Հարց ԽԶ. Ի՞նչ խորհուրդ ունեն մորենին և կրակը:
Պա տաս խան: Մո րե նին խորհր դան շում է Իս րա յե լի ժո

ղովրդին, իսկ կրա կը՝ նրա կրած չար չա րան քը: Քա նի որ մո
րե նին մի թույլ մա ցառ է և շուտ է այր վում, նույն պես էլ իս
րա յե լա ցի նե րը՝ իբ րև գե րի թշվառ մի ժո ղո վուրդ, ան գութ 
փա րա վո նի ձեռ քից ան կա րող էին ազատ վել. նրա ան գութ 
հարս տա հա րու թյու նը կրա կի նման այ րում էր իրենց: Բայց 
ինչ պես որ հու րը այ րում էր հի շյալ մո րե նին և չէր կա րո ղա
նում մոխ րաց նել, նույն պես և Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, թե պետ 
ան տա նե լի և ծան րա գույն չար չա րանք ներ կրե ցին, սա կայն 
Աստծու ողոր մու թյամբ իրենց ան ձերն անվ նաս էին մնում, օր 
օրի բազ մա նում և աճում էին:

Իսկ մո րե նուց եկած ձայ նը, որ ասում էր. «Կո շիկ ներդ հա
նի՛ր ոտ քե րիցդ», Աստծու ներ կա յու թյան նշանն էր, որի մոտ 
հա մար ձա կու թյամբ գնա լը կամ կո շի կով կանգ նելն ան պատ
շաճ է: Քան զի Մով սե սը, այն հա սա րակ կրակ կար ծե լով, ցան
կա նում է մո տե նալ դրան: Մա նա վանդ քա նի որ փա րա վո նը 
իս րա յե լա ցի նե րին կավ պատ րաս տել էր տա լիս ոտ քով, դրա 
հա մար Մով սե սին հրա մայ վում է կո շիկ նե րը հա նել, որ պես զի 
իր ազ գա կան նե րին մերկ ոտ քե րով, որ պես գե րի այդ անարգ 
և դա ռը ծա ռա յու թյա նը մատն ված և սոս կա լի տա ռա պանք նե
րի են թարկ ված լի նե լը մտա բե րե լով, Եգիպ տոս գնա լու և ժո ղո
վուր դը փրկե լու դժվար պաշ տո նից չհրա ժար վի: 

Այս տեղ ար ժա նի է նկա տել, թե մար դը որ քա՛ն է պար
տա վոր Ս. Եկե ղե ցու և սրբա զան վայ րե րի նկատ մամբ հար
գանք և պա տիվ ըն ծա յել, և Աստ ծուց վա խե նա լով՝ դրանց 
ակ նա ծու թյամբ մո տե նալ, քա նի որ կո շի կը ոտ քից հա նե լը 
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մարմ նա վոր ցան կու թյուն նե րը մեր մտքից ու սրտից կտրել
հա նե լու նշա նակն էր:

Իսկ հո գև որ իմաս տով մո րե նին` Ս. Աստ վա ծած նի, իսկ 
մե ջը եղած հու րը՝ Աստծու Բա նի մարմ նա վոր վե լու օրի նակն 
է տա լիս:

Խրա՛տ վերց րու. երկ րի վրա մարդն իբ րև մի մո րե նի է, 
մարմ նա կան ցան կու թյան և փառ քի հոգ սե րը կրա կի նման են, 
որոնց անձ նա տուր մար դը կրա կի մեջ ըն կա ծի նման իր հո գու 
տա ռա պանք նե րի և տան ջանք նե րի պատ ճառն է դառ նում: 
Բայց նա, որ մարմ նի հա ճույք նե րին և աշ խար հի փառ քին հե
տա մուտ և հակ ված չէ, և միշտ Աստ ծուն հու սա լով` Նրա կամ
քի հա մա ձայն է վա րում կյան քը, այր վե լով չի մոխ րա նում, քա
նի որ Աստ ված Իրեն հու սա ցող նե րին այս պի սի կրակ նե րից Իր 
ողոր մու թյամբ ան պատ ճառ պա հում է:

Հարց ԽԷ. Ինչպե՞ս հասկանալ Աստծու «տեսա», 
«լսեցի» և «իջա» խոսքերի իմաստը: 
Պա տաս խան: Աստծու տես նե լը՝ իրա վունք տալ, լսե լը՝ 

մարդ կանց աղա չան քը ըն դու նել, իսկ իջ նե լը իս կույն դա տաս
տան տես նել կամ ար դա րու թյու նը գոր ծի դնել է նշա նա կում: 
Քա նի որ Աստ ված ոչ թե մարդ կանց նման տես նե լու, լսե լու 
կամ տե ղա փոխ վե լու կա րիքն ունի, այլ Աստ ծուն ամեն ինչ 
հայտ նի է, և Նա ամե նուր է, ուս տի այս պի սի խոս քե րը պար
զա պես Աստծու ար դա րու թյու նը, գթու թյու նը և օգ նու թյունն 
են հայտ նում մեզ: 

Ար դա րև, ար դա րու թյու նը գոր ծի դնե լով՝ Աստ ված չի 
զլա նում Իր գթու թյունն ու ողոր մու թյու նը տալ մարդ կանց, 
սա կայն գաղտ նի և իմաս տուն պատ ճառ նե րով շատ ան
գամ համ բե րում է: Ինչ պես որ Եգիպ տո սում իս րա յե լա ցի
նե րի այդ քան եր կար չար չա րանք նե րի ժա մա նակ Աստծու 
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համ բե րու թյու նը մեծ և իմաս տուն պատ ճա ռի կամ պատ
ճառ նե րի ար դյունք էր: Քա նի որ նա խա պես Աբ րա հա մին 
ար ված հայտ նու թյան հա մե մատ, թե նրա սե րուն դը չորս 
հա րյուր տա րի Եգիպ տո սում օտա րու թյան մեջ պի տի մնա 
և աճի, այս պատ ճա ռով համ բե րում է, որ լրա նա վճռված ժա
մա նա կը, մա նա վանդ փա րա վո նի մեղ քե րի չա փը լրա նա լով՝ 
պատժ վի: Նույն պես քա նա նա ցի նե րի և այլ կռա պաշտնե րի 
մեղ քի չա փը լրա նա լով360` Իս րա յե լի Եգիպ տո սից դուրս եկած 
ժա մա նակ նրանց եր կի րը գրա վե լու իրա վունք ունե նան: 

Դար ձյալ, նա խա պես աս վել էր, որ Աբ րա հա մի որ դի նե րը 
երկ րի ավա զի և երկն քի աստ ղե րի չափ բազ մա նա լու են, ուս
տի ըստ այդմ, ինչ պես որ նրանք ավա զի նման եգիպ տա ցի նե
րից ոտ նա կոխ եղան, նույն պես Եգիպ տո սից դուրս գա լու ժա
մա նակ իս րա յե լա ցի նե րի փառ քը պետք է երկն քի աստ ղե րի 
և արե գա կի նման հայտ նի դառ նար աշ խար հին: Քան զի նրանց 
ազատ վե լու ըն թաց քում կա տար ված հրաշք նե րը տես նող ներն 
ու լսող նե րը, հի ա ցու մի և սար սու ռի մատն ված, Աստծու ահեղ 
զո րու թյունն էին խոս տո վա նում: Ահա այս պատ ճա ռով Ս. գիր
քը իս րա յե լա ցի նե րի ազատ վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը հայտ
նում է «տես նել», «լսել» և «իջ նել» բա ռե րի՝ մարդ կանց բնո րոշ 
կամ սո վո րա կան բա ցատ րու թյամբ:

Նմա նա պես, Աստծու ողոր մու թյու նը հայտ նի դառ նա  լու հա
մար Քա նա նի երկ րում կա թի և մեղ րի առա տու թյու նը նա խա
պես հայտն վում է Մով սե սին, որ պես զի Իս րա յե լի անմ խի թար 
և հարս տա հար ված ժո ղովր դի սիր տը փոքրինչ մխի թար վի: 
Քա նի որ այդ չար չա րանք նե րից փրկե լուց բա ցի, խոս տա նում է 

360 Ամորհացիների մեղքերը դեռևս իրենց լրումին չեն հասել 
(Ծննդ. 15:16):
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տա նե լիք երկ րում կա թով և մեղ րով սնել նրանց361: Իսկ հո գև որ 
իմաս տով կա թը և մեղ րը Հին և Նոր օրեն քի նշա նակն են362:

Օրի նա՛կ վերց րու. այս աշ խար հը փոր ձու թյան և դաս քա
ղե լու վայր է, մարդն իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում փոր ձու
թյու նից զերծ չի լի նում: Արդ, երբ փոր ձու թյուն պա տա հի, 
Աստծու ողոր մու թյու նից հույսդ մի՛ կտրիր, այլ համ բե րու
թյամբ և աղոթ քով գո հա ցի՛ր Աստ ծուց և վի ճա կիցդ մի՛ գան
գատ վիր, քա նի որ փոր ձու թյուն ուղար կող Աստ ված քեզ դրա
նից ազա տե լու ժա մա նակն էլ գի տի: Այո՛, որո շա կի ժա մա նակ 
նե ղու թյուն ես կրում, բայց հե տո ուրախ ես լի նում: Ար դա րև, 
այս ան ցա վոր աշ խար հում աղետ ներն ու փոր ձանք նե րը մար
դու հա մար օգ տա կար են363:

Հարց ԽԸ. Մովսեսին տրված երեք հրաշքների 
զորությունն ի՞նչ է նշանակում:
Պա տաս խան: Գա վա զա նի օձ դառ նա լը փա րա վո նի անգ թու

թյունն է ցույց տա լիս, և որ Մով սե սի ձեռ քով պի տի պատժվեր: 
Քա նի որ ինչ պես հո վի վը գա վա զա նով է արա ծեց նում իր ոչ
խար նե րին, նույն պես էլ իշ խա նը ար դա րու թյան օրենք նե րով 
է կա ռա վա րում մարդ կանց: Եթե իշ խա նը ար դա րու թյամբ չի 
կա ռա վա րում իր հպա տակ նե րին, նրա գա վա զա նը օձի պես 
է դառ նում, ինչ պես որ Մով սե սի գա վա զա նը օձ դար ձավ, որ 
անօ րեն փա րա վո նին թու նա վո րե լով՝ կորս տյան մատ նի, որին 
կա տա րե լա պես ար ժա նի էր: 

361 Նրանց տանեմ մի լավ ու ընդարձակ երկիր.... ուր կաթ ու մեղր է 
հոսում (Ելք 3:8):

362 Օրենքները Սիոնից են դուրս գալիս, և Տիրոջ խոսքը՝ Երու սա ղե
մից (Եսայի 2:3):

363 Ու թեպետ մարդկանց թվում է, թե նրանք տանջվեցին, բայց 
նրանք անմահության հաստատ հույս ունեն (Իմաստ. 3:4):
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Աստծու պատ վի րա նը գա վա զա նի նման է, որին դեմ գոր
ծե լը գա վա զա նը ձեռ քից գցե լու պես է, և երբ պատ վի րա նը 
գե տին է ընկ նում, օձ դառ նա լով՝ թու նա վո րում է մար դուն, 
քա նի որ ինչ պես պատ վի րա նին հա կա ռակ չգոր ծո ղը չի պատժ
վում, այն պես էլ պատ վի րա նին հա կա ռակ գոր ծո ղը հար կավ 
պատժվում է: Ուրեմն եթե չես ցան կա նում պատժ վել, պատ վի
րա նի գա վա զա նը ձեռ քիցդ բնավ մի՛ գցիր:

Նմա նա պես, Մով սե սի ձեռ քե րի բո րոտ վե լը Իս րա յե լի ժո
ղովր դի վի ճակն է հայտ նում: Քա նի որ Եգիպ տո սում նրանց լի
նե լու ըն թաց քում այն ժա մա նա կի փա րա վո նը, ի պա տիվ Հով
սե փի, նրանց անվ նաս և անվ տանգ պահ պա նում էր կար ծես 
իր ծո ցում, բայց հե տո եկող թա գա վոր նե րը նրանց հարս տա
հա րե լով և չար չա րե լով վի րա վո րե ցին, նույն պես էլ իս րա յե լա ցի 
ժո ղո վուր դը, եգիպ տա ցի նե րի վատ սո վո րու թյուն նե րին հակ
վե լով, կար ծես թե բո րոտ վեց: Մով սե սի ձեռ քը բո րո տու թյու
նից հե տո վերս տին առող ջա նա լը նշա նա կում է, որ իս րա յե լա
ցի նե րը որ քան էլ Եգիպ տո սում բա րո յա պես վի րա վոր վե ցին, 
սա կայն այն տե ղից դուրս գա լով՝ նո րից իրենց նախ նա կան վի
ճա կը պի տի ստա նա յին: Դար ձյալ, գե տի ջրի ա րյուն դառ նա լը 
իս րա յե լա ցի նե րի մա նուկ նե րին գե տը նե տելն էր հայտ նում, որ
տեղ իրենց մահն էին գտնում:

Այժմ դու մտա պա հի՛ր. որ քան փա րա վո նը, ար դա րու թյա նը 
հա կա ռակ գոր ծե լով, պատ ժի ար ժա նի եղավ, սա կայն Աստ ված 
իր գթու թյամբ նախ Մով սե սին նրա մոտ է ուղար կում, որ պես
զի զղջա, և եթե չզղջա, ըստ այդմ պա տիժ կրի: Քա նի որ Աստ
ված մար դուն չի պատ ժում, բայց մի այն իր հան ցան քի հա մար, 
սա կայն նախ զղջման է հրա վի րում, որ պես զի Իր գթու թյու նը 
հայտ նի դառ նա: Եվ եթե մար դը, Աստծու գթու թյու նը ար հա
մար հե լով, իր չար ճա նա պար հից չի հրա ժար վում, այն ժա մա
նակ պատ ժում է, որ Իր ար դա րու թյու նը հայտ նի դառ նա:
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Խրա՛տ առ. փա րա վո նին, որ մե ծա շուք թա գա վոր էր, 
պատ ժե լու հա մար մի հո վիվ է ուղարկ վում և այն էլ ոչ թե զոր
քով և զրա հով, այլ բո լո րո վին մի այ նակ և մի այն մի ցուպ կամ 
գա վա զան իր ձեռ քին: Արդ, մար դը թող չհպար տա նա աշ խար
հի զո րու թյամբ, քա նի որ երբ Աստ ված իր հա յաց քը հե ռաց նի, 
թա գա վոր էլ լի նի, մի տկար հով վից կհաղթ վի:

Ապա Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն՝ Մով սեսն իր կնոջն ու 
երե խա նե րին վերց նում է և Եգիպ տոս գնա լու հա մար ճա նա
պարհ ընկ նում, սա կայն փոքր որ դին՝ Եղի ա զա րը, հա մար վում 
է, որ այն օրե րին ծնված լի նե լու պատ ճա ռով ճա նա պար հին 
չնեղ վե լու նպա տա կով դե ռևս թլփատ ված չէր: Երբ առա ջին 
իջև ա նին են հաս նում, հրեշ տա կը երև ում է և ցան կա նում է 
սպա նել Մով սե սին: Մով սե սի կի նը, պատ ճա ռը գու շա կե լով, 
իս կույն գայ լա խա զով թլփա տում է ման կա նը և հրեշ տա կի ոտ
քե րին փար վե լով՝ հայտ նում է, որ ահա ման կան ա րյու նը դա
դա րեց: Դրա նից հե տո հրեշ տա կը մեկ նում է այդ տե ղից: Այս 
խոս քով կինն իբր ցան կա նում էր ասել, թե՝ ահա Աստծու հրա
մա նը կա տար վեց, մի՛ սպա նիր Մով սե սին, որը պատ ժի ար ժա
նի ուրիշ հան ցանք չու նի: 

Խրա՛տ առ. Մով սե սը Աստծու հրա մա նը կա տա րե լու հա
մար Եգիպ տոս է գնում, սա կայն դրա նից առաջ եղած հրա մա նը 
գոր ծադ րած չլի նե լու պատ ճա ռով քիչ մնաց, որ պատժ վի. ուրեմն 
մար դը պար տա վոր է կա տա րել Աստծու բո լոր հրա ման նե րը. 
եթե բո լոր պատ վեր նե րը կա տա րի և մի այն մե կի մեջ թե րա նա, 
բո լո րին պար տա պան կմնա364: Քա նի որ պատ վե րը Աստծու 
հրա մանն է, դրան ցից որն էլ ան կա տար մնա, հրա մա նին հա կա
ռակ է գոր ծած լի նում, որով էլ մար դը պատ ժի ար ժա նի է լի նում:

364 Նա, ով պահում է ամբողջ օրենքը և միայն մեկ բանով է սայ
թաքում, պարտապան կլինի ամբողջ օրենքին (Հակոբ. 2:10):
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Մով սե սը տես նում է, որ կինն ու երե խա նե րը իրեն ար գելք 
են լի նում և նե ղու թյուն պատ ճա ռում, այս պատ ճա ռով նրանց 
անե րոջ մոտ ուղար կե լով՝ ին քը մի այ նակ և առան ձին է գնում: 
Եվ երբ հաս նում է Քո րեբ լե ռա նը, Ահա րո նը դի մա վո րում է 
նրան, և մի մյանց տես նե լով՝ ուրա խա նում են: Մով սե սը պատ
մում է Ահա րո նին Աստծու բո լոր հրա ման նե րը:

Այս պես եր կու սը մի ա սին Եգիպ տոս են գնում, և Ահա րո նը 
ժո ղովր դի ծե րե րին հայտ նում է այն, ինչ ան հար ժեշտ է: Մով
սեսն էլ նրանց առ ջև հրաշք է գոր ծում, և նրանք հա վա տա լով 
ուրա խա նում են Աստծու այ ցե լու թյան հա մար: Ապա Մով սե
սը և Ահա րո նը գնում են փա րա վո նի մոտ և խնդրում, որ Աստ
ծուն զոհ մա տու ցե լու հա մար Իս րա յե լին թույլ տա երեք օր վա 
ճա նա պարհ անց նել դե պի անա պատ: 

Հարց ԽԹ. Փարավոնը Մովսեսին ի՞նչ 
պատասխանեց:
Պա տաս խան: Փա րա վո նը՝ հպարտ և հա մառ, «Ո՛չ Աստ ծուն 

եմ ճա նա չում և ո՛չ էլ Իս րա յե լին եմ թող նում» ասե լով, վճռա կան 
պա տաս խան է տա լիս: Հի րա վի, Մով սե սը՝ որ պես Աստծու կող
մից պատ գա մա վոր, և Ահա րո նը՝ որ պես նրա թարգ ման, փա
րա վո նի մոտ գնա լը և խնդրե լը, որ իր կամ քով Իս րա յե լին թույլ 
տա Եգիպ տո սից դուրս գալ, մեծ պա տիվ և փառք էր նրա հա
մար: Սա կայն բա ցի այն, որ փա րա վոնն այս պա տի վը չի հաս
կա նում և Իս րա յե լին բաց չի թող նում, «Նա ո՞վ է, որ ես նրա 
խոս քը լսե լով՝ Իս րա յե լին թող նեմ» ասե լով՝ Աստծու ամե նա կա
րո ղու թյան դեմ է խո սում: Բա ցի այդ, դի տա վո րյալ սկսում է Իս
րա յե լի ժո ղովր դին առա վել սաս տիկ նե ղու թյուն ներ տալ: 

Քա նի որ նրանց ա ղյուս պատ րաս տել էր տա լիս, իսկ 
մինչ այդ պա հը ա ղյու սի հար դը կա ռա վա րու թյան կող մից էր 
հատ կաց վում, այս դեպ քից հե տո ա ղյու սի հարդ հա վա քելն էլ 
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նրանց վրա թո ղեց՝ մի ա ժա մա նակ ա ղյու սի ամ բողջ քա նա կը 
պա հան ջե լով: Իս րա յե լա ցի նե րի հա մար խիստ ծանր եղավ այս 
գոր ծը, քա նի որ հարդ գտնե լը շատ դժվար էր: Մա նա վանդ 
այս գոր ծին կարգ ված հրե ա քար տու ղար նե րը փա րա վո նի 
մոտ են գնում և իրենց դառն ու տագ նա պա լից վի ճա կի մա սին 
հայտ նում ու գան գատ վում, թե ին չու է այս պի սի բռնու թյուն 
գոր ծադ րում իր ծա ռա նե րի նկատ մամբ և ա ղյուս նե րի քա
նակն էլ ան փո փոխ է թող նում:

Ան գութ թա գա վո րը գթա լու փո խա րեն հան դի մա նա կան 
խոս քեր է ուղ ղում նրանց, թե՝ «Պա րապ և առանց զբաղ մուն
քի մնա լու պատ ճա ռով «գնանք զոհ մա տու ցենք» եք ասում, 
ուրեմն գնա ցե՛ք և աշ խա տե՛ք, ձեզ ոչ ոք հարդ չի տա, և ա ղյու
սի քա նակն էլ ամ բող ջաց րե՛ք»:

Խրա՛տ առ. ինչ պես փա րա վո նը իս րա յե լա ցի նե րի աշ խա
տան քը բազ մա պատ կեց365, երբ իմա ցավ, որ նրանք նպա տակ 
ունեն Եգիպ տո սից դուրս գալ և Աստ ծուն զոհ մա տու ցե լու հա
մար անա պատ գնալ, որ պես զի Աստծու հրա հան գի շուրջ խոր
հե լու ժա մա նակ չու նե նան և Եգիպ տո սից դուրս գա լու մտքից 
հրա ժար վեն, նույն պես էլ երբ մի մարդ, իր չար ճա նա պար հից 
դառ նա լով, Աստծու հրա մա նի հա մե մատ սկսում է առա քի նու
թյուն գոր ծել, սա տա նան նրան աշ խար հիկ զբաղ մունք նե րի 
սերն է ներշն չում, որ պես զի առա քի նու թյուն գոր ծե լու հա մար 
ժա մա նակ գտնե լու ան կա րող լի նե լով՝ եր բեք մեղ քից ազատ 
և զերծ վի ճակ չու նե նա: 

Քա նի որ Եգիպ տո սից դուրս գա լով երեք օր վա ճա նա
պարհ գնալն ու անա պա տում զոհ մա տու ցե լը նշա նա կում է 
մարմ նի հա ճույք նե րը թող նել, աշ խար հի հոգ սե րից հրա ժար
վել և զղջմամբ, խոս տո վա նու թյամբ և ապաշ խա րու թյամբ 

365 Թող մարդկանց գործն է՛լ ավելի ծանրանա (Ելք 5:9):
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ապ րել: Վե րո հի շյալ քար տու ղար նե րը, որոնք փա րա վո նից 
օգ նու թյուն ստա նա լու փո խա րեն հան դի մա նու թյուն լսե ցին, 
փա րա վո նի պա լա տից ամ բող ջու թյամբ հու սա հատ ված դուրս 
գա լով՝ հան դի պե ցին Մով սե սին և Ահա րո նին և գան գատ
վե լով ասա ցին. «Մեզ փա րա վո նի մոտ ստո րաց րիք և մեր 
կորստյան ու կո տո րա ծի պատ ճառ պի տի դառ նաք»: Տե՛ս, 
Աստ ված Մով սե սին փա րա վո նի մոտ է ուղար կում, որ պես զի 
Իր հրա մա նը հա ղոր դի, սա կայն նա լսե լու փո խա րեն, հա կա
ռակն է գոր ծում, և ժո ղո վուրդն էլ առանց համ բե րե լու սկսում 
է գան գատ վել:

Մա նա վանդ Մով սե սը, նրանց կրած չար չա րանք նե րը տես
նե լով, սիր տը անա սե լի կոտր ված, երբ սկսում է աղա չել Աստ
ծուն: Աստ ված նրան մխի թա րե լու հա մար ասում է. «Հի մա 
պի տի տես նեն, թե Ես ի՛նչ պետք է անեմ»366: Այս խոս քով թեև 
հայտ նեց, որ փա րա վո նը պետք է սաս տիկ պատժ վի, և Իս
րա յե լը Աստծու ամե նա կա րող զո րու թյամբ շու տով ազատ վի, 
սա կայն ժո ղովր դին էլ վստա հեց նե լու հա մար Մով սե սին հրա
մա յում է, որ նրանց հայ տա րա րի, թե Աստ ված, նրանց գե րու
թյու նից փրկե լով, Քա նա նի եր կի րը պետք է տա նի, ինչ պես 
խոս տա ցել էր Աբ րա հա մին, Իսա հա կին և Հա կո բին:

Ար դա րև, ըստ հրա մա նի` Մով սե սը գնում և տե ղե կաց նում 
է ժո ղովր դին, սա կայն նրանք, ան համ բեր և խիստ մեծ նե ղու
թյան մեջ լի նե լով, այ լևս չեն լսում նրա խոս քը: Աստ ված երբ 
Մով սե սին նո րից հրա մա յում է գնալ փա րա վո նի մոտ և ասել, 
որ Իս րա յե լի ժո ղովր դին թող նի, Մով սե սը պա տաս խա նում է. 
«Իս րա յե լի որ դի ներն ինձ չլսե ցին, փա րա վո նը ինչ պե՞ս լսի, քա
նի որ ես մի պեր ճա խոս մարդ չեմ, ձայնս էլ տկար է»:

366 Տերն ասաց Մովսեսին. «Հիմա կտեսնես, թե ի՛նչ եմ անելու փա
րա վոնին» (Ելք 6:1):
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Այս տեղ ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու, որ Մով սեսն ինչ քան խո
նարհ վում էր Աստծու առ ջև, Աստ ված էլ այն քան նրա փառքն 
էր ավե լաց նում: Այս ան գամ ևս Մով սե սը Աստծու նման փա
րա վո նի վրա տեր և իշ խան է կարգ վում, որ տար բեր հրաշք ներ 
գոր ծե լով՝ նրան պատ ժի: Իսկ Ահա րո նը Մով սե սի մար գա րեն է 
լի նում367: Քա նի որ ինչ պես մար գա րե նե րը Աստծու հրա ման նե
րը մարդ կանց հայտ նե լու պաշ տոնն ունեն, նույն պես Ահա րո
նը Մով սե սի հրա մա նը փա րա վո նին և ժո ղովր դին է հայտ նում: 
Այն ժա մա նակ Մով սեսը` ութ սուն, իսկ Ահա րո նը ութ սու նե րեք 
տա րե կան էր: 

Այ սու հե տև ուշա դի՛ր եղիր Մով սե սի ձեռ քով գործ ված 
հրաշք նե րին և ինք նա հա վան ու հա մառ փա րա վո նի կրած պա
տիժ նե րին. քա նի որ Մով սե սը և Ահա րո նը Աստծու հրա մա նով 
երկ րորդ ան գամ են ներ կա յա նում փա րա վո նին և պա հան ջում 
են, որ թող նի Իս րա յե լին: Եվ որով հե տև նա այն ժա մա նակ 
ասել էր, որ Աստ ծուն չի ճա նա չում, այս պատ ճա ռով Մով սե սը 
սկսում է հրաշք ներ գոր ծել, որ պես զի Աստծու կա րո ղու թյու նը 
ճա նա չի: Ուստի Ահա րո նը, Մով սե սի գա վա զա նը վերց նե լով, 
փա րա վո նի առ ջև գցե լուն պես գա վա զա նը օձ է դառ նում:

Սա կայն փա րա վո նը, այս հրաշ քը կա խար դու թյան և ոչ 
թե Աստծու զո րու թյա նը վե րագ րե լով, կան չել է տա լիս Հա նես 
և Համ րես անուն նե րով կա խարդ նե րին, որ պես զի նրանք նույն
պես իրենց գա վա զան նե րը օձ դարձ նեն (Բ Տի մոթ. 3:8): Ար
դա րև, սա տա նա յի հնար քով նրանց գա վա զան նե րը նույն պես 
օձ դար ձան, սա կայն զար մա նա լին այն է, որ օձե րը փա րա վո
նի ներ կա յու թյամբ իրար հետ կռվել սկսե ցին, Մով սե սի (օձը) 
գա վա զա նը կա խարդ նե րի գա վա զան նե րը կուլ տվեց և մի այն 

367 Ահա ես քեզ փարավոնի համար մի աստված դարձրի, իսկ քո 
եղբայր Ահարոնը թող լինի քո մարգարեն (Ելք 7:1):
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ին քը մնաց, որը Մով սե սի բռնե լուն պես նո րից գա վա զան դար
ձավ: Կա խարդ նե րը, առանց գա վա զա նի մնա լով, ծաղր ված 
և ամո թա պարտ մեկ նե ցին: Սա կայն մի՛ կար ծիր, որ նրանց 
արա ծը իրա կան հրաշք էր, այլ սա տա նա յա կան հնարք:

Սա կայն հրաշ քը խրատ և հոր դոր էր թա գա վո րի հա մար, 
որ զղջա: Քա նի որ Մով սե սը Աստծու հրա մա նով իս րա յե լա
ցի նե րի վրա հո վիվ էր նշա նակ ված, ցու պը ձեռ քին` հո տը որո
նե լու էր դուրս եկել, և փա րա վո նը իր հո ժար կամ քով հո տը 
հով վին չհանձ նե լու պատ ճա ռով գա վա զա նը օձ է դառ նում, 
որ պես զի պա տու հա սի անի րա վին: Սա կայն նա այս օրի նա կից 
խրատ չա ռավ. բնա կա նա բար խրա տը պատ ժի փոխ վեց, քա նի 
որ խրա տին ուշադ րու թյուն չդարձ նո ղի բա ժի նը իրա վա ցի ո րեն 
պա տիժն է:

Ար դա րև, փա րա վո նը ամ բող ջու թյամբ դա տա պար տու
թյան է ար ժա նի, սա կայն Աստ ված, ողոր մած և գթած լի նե լով, 
Մով սե սին նո րից՝ եր րորդ ան գամ է ուղար կում, որ Իս րա յե լին 
թող նի, և եթե չթող նի, իմա նա, որ պի տի պատժ վի: Բա ցի այդ, 
տա լիք պատ ժի ժա մա նա կը, անու նը և ձևը նա խա պես հայտ
նում է, որ պես զի բնա կան պա տա հար չհա մա րի, այլ Աստծու 
կող մից ուղարկ ված հա տուկ պա տու հաս լի նե լը հաս կա նա լով՝ 
դար ձի և զղջման գա:

Հարց Ծ. Քանի՞ տեսակ պատիժ կամ հարված 
տրվեց փարավոնին:
Պա տաս խան: Տա սը տե սա կի: Առա ջին հար վածն այն էր, որ 

ջու րը ա րյուն դար ձավ: Նկա տի՛ր, որ ինչ պես փա րա վո նը Իս
րա յե լի մա նուկ նե րին ջրում խեղ դել էր տա լիս, դրա փո խա
րեն եգիպ տա ցի նե րի խմե լու ջու րը ա րյան փոխ վեց: Քա նի 
որ Աստծու հրա մա նով Մով սեսն առա վո տյան Նե ղոս գե տի 
եզերքն է գնում, ուր նաև փա րա վոնն է գա լիս: Տես նե լով, որ 
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Աստծու հրա մա նը հայտ նե լով՝ անզ գամ թա գա վո րը չի հա մոզ
վում, Ահա րո նը Մով սե սի գա վա զա նը գե տի ջրին հար վա ծեց, 
որից ոչ մի այն գե տե րի և լճե րի, այլ նաև տնե րում եղած հո րե րի, 
կա րաս նե րի և սա փոր նե րի ջրե րը հրաշ քով ա րյան փոխ վե ցին, 
և գե տի ձկնե րը սատ կե լով՝ սկսե ցին գար շա հո տել: Այս պա տի
ժը յոթ օր տև եց, և քա նի որ ան կա րող եղան խմե լու ջուր գտնել, 
ստիպ ված նոր հո րեր փո րե ցին, սա կայն փա րա վո նը այս հրաշ
քը ոչ թե Աստծու կող մից, այլ կա խար դու թյան ար դյունք հա
մա րե լով՝ իր կա խարդ նե րին հրա ման է տա լիս նույն պես ջու րը 
ա րյուն դարձ նել, և սա տա նա յա կան հնար քով հա ջող վում է:

Երկ րորդ հար վա ծը գոր տե րը եղան: Քան զի Աստծու հրա
մա նով Մով սե սը, փա րա վո նի մոտ գնա լով, ասում է, թե Աստ
ված այս պես է հրա մա յում. «Թող Իմ ժո ղովր դին և եթե չթող
նես, եր կիրդ գոր տե րով պի տի հար վա ծեմ»: Եվ երբ փա րա վո նը 
չհնա զանդ վեց, Ահա րո նը Մով սե սի գա վա զա նը գետ նին է հար
վա ծում, և ջրից իս կույն ան հա մար գոր տեր են գո յա նում ու այն 
աս տի ճան շա տա նում, որ Եգիպ տո սի ցա մա քը պա տե լուց բա
ցի, տնե րը, սե նյակ նե րը, մահ ճա կալ նե րը, սե ղան նե րը և նրանց 
վրա էլ լցվե լով՝ հար ձակ վում նե ղող ոս տոս տում նե րով: Այն պես 
որ բո լոր եգիպ տա ցի նե րը խիստ ան հանգս տա նում են և սար
սա փե լի պատժ վում: Սա կայն փա րա վո նին էլ է հա ջող վում կա
խարդ նե րի ձեռ քով ջրից գորտ հա նել տալ:

Դու նա յի՛ր փա րա վո նի թշվառ վի ճա կին. քա նի որ նա հա
մա ռու թյան մեջ այն աս տի ճա նի է առաջ գնում, որ ար դեն 
գոր տե րից ոտք դնե լու և կանգ նե լու տեղ չլի նե լով հան դերձ, 
Մով սե սին հա կա ռակ՝ գոր տե րը շա տաց նե լու փորձ է անում: 
Այո՛, կա խարդ նե րը գոր տե րը շա տաց նում են, սա կայն չեն կա
րո ղա նում դրանք ոչն չաց նել, և փա րա վո նը որ քան էլ հպարտ 
և անաստ ված էր, սա կայն գոր տե րից այն քան է նեղ վում, որ 
ստիպ ված կան չում է Մով սե սին ու Ահա րո նին և նրանց ասում, 
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որ աղո թեն առ Աստ ված, որ գոր տե րը չքվեն, որ պես զի Իս րա
յե լին թող նի:

Մտա պա հի՛ր. նա, որ առաջ ասում էր՝ Աստ ծուն չեմ ճա նա
չում, պա տի ժը կրե լուն պես խնդրում է, որ աղո թեն առ Աստ ված, 
սա կայն ոչ թե ուղիղ մտքով, այլ ակա մա: Մով սե սը, իմա նա լով 
նրա ան հա վա տու թյու նը, պայ ման է դնում, որ իր ուզած օրը թող 
գոր տե րը ան հե տա նան, որ պես զի Աստծու զո րու թյու նը իմա նա:

Փա րա վո նը հա ջորդ օրն է որո շում, Մով սեսն էլ խոս տա նում 
է հա ջորդ օրը հար վա ծը վե րաց նել: Ար դա րև, նույն օրը Աստ
ծուն աղա չե լով՝ որ պես պա տիժ առաջ եկած բո լոր գոր տե րը 
սատ կում են: Սա կայն ինչ քան էլ դրանք հա վա քե լով քա ղա քից 
դուրս թա փե ցին, այ դու հան դերձ այդ քան ան հա մար գոր տե րի 
դի ակ նե րի հո տը Եգիպ տո սի ժո ղովր դին խիստ նե ղում էր: Հի
րա վի, Ահա րո նի գա վա զա նը գե տի ջրե րին հար վա ծե լուն պես 
իս կույն գոր տեր գո յա ցան, բայց դրանց չքա նա լու հա մար Մով
սե սի աղո թե լու ժա մա նակ դրանք իս կույն չեն ան հե տա նում, այլ 
սատ կե լով մեջ տեղ են մնում: Քա նի որ եթե հան կարծ աներևու
թա նա յին, կա րե լի էր կա խար դու թյա նը վե րագ րել, սա կայն սատ
կած դի ակ նե րի մնա լով` հաս կա նում են, որ պա տիժ է:

Հի մա մտա ծի՛ր փա րա վո նի խար դախ բնա վո րու թյան մա
սին. թե պետ գոր տե րի ներ կա յու թյու նից խիստ նեղ վեց, սա
կայն դրանց ան հե տաց ման հա մար փո խա նակ ին քը աղո թեր, 
Մով սե սին և Ահա րո նին է հանձ նա րա րում աղո թել և աղա չել 
Աստ ծուն: Բա ցի այդ, ան մի ջա պես չի խնդրում, որ աղո թեն, այլ 
ասում է` վա ղը աղո թեք: Քա նի որ հպար տու թյու նից չի զի ջում՝ 
«մե ղա» գո չե լով Աստ ծուն աղոթ քով դի մել, նաև ան հա վատ 
լի նե լով, «Հնա րա վոր է՝ ինք նըս տին քյան ոչն չա նան» ասե լով` 
խնդրում է, որ վա ղը աղո թեն:

Եր րորդ հար վա ծը մժեղ նե րը եղան: Քա նի որ գոր տե րի 
անց նե լուն պես փա րա վո նը, իր խոս քին հաս տատ չմնա լով, 
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Իս րա յե լի ժո ղովր դին չի թող նում: Այն ժա մա նակ Ահա րո նը 
Մով սե սի գա վա զանն իս կույն գետ նին է հար վա ծում, և ան
հա մար մժղուկ ներ են գո յա նում և այն պի սի բազ մու թյամբ են 
հար ձակ վում մարդ կանց և անա սուն նե րի վրա, որ բո լորն էլ 
վնաս վում են: Թե պետ կա խարդ նե րը նույն պես փոր ձում են 
մուն (մժեղ) գո յաց նել, սա կայն ան կա րող լի նե լով՝ հար կադր ված 
խոս տո վա նում են, որ Աստծու մա տը կա այդ գոր ծի մեջ368:

Քա նի որ նրանք նույն պես իմա ցան, որ Մով սե սի հրաշք նե
րը սա տա նա յա կան գոր ծեր չեն, այլ այդ պի սի հրաշք գոր ծե լու 
հա մար մարդն աստ վա ծա յին զո րու թյան կա րիք ունի: Ար դա
րև, առաջ կա խարդ նե րի արած նե րը սա տա նա յա կան հնարք
ներ էին, սա կայն Աստ ված հա տուկ չար գե լեց այն, որ պես զի 
փա րա վո նի պա տի ժը սաստ կա նա, հե տո ար գե լեց, որ պես զի 
իմա նա, որ նրանց գոր ծե րը ճշմա րիտ հրաշք ներ չեն, և ան կա
րող են ամեն ան գամ իրենց ցան կա ցա ծը գոր ծի դնել: Քա նի որ 
երբ Աստ ված կա մե նա, ար գե լում է սա տա նա յին, որ ան կա րող 
լի նի մարդ կանց խա բել:

Չոր րորդ հար վա ծը շնա ճանճն էր, որ խիստ կա տա ղի տե
սա կից էր. խայ թած տե ղը վեր քեր էին առա ջա նում: Քա նի որ 
Մով սե սը, փա րա վո նի մոտ գնա լով, պա հան ջում է, որ Իս րա
յե լի ժո ղովր դին թող նի, «եթե ոչ, վա ղը քո և ժո ղովր դիդ վրա 
շնա ճան ճեր պի տի ուղար կեմ, որոնք իս րա յե լա ցի նե րի բնա
կու թյան վայ րե րում բնավ չպի տի երև ան, որ պես զի իմա նաս, 
որ Աստծու զո րու թյամբ է»: Բայց հա մառ փա րա վո նը դար ձյալ 
չի հա մոզ վում: Արդ, Մով սե սի ասա ծի պես հա ջորդ օրը ան հա
մար շնա ճան ճեր երև ա ցին և փա րա վո նին ու բո լոր եգիպ տա
ցի նե րին խայ թե ցին, որոնք վի րա վոր ված խիստ հի վան դա ցան: 

368 Մոգերն ասացին փարավոնին. «Սրա մեջ Աստծու մատը խառն է» 
(Ելք 8:19):
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Իսկ իս րա յե լա ցի նե րի գտնված վայ րում շնա ճան ճեր եր բեք 
չհայտն վե ցին, ինչ պես որ մյուս հար ված ներն էլ նրանց բնավ 
չպա տա հե ցին: Այս հար վա ծից փա րա վո նը հրա մա յում է, որ 
Եգիպ տո սում իրենց զո հը մա տու ցեն, սա կայն երբ Մով սե
սը հայ տա րա րում է, որ առանց անա պատ գնա լու անհ նար է, 
փա րա վո նը ակա մա խոս տա նում է հրա ման տալ, երբ աղո թեն, 
և շնա ճան ճե րի պա տի ժը վե րա նա: Մով սե սը, իմա նա լով հան
դերձ, որ խա բում է, պա տաս խա նում է, որ կա ղո թի, և վա ղը 
շնա ճան ճը կհե ռա նա, «սա կայն դար ձյալ չխա բես»: Իրոք, Մով
սե սի աղոթ քով շնա ճան ճը վե րա ցավ, սա կայն թա գա վո րը հրա
ման չտվեց:

Հին գե րորդ հար վա ծը անա սուն նե րի մա հը եղավ: Մով
սե սը Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն ասում է փա րա վո նին. 
«Ժո ղովրդին ար ձա կի՛ր, եթե ոչ, դաշ տում գտնվող բո լոր 
անա սուն նե րը, որոնք եգիպ տա ցի նե րինն են, կսատ կեն, իսկ 
իս րա յե լա ցի նե րի անա սուն նե րը բնավ որևէ վնաս չեն կրի»: 
Սա կայն փա րա վո նը դար ձյալ չհա մոզ վեց:

Ուստի հա ջորդ օրը եգիպ տա ցի նե րին պատ կա նող ինչ
քան կով, ոչ խար, ուղտ, ձի, էշ և այլ անա սուն ներ կա յին, բո
լորն էլ սատ կե ցին: Ճշմա րիտ է, որ նա խորդ հար ված նե րից 
խիստ շատ նե ղու թյուն ներ կրե ցին, սա կայն ունեց վածք չկորց
րին, բայց այս ան գամ նյու թա կան մեծ կո րուստ ունե ցան: Փա
րա վո նը, տես նե լով, որ մի այն եգիպ տա ցի նե րի անա սուն նե րը 
սատ կե ցին, սա կայն իս րա յե լա ցի նե րի անա սուն նե րին բնավ 
որևէ վնաս չհա սավ, իր հա մա ռու թյան մեջ առա վել ևս կա տա
ղած, իս րա յե լա ցի նե րին չի թող նում:

Վե ցե րորդ հար վա ծը մարդ կանց և անա սուն նե րի վրա գո
յա ցած վեր քե րը եղան, որ խոց կամ ուռուցք են կոչ վում: Մով
սեսն ու Ահա րո նը իրենց ձեռ քով հնո ցի վա ռա րա նից մո խիր 
վերց րին և փա րա վո նի ներ կա յու թյամբ դե պի վեր՝ եր կինք 
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ցա նե ցին, և իս կույն բո լոր եգիպ տա ցի նե րի և նրանց անա
սուն նե րի վրա ուռած վեր քեր գո յա ցան. ցա վից բո լորն էլ խիստ 
տագ նա պե ցին: Նույ նիսկ կա խարդ նե րի մար մին նե րին վեր քեր 
գո յա ցան. Մով սե սի մոտ այ լևս չեն կա րո ղա նում մնալ:

Յո թե րորդ հար վա ծը հրե կար կու տը, սաս տիկ որոտ նե րը 
և զար հու րե լի փայ լա տա կում նե րը եղան: Բայց Մով սե սը մեկ 
օր առաջ տե ղյակ պա հեց, որ կար կուտ պետք է տե ղա, որ պես
զի իրենք և անա սուն նե րը թաքն վեն: Ար դա րև, ով քեր, Մով սե
սի խոս քին հա վա տա լով, զգու շա ցան, որևէ վնաս չկրե ցին, իսկ 
ով քեր չհա վա տա լով դաշ տե րում մնա ցին, բո լորն էլ ոչն չա ցան: 
Քա նի որ Մով սե սը ձեռ քը դե պի եր կինք բարձ րաց րեց, իս կույն 
սար սա փե լի որոտ սկսվեց, և այն աս տի ճա նի խո շոր կար կուտ 
տե ղաց, որի նմա նը մին չև այն ժա մա նակ չէր եղել:

Զար մա նա լին այն է, որ կար կու տի մեջ կրակ լի նե լով՝ ջու
րը ան զոր էր այն մա րել, ընդ հա կա ռա կը, է՛լ ավե լի զո րու թյուն 
տա լով կրա կին՝ ըն կած տե ղը այ րե լով փո շի աց նում էր369: 
Փա րա վո նը սույն հար վա ծից ոչ մի այն զղջում է ար տա հայ
տում, այ լև Աստծու ար դա րու թյու նը և իր չա րու թյու նը խոս
տո վա նե լով՝ Մով սե սին և Ահա րո նին խնդրում է, որ աղո թեն 
հար վա ծի վե րա նա լու հա մար, որ պես զի ինքն էլ Իս րա յե լին 
ար ձա կի:

Մով սեսն էլ պա տաս խա նում է. «Հի մա քա ղա քից դուրս 
գա լով՝ ձեռ քերս վեր կբարձ րաց նեմ, որ պես զի պա տի ժը վե րա
նա, և դու իմա նաս, որ ամ բողջ աշ խար հը Աստ ծուն է պատ
կա նում: Սա կայն գի տեմ, որ դու տա կա վին Աստ ծուց չվա խե
ցար»: Ար դա րև, քա ղա քից դուրս գա լով՝ Մով սե սը ձեռ քե րը 
եր կինք բարձ րաց րեց, և ան մի ջա պես դա դա րե ցին կար կու տը, 

369 Ամեն ինչ հանգցնող ջրի մեջ կրակն ավելի ուժեղ էր գործում 
(Իմաստ. 16:17):
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անձ րևն ու որո տի ձայ նե րը: Սա կայն հան գիստ գտնե լուն պես 
փա րա վոնն իր սո վո րա կան հա մա ռու թյամբ չկա մե ցավ կա տա
րել խոս տու մը:

Ութե րորդ հար վա ծը մո րե խը եղավ: Քա նի որ Մով սեսն 
ու Ահա րո նը, Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն փա րա վո նի մոտ 
գնա լով, հայ տա րա րում են. «Այս պես է ասում Իս րա յե լի Աստ
վա ծը, թե մին չև ե՞րբ պի տի Ինձ նից չա մա չես, ար ձա կի՛ր ժո
ղովր դիս, որ Ինձ երկր պա գու թյուն մա տու ցեն, և եթե չար ձա
կես, քո բո լոր երկր նե րում այն քան շատ մո րեխ պի տի գա, որի 
նմա նը ո՛չ դու և ո՛չ էլ քո նախ նի ներն են տե սել», և չսպա սե լով 
պա տաս խա նի՝ հե ռա նում են:

Այն ժա մա նակ փա րա վո նի հպա տակ նե րը սկսում են գան
գատ վել. «Մին չև ե՞րբ պի տի կրենք այս հար ված նե րը, ար ձա
կի՛ր, որ գնան, որով հե տև Եգիպ տո սը ավե րակ դար ձավ»: Հի
րա վի փա րա վո նը հակ ված չէ թող նել Իս րա յե լին, բայց տե ղի 
տա լով իր հպա տակ նե րի գան գատ նե րին՝ կան չում է Մով սե
սին ու Ահա րո նին և հրա մա յում, որ գնան, սա կայն մի և նույն 
ժա մա նակ հարց նում է, թե ով քե՛ր պի տի գնան: Երբ Մով սե սը 
պա տա խա նում է. «Մենք բո լորս, մեծ ու փոքր, մեր ամ բողջ 
ունեց ված քով հան դերձ»: «Այդ պես չի լի նի,– գո ռում է փա
րա վո նը, մի այն տղա մար դիկ թող գնան», և բար կու թյամբ 
վռնդում է նրանց իր մո տից:

Ուստի Մով սեսն Աստծու հրա մա նով ձեռ քը դե պի եր կինք 
բարձ րաց րեց, և իս կույն այդ օրը՝ ցե րե կը և գի շե րը, հա րա վից 
հող մը փչե լով՝ առա վո տյան դեմ ան հա մար քա նա կու թյամբ մո
րեխ է լցվում Եգիպ տո սի եր կի րը, այն պես որ եր կինքն ու եր կի
րը ծածկ վում են, և փա րա վո նի պա լա տի ու բո լոր եգիպ տա ցի
նե րի տնե րի վրա հար ձակ վե լով՝ որ քան ծա ռեր, տնկի ներ կամ 
բույ սեր կա յին, բո լորն էլ փչաց նում են՝ թե՛ ներ սում և թե՛ դրսի 
դաշ տե րում եղած նե րը: Այս հար վա ծից փա րա վո նը շտապ 
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կան չում է Մով սե սին և Ահա րո նին, իբր թե ուղղ ված և արա ծի 
հա մար ան կեղ ծո րեն զղջա ցած, և ասում է. «Հան ցանք գոր ծե
ցի, այս ան գամ էլ նե րե ցե՛ք իմ հան ցանք նե րը և մեկ ան գամ էլ 
աղո թե՛ք Աստ ծուն, որ մո րեխ ներն ան հե տաց նի»: Եվ երբ Մով
սեսն աղո թեց, ան մի ջա պես մի ուժ գին քա մի սկսեց փչել և մո
րեխ նե րը Կար միր ծո վը թա փել, սա կայն փա րա վո նը նո րից 
չկա տա րեց իր խոս տու մը:

Նկա տի՛ր, որ Աստ ված Իր զո րու թյու նը փա րա վո նին ցույց 
տա լու հա մար ա ռյուծ, ինձ կամ մեկ այլ գի շա տիչ կամ սար սա
փազ դու գա զան չհատ կաց րեց նրան պատ ժե լու նպա տա կով, 
այլ գորտ, մժեղ, շնա ճանճ և մո րեխ է հատ կաց նում, որ պես զի 
իր չա փը ճա նա չի, որով հե տև եթե Աստ ված կա մե նա, ան գամ 
ճան ճը ա ռյու ծի պես վտան գա վոր կա րող է լի նել և մար դուն 
զգալ տալ իր տկա րու թյու նը:

Հի րա վի, արա րած նե րը Արար չի հետքն են, Աստծու մեծ 
կա րո ղու թյան ստվերն ու նշան նե րը նրանց մեջ են երև ում, 
և ամեն արա րա ծի մեջ իրեն յու րա հա տուկ կա րո ղու թյուն 
գտնվում, թեև իրա րից զա նա զան վում են, սա կայն մո րե խի 
վե րա բե րյալ ընդ հա նուր կար ծիքն այն է, որ նրա գլու խը` ձիու 
գլխի, աչ քե րը՝ խո զի աչ քե րի, կուրծ քը՝ ա ռյու ծի կրծքի, փո րը՝ 
կա րի ճի փո րի, ոտ քը՝ էգ ուղ տի ոտ քի, պո չը՝ օձի պո չի, թև ե րը 
թռչուն նե րի թև ե րի են նման:

Ին նե րորդ հար վա ծը խիստ թանձր խա վա րը եղավ: Աստ
ծու հրա մա նի հա մա ձայն երբ Մով սե սը ձեռ քը դե պի եր կինք 
բարձ րաց րեց, իս կույն մի սև ա թույր ծխով եր կի րը այն աս տի
ճա նի թանձր խա վար է պա տում, որ եգիպ տա ցի նե րը, իրենց 
գտնվե լու վայ րից շարժ վե լու ան կա րող լի նե լով, նույ նիսկ կրակ 
կամ ճրագ վա ռել չեն կա րո ղա նում, քան զի օդը խիստ խո նավ 
և մշու շոտ լի նե լու պատ ճա ռով այն աս տի ճա նի է հաս նում, որ 
խա վա րը շո շա փե լի է դառ նում: 
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Բա ցի այդ, եր կյու ղից իրենց մտքի և երև ա կա յու թյան առ
ջև այ լև այլ զար հու րե լի ճի վաղ ներ են հայտն վում, բո լո րի մար
մինն ու սիր տը սկսում են դո ղալ, և իրենց որ տեղ գտնվե լը չեն 
հաս կա նում, և որևէ մե կը ան զոր է լի նում օգ նու թյուն և մխի
թա րու թյուն գտնել, քա նի որ մի և նույն սե նյա կի մեջ գտնվող
նե րից յու րա քան չյուրն էլ իր ըն կե րո ջը տես նե լու ան կա րո ղու
թյու նից շվա րում է: Այս ամե նին որ պես լրա ցում՝ այդ թանձր 
և շո շա փե լի խա վա րում իրենց եր կյու ղը բազ մա պատ կե լու հա
մար հան կարծ եր բեմներ բեմն լու սա վոր փայ լա տա կում ներ են 
ծա գում. հրի մեջ մնա ցած և տե սակտե սակ սար սա փազ դու 
տե սա րան նե րի առ ջև կանգ նած՝ մի և նույն ժա մա նակ ահա վոր 
և զար հու րե լի ձայ ներ էին լսում370: 

Խե լա մո՛ւտ եղիր, ըն թեր ցո՛ղ. երբ եգիպ տա ցի նե րը, Աստ
ծու եր կյուղն ու դա տաս տա նը իրենց սրտե րից վա նե լով, տե
սակտե սակ հարս տա հա րու թյուն նե րով կե ղե քում էին Իս րա յե
լի ժո ղովր դին, եր բեք չէ ին ցան կա նում նրանց հա ռա չանք նե րին 
ու ող բե րին ականջ դնել և գթու թյուն ու կա րեկ ցու թյուն ցու
ցա բե րել, այս ան գամ նրա փո խա րեն իրենք էին են թարկ վել 
մա հու չափ վա խե րի և նե ղու թյուն նե րի, նրանց ող բե րի և հա
ռա չանք նե րի ձայ նը բնավ լսող չկար: 

Եվ ինչ պես վե րո հի շյալ բո լոր հար ված նե րից իս րա յե լա ցի նե
րը զերծ և ազատ էին, նույն պես և այս ան գամ նրանց բնա կու
թյան վայ րե րում եր բեք խա վար կամ մթու թյուն չե ղավ371: Իսկ 
եգիպ տա ցի ներն ու փա րա վո նը երեք օր անո թի և ծա րավ այդ 
խա վա րի մեջ մնա ցին: Երեք օր հե տո Աստծու հրա մա նով խա
վա րի վե րա նա լուն պես փա րա վո նը, Մով սե սին և Ահա րո նին 

370 Նրանց աչքին անժպիտ և խոժոռադեմ ցնորքներ էին երևում 
(Իմաստ. 17:4):

371 Բոլոր իսրայելացիների բոլոր բնակավայրերում լույս էր 
(Ելք 10:23):
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կան չե լով, հրա ման է տա լիս, որ գնան Աստ ծուն զոհ մա տու
ցեն, սա կայն իրենց ար ջառ ներն ու անա սուն նե րը Եգիպ տո
սում մնան:

Մով սե սը հա մար ձակ պա տաս խա նում է. «Ոչ մի այն մեր 
բո լոր անա սուն նե րը մեզ հետ պի տի տա նենք, այ լև դու ևս 
պար տա վոր ես մեր Աստ ծուն զոհ մա տու ցե լու հա մար մեզ 
կեն դա նի ներ տալ»: Այս խոս քից բար կա նա լով՝ փա րա վոնն 
ասում է. «Այ լևս աչ քիս չե րև աս, այ լա պես կմեռ նես»: Այն 
ժա մա նակ Մով սեսն Աստծու ազ դե ցու թյամբ պա տաս խան 
է տա լիս. «Ասա ծիդ պես այ լևս չեմ գա մոտդ, մի այն թե այս 
կես գի շեր քո անդ րա նիկ որ դին և բո լոր եգիպ տա ցի նե րի անդ
րա նիկ նե րը, ինչ պես նաև նրանց անա սուն նե րի առաջ նա
ծին նե րը պի տի մա հա նան, և ամ բողջ Եգիպ տո սում այն պի սի 
լացուկոծ պի տի լի նի, որի օրի նա կը եր բեք չի տեսն վել: Իսկ 
Իս րա յե լի ժո ղովր դի մեջ, թե՛ մարդ կանց և թե՛ անա սուն նե
րին ոչ մի վնաս չպա տա հե լով՝ բնավ որևէ ձայն չպի տի լսվի, 
որ պես զի հաս կա նաս Աստծու զո րու թյու նը, և հպա տակ ներդ 
պի տի գան ու ինձ երկր պա գե լով՝ ասեն. «Գնա՛ Եգիպ տո սից 
ժո ղովր դիդ հետ»: Այս խոս քե րից հե տո Մով սե սը բար կու
թյամբ դուրս եկավ:

Տաս նե րորդ հար վա ծը, ուրեմն, եղավ փա րա վո նի և եգիպ
տա ցի նե րի անդ րա նիկ որ դի նե րի, նաև նրանց անա սուն նե
րի առա ջին ծնված նե րի մա հը: Սա կայն Աստծու հրա մա նով 
Մով սեսն իս րա յե լա ցի նե րին նա խա պես պատ վի րում է, որ 
ամս վա տաս նե րորդ օր վա նից սկսած՝ յու րա քան չյուր անձ, 
իր տան ան դամ նե րի թվի հա մե մատ, մի տա րե կան անա րատ 
գառ վերց նի, չորս օր կե րակ րի և ամ սի տասն չոր սի երե կո յան 
մոր թե լով՝ ա րյան մեջ զո պա յի մի փունջ թա թա խի, որով տնե
րի շե մե րի վրա ցա նե լով՝ նշան դնի և առանց ոս կո րը կոտ րե
լու՝ մի սը խո րո վե լով ուտեն, մեջ քին գո տի կա պած, կո շիկ նե րը 
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ոտ քե րին և գա վա զա նը ձեռք նե րին` շտապ ուտեն, դառ նա
համ հա զա րի հետ: Եվ եթե ավե լա նա, առանց առա վոտ վա 
հա մար պա հե լու ոս կոր նե րով կրա կի մեջ այ րեն, և այն գի շեր 
ոչ ոք տնից դուրս չպի տի գա: Նաև յոթ օր առանց խմո րի չի 
բա ղարջ հաց պի տի ուտի, և այդ յոթ օր վա մեջ ոչ մե կի տա նը 
բնավ թթխմոր չպի տի լի նի:

Հի մա դու նա յի՛ր հա մառ փա րա վո նի և բո լոր եգիպ տա ցի
նե րի խեղճ և թշվառ վի ճա կին. քա նի որ Իս րա յե լի ժո ղո վուր
դը, վե րը նշվա ծի հա մա ձայն Աստծու հրա մա նը գոր ծադ րե լով, 
ուրախ և զվարթ վի ճա կում էր, իսկ կես գի շե րին փա րա վո նի 
պա լա տում և եգիպ տա ցի նե րի տնե րում այն պի սի լացուկո ծի 
ձայն է բարձ րա նում, որի նմա նը բնավ չէր լսվել:

Որով հե տև աստ վա ծա յին կամ քով բո լոր եգիպ տա ցի նե
րի անդ րա նիկ որ դի նե րը և առաջ նա ծին բո լոր կեն դա նի նե րը 
մե ռան: Իրոք, ինչ պես հայտ նել էր Մով սե սը, եգիպ տա ցի նե րի 
տնե րի այդ ողոր մե լի տե սա րա նը բաց ված ժա մա նակ՝ նույն գի
շե րը, իս րա յե լա ցի նե րի տնե րում ոչ մի հի վանդ կամ տկար անձ 
չի գտնվում:

Հարց ԾԱ. Տասներորդ հարվածից հետո փարավոնը 
Իսրայելին Եգիպտոսից հանելու հրաման տվե՞ց 
Մովսեսին:
Պա տաս խան: Հրա ման տվեց, սա կայն ոչ թե Աստ ծուց վա

խե նա լով կամ ուղիղ սրտով և ան կեղծ մտքով, այլ իր կամ քից 
ան կախ՝ ստիպ ված: Քան զի նա, որ Մով սե սին ասել էր. «Էլ ոչ 
մի ան գամ մոտս չգաս, այ լա պես կմա հա նաս», այս տաս նե րորդ 
հար վա ծից ինքն է կան չում Մով սե սին և Ահա րո նին, որ պես զի 
ստի պի նրանց ժամ առաջ Իս րա յե լի ժո ղովր դին իրենց ամ բողջ 
ունեց ված քով, Եգիպ տո սից վերց նե լով, տա նեն, և խնդրում է, 
որ իր հա մար էլ աղո թեն Աստ ծուն: Նմա նա պես Եգիպ տո սի 
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ժո ղո վուր դը ոտ քի է ել նում և սաս տիկ թա խան ձանք նե րով 
խնդրում, որ շուտ հե ռա նան, քա նի որ Եգիպ տո սում որևէ 
տուն չկար, որ այն գի շեր մի մարդ մե ռած չլի ներ: Այդ պատ ճա
ռով այս ան գամ իրենք սկսե ցին աղա չել Մով սե սին, որ գնան:

Այս տեղ ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու Աստծու ար դա րու թյա
նը: Քա նի որ եր կար ժա մա նակ էր, որ եգիպ տա ցի նե րը հափշ
տա կել էին իս րա յե լա ցի նե րի իրա վուն քը՝ նրանց առանց վար
ձատ րու թյան և հա տուց ման չա րա չար աշ խա տեց նե լով որ պես 
գե րի, ուս տի Աստծու հրա մա նով Մով սեսն իս րա յե լա ցի նե րին 
նա խա պես պատ վի րել էր, որ յու րա քան չյուր անձ իր դրա ցուց 
կամ ծա նոթ եգիպ տա ցուց ոս կի, ար ծաթ, զար դեր և զգեստ ներ 
խնդրի և ստա նա՝ հայտ նե լով, որ Աստ ծուն զոհ մա տու ցե լու 
պի տի գնա: 

Արդ, այն տագ նա պա լի ժա մին ինչ խնդրե ցին, առանց 
առար կու թյան իս կույն ստա ցան, մա նա վանդ Աստ ված եգիպ
տա ցի նե րի մոտ Իս րա յե լին փա ռա վո րեց, որ պես զի իրա վուն
քը չոտ նա հար վե լու հա մար նրանց ուզածն առանց խնա յե
լու տան372:

Դու տե՛ս Իս րա յե լի ժո ղովր դին Աստծու արած ողոր մու
թյու նը: Նրանք, որ եր կար ժա մա նակ եգիպ տա ցի նե րի պատ
ճա ռով ան տա նե լի վիշտ և չար չա րանք էին քա շել, այժմ վեր ջին
ներս զա նա զան ծանր հար ված նե րի ներ քո ընկճ ված են, իսկ 
իրենք անվ նաս և ուրախ, բա զում ունեց ված քով մեկ նում են: 

Բա ցի այդ, Իս րա յե լի որ դի նե րը Եգիպ տոս գնա լիս յո թա
նա սուն հինգ հո գի էին, սա կայն Եգիպ տո սից դուրս գա լու ժա
մա նակ, բա ցի ծե րու նի նե րից, մա նուկ նե րից և կա նան ցից, 
ծա ռա նե րից և աղա խին նե րից, մի այն պա տե րազ մե լու կա
րող մար դիկ վեց հա րյուր հա զար հո գի էին: Մա նա վանդ շատ 

372 Սրբերին հատուցեց իրենց վաստակի վարձը (Իմաստ. 10:17):
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եգիպ տա ցի ներ, վե րոգ րյալ հրաշք նե րը տես նե լով, հա վա տա
ցին Աստ ծուն և Իս րա յե լի հետ մի ա սին մեկ նե ցին: 

Ոմանց հաշ վար կով հա վա նա բար եր կու մի լի ո նից ավե
լի մարդ կա յին բազ մու թյան էր հաս նում նրանց թի վը: Նաև 
նրանց ոչ խար նե րի, կո վե րի և այլ կեն դա նի նե րի թի վը խիստ 
շատ էր: Եվ քա նի որ Աստ ված ցան կա ցավ նրանց ոչ թե մոտ 
և ըն դար ձակ ճա նա պար հով տա նել, այլ անա պա տով, ուս տի 
այդ քան մեծ բազ մու թյու նը կա ռա վա րե լու հա մար Աստծու օգ
նու թյան կա րիքն ունե նա լով՝ Նրա կամ քով Իս րա յե լին առաջ
նոր դե լու հա մար հրեշ տակ հատ կաց վեց, և սա էլ ոչ թե ծա ծուկ, 
այլ մի զար մա նա լի և հայտ նի կեր պով:

Քա նի որ բարձր սյու նի նման մի ամպ հայտն վե լով ցե րե կը 
հո վա նի էր լի նում նրանց՝ արևի ջեր մու թյու նից պաշտ պա նե լու 
հա մար, իսկ գի շեր վա մթու թյան մեջ չմնա լու հա մար լույս էր 
տա լիս373: Երբ ամ պը շարժ վում էր, նրանք նույն պես շարժ վում 
էին, երբ այն կանգ նում էր, նրանք էլ կանգ նում էին իջևա նե
լու հա մար: Ահա այդ ամ պի մի ջից ձայն տա լով՝ Աստ ված Իր 
հրա ման ներն էր հա ղոր դում նրանց: Սույն հրա շա լի ամ պը 
քա ռա սուն տա րի անա պա տում առաջ նոր դեց իս րա յե լա ցի նե
րին, և երբ իս րա յե լա ցի նե րը, Հոր դա նան գե տը անց նե լով սուրբ 
Երու սա ղե մի եր կի րը մտան, նրանց աչ քե րի առ ջև ից ան մի ջա
պես անե րև ու թա ցավ: 

Արդ, երբ նրանք Եգիպ տո սից դուրս եկան, հի շյալ ամ պը 
ուղիղ դե պի անա պատ է գնում, մա նա վանդ Աստ ված հրա մա
յում է Մով սե սին, որ դե պի անա պատ՝ Կար միր ծո վի ափը պի
տի գնան:

373 Աստված ցերեկը նրանց առաջնորդում էր ամպի սյունով, որպես
զի ճանապարհը ցույց տա նրանց, իսկ գիշերը՝ հրե սյու նով, 
որպես զի գիշերցերեկ ուղեցույց ունենան (Ելք 13:21):
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Հարց ԾԲ. Իսրայելացիները ո՞ր ամսին և ո՞ր օրը 
դուրս եկան Եգիպտոսից:
Պա տաս խան: Ապ րիլ ամ սի տասն հին գին: Այս պատ ճա ռով 

հի շյալ ամի սը նրանց հա մար առա ջին ամի սը եղավ: Քա նի 
որ առաջ սեպ տեմ բերն էր տա րեգ լու խը, որը աշ նան եղա նակ 
է. Աստ ված նրանց տա րեգ լու խը դիտ մամբ փո խեց, որ պես
զի Եգիպ տո սից դուրս գա լը չմո ռա նան և մտքե րում պա հե լով՝ 
Աստ ծուն շնոր հա կալ լի նեն: Նույն պես այս պատ ճա ռով նրանց 
պատ վիր վեց, որ ամեն տա րի ապ րի լի տասն հին գից սկսած յոթ 
օր բա ղարջ ուտեն, ինչ պես որ մինչ այ սօր այդ պատ վի րա նի 
հա մե մատ հրե ա նե րը բա ղար ջա կե րաց տոն են անում:

Հրե ա նե րի բա ղարջ հաց ուտե լը Եգիպ տո սում կրած չար
չա րանք նե րի և այն տե ղից շու տա փույթ դուրս գա լու նշա
նակն է: Քա նի որ ինչ պես նկա նը (կար կան դա կը) մոխ րի մեջ 
է թխվում, նրանք նույն պես չար չա րանք նե րի մեջ էին եփ վում, 
և ազատ վե լով այն քան են շտա պում, որ իրենց շա ղած խմո րը 
չհա սած՝ կտա վի մեջ ծրա րե լով տա նում են և բա նա կա տե ղի ում 
նկան սար քե լով` ուտում: Նմա նա պես վե րո հի շյալ գա ռան խո
րո վա ծը դառ նա համ հա զա րի հետ ուտելն էլ նույն նշա նա կու
թյունն ուներ:

Հարց ԾԳ. Ինչո՞ւ հրաման տրվեց, 
որ իսրայելացիները տների շեմերին գառան 
արյունով նշան դնեն:
Պա տաս խան: Նրանց տնե րը եգիպ տա ցի նե րի տնե րից զա

նա զա նե լու հա մար: Քա նի որ Աստ ված, հրեշ տա կին ուղար
կե լով, պի տի կո տո րել տար եգիպ տա ցի նե րի անդ րա նիկ նե րին, 
ուս տի հրեշ տա կի եկած ժա մա նակ նշված տնե րը անց նե լով՝ 
մի այն եգիպ տա ցի նե րի տնե րը պի տի մտներ: Ահա այս պատ
ճա ռով այն գի շե րը եբ րա յե րեն «պա սեք» կամ «պաս քա» 
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կոչ վեց, որը նշա նա կում է «զատ վել», ինչ պես որ հա յե րեն Զա
տիկ է աս վում:

Սա կայն մի՛ կար ծեք, որ նշան չտրվեր, հրեշ տա կը չէր կա
րող զա նա զա նել, այլ հի շյալ գա ռը Քրիս տո սի օրի նա կը լի նե լու 
հա մար այս հրա մա նը տրվեց: Ինչ պես ապ րի լի տա սին գա ռը 
պատ րաս տե լով՝ չորս օր հե տո մոր թե ցին և առանց ոս կոր նե րը 
կոտ րե լու խո րո վե լով կե րան, և ապա եգիպ տա ցի նե րի անդ րա
նիկ որ դի նե րի կո տոր վե լուն պես իրենք ազատ վե ցին, այն պես 
էլ Քրիս տոս մեր Փրկի չը, ապ րիլ ամ սին՝ ծաղ կա զար դի օրը, օվ
սան նա յով Երու սա ղեմ գա լով, չորս օր հե տո վեր նա տան մեջ 
սուրբ պա տա րա գի խոր հուր դը կա տա րեց, որի հա ջորդ օրը 
խա չի վրա առանց ոս կո րը կոտ րե լու374 ա րյուն թա փեց և իր 
ան պար տա կան մա հով մեղ քի առա ջին պատ ճա ռին՝ սա տա նա
յին պատ ժե լով՝ մարդ կու թյա նը փրկեց:

Դար ձյալ, մեջք նե րին գո տի կա պած, ոտ քե րին կո շիկ 
հա գած և գա վա զա նը ձեռ քին` շտապ գառն ուտե լը նշա նա
կում էր, որ հա ջորդ օրը ան պատ ճառ Եգիպ տո սից պետք է 
դուրս գան, սա կայն հո գև որ իմաս տով քրիս տո նյա նե րի օրի
նակն է: Քա նի որ գո տին քա ջու թյուն և արի ու թյուն է նշա
նա կում, կո շի կը՝ ճա նա պար հոր դու թյուն, իսկ գա վա զա նը 
իշ խա նու թյունն է հայտ նում, որը սուրբ խա չի զո րու թյամբ է 
լի նում: Եվ ինչ պես գա ռան ա րյու նով իս րա յե լա ցի նե րի տնե
րի դռնե րին նշան դրվե լով՝ նրանք մահ վա նից ազատ վե ցին, 
նույն պես քրիս տո նյա նե րը, Քրիս տո սի սուրբ ա րյամբ գնված 
և սուրբ Խա չի նշա նով կնքված լի նե լով, հո գև որ մահ վա նից 
ազատ վե ցին:

Դար ձյալ, բա ղարջ հա ցով գառն ուտե լը Քրիս տո սի կույս 
մո րից ծնվե լու նշանն էր, ինչ պես սուրբ պա տա րա գի խոր հուր դը 

374 Ոչխարի ոսկորները մի՛ ջարդեք (Ելք 12:10):
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բա ղարջ հա ցով է կա տար վում: Իսկ դառ նա համ հա զար ուտե լը 
Քրիս տո սի կրած չար չա րանքն էր ցույց տա լիս:

Արդ, ինչ պես Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, Քրիս տո սի չար չա
րանք նե րի և սուրբ պա տա րա գի պատ կերն ու օրի նա կը գոր
ծադ րե լով, փա րա վո նի ձեռ քից և Եգիպ տո սից ազատ վե ց ու 
Երու սա ղեմ գնա ց, նմա նա պես քրիս տո նյա նե րը, Քրիս տո սի 
օրենք նե րը հա վատ քով կա տա րե լու ժա մա նակ սա տա նա յի 
ձեռ քից և դժոխ քից ազատ վե լով, երկ նա յին Երու սա ղեմ, այ
սինքն՝ ար քա յու թյուն են գնում: Քան զի Եգիպ տո սը` դժոխ
քի, փա րա վո նը` սա դա յե լի, իսկ իս րա յե լա ցի նե րին չար չա րող 
եգիպ տա ցի նե րը սա տա նա նե րի օրի նակն են: Պետք է իմա նալ, 
որ Եգիպ տո սի բո լոր թա գա վոր նե րի անու նը Փա րա վոն չէր, այլ 
նրանց առան ձին անուն նե րից բա ցի «փա րա վոն» բա ռը որ պես 
տիտ ղոս էր տրվում նրանց, քա նի որ «փա րա վոն» եգիպ տե րեն 
«թա գա վոր» է նշա նա կում:

Դար ձյալ, քա նի որ Աստ ված Իս րա յե լի փրկու թյան հա մար 
եգիպ տա ցի նե րի անդ րա նիկ նե րին կո տո րեց, այս պատ ճա ռով 
Մով սեսն Աստծու հրա մա նով իս րա յե լա ցի նե րին պատ վի րում 
է, որ իրենց անդ րա նիկ որ դի նե րին Աստ ծուն ըն ծա յե լով՝ նրանց 
փո խա րեն մի տա րե կան գառ զո հեն, իսկ ան կա րող նե րը եր կու 
տատ րակ կամ աղավ նի նվի րեն: Այս մա սին տե՛ս Թվոց գրքի 
եր րորդ գլխում, որ տեղ գրված է, որ Իս րա յե լի փո խա րեն Իս
րա յե լի անդ րա նիկ որ դի նե րին՝ ղև տա ցի նե րին, մաս նա վո րա
պես Իրեն կա պե լով՝ խո րա նի ծա ռա յու թյա նը հատ կաց ված մի 
դա սա կարգ կազ մե ցին:

Նույն պես եգիպ տա ցի նե րի առա ջի նը ծնված անա սուն
նե րին կո տո րե լու հա մար Մով սեսն իս րա յե լա ցի նե րին պատ
վի րում է, որ իրենց անա սուն նե րի առա ջին ծնված նե րին 
Աստ ծուն նվի րեն որ պես ըն ծա: Իսկ այն կեն դա նու փո խա
րեն, որը ուտե լու հա մար ան պետք է, ուտե լի կեն դա նի տան 
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զո հի հա մար: Այս պատ վե րը այն նպա տա կով ար վեց, որ 
Եգիպ տո սից հրաշ քով իրենց ազատ վե լը միշտ իրենց մտքում 
ան մո ռաց պա հե լով, Աստծու բա րե րար ողոր մու թյու նը որ
դուց որ դի հի շա տա կե լով՝ միշտ շնոր հա կալ և գոհ լի նեն 
Աստ ծուց:

Հարց ԾԴ. Աստված Իսրայելին ուղիղ և մոտ 
ճանապարհով Երուսաղեմ տանելու փոխարեն 
ինչո՞ւ անապատի կողմը թեքեց:
Պա տաս խան: Որով հե տև հրաշ քով Կար միր ծո վով պի տի 

անց կաց ներ նրան և փա րա վո նին էլ այն տեղ պի տի ընկղ մեր. 
բա ցի այդ, Սի նա լե ռան վրա օրեն քը տա լով` անա պա տում զա
նա զան հրաշք նե րով նոր օրեն քի պատ կե րը պի տի գծեր: Դար
ձյալ, Քա նա նի կող մե րում կռա պաշտ ազ գեր կա յին, և եթե 
ուղիղ ճա նա պար հով գնա յին, շու տով ստիպ ված պի տի լի նե ին 
նրանց հետ պա տե րազ մել, այս պատ ճա ռով անա պատ ուղ ղեց, 
որ հան կարծ թշնա մուց վա խե նա լով՝ վե րա դառ նա լու մա սին 
չմտա ծե ին:

Այժմ տե՛ս անո ղորմ և հա մառ փա րա վո նի թշվառ վի ճա
կը. նա, որ այդ քան հրաշք ներ տես նե լուց և հար ված ներ ստա
նա լուց հե տո, իրոք անուղ ղե լի էր մնա ցել, երբ տե սավ, որ իս
րա յե լա ցի նե րը, ըն ծա յա բե րու թյան հա մար եգիպ տա ցի նե րից 
բա զում ունեց վածք և հարս տու թյուն վերց նե լով, Եգիպ տո
սից ան վե րա դարձ մեկ նե ցին, զղջաց նրանց թող նե լու հա
մար և պա տե րազ մի պատ րաս տու թյամբ զոր քե րը ժո ղո վե լով՝ 
Իս րա յե լի ետև ից է շտա պում, որ պես զի կա՛մ հետ բե րի, կա՛մ 
նրանց կո տո րե լով՝ ունեց ված քը հափշ տա կի375: 

375 Թշնամին ասաց. «Հետապնդեմ ու հասնեմ նրանց, բաժանեմ 
ավարը և դրանցով հագուրդ տամ ինձ» (Ելք 15:9):



252 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իս րա յե լա ցի նե րը, որ Կար միր ծո վի ափին էին իջև ա նել, 
փա րա վո նի գա լը տես նե լով, սաս տիկ վա խե նում են և Մով
սե սին գան գատ վե լով՝ ասում են. «Ին չո՞ւ մեզ Եգիպ տո սից 
հա նե ցիր, մի՞թե այն տեղ գե րեզ ման չկար, որ հի մա անա պա
տում մեզ կո տո րել պի տի տաս»: Ար դա րև, նրանք այս խոս քե
րով ուրա ցան Աստծու բա րու թյունն ու զո րու թյու նը, քա նի որ 
Եգիպ տո սում կա տար ված այն քան հրաշք նե րը մո ռա նա լով՝ 
Աստ ծուց կտրե ցին իրենց հույ սը: Սա կայն Մով սե սը, ապա
վի նե լով Աստ ծուն, նրանց պա տաս խա նում է. «Մի՛ վա խե ցեք, 
քա նի որ Աստ ված ձեզ հա մար պա տե րազ մե լու է եգիպ տա ցի
նե րի դեմ, և այ լևս նրանց չեք տես նե լու»:

Այո՛, Մով սե սի հա վատ քը կա տա րյալ էր, և թե րևս այս 
պատ ճա ռով քա ջա լե րա կան այդ պի սի խոս քեր ուղ ղեց ժո
ղովրդին, սա կայն մարդ կայ նո րեն խոր հե լով՝ փրկու թյան մի ջոց 
չէր երև ում, քա նի որ նրանց առ ջև ծովն էր, հե տև ում՝ թշնա
մին, իսկ մի կողմ խույս տա լու հա մար ճա նա պարհ գտնելն 
ան  հ նա րին էր: Ճշմա րիտ է, որ նրանք բազ մա թիվ էին, սա կայն 
թշնա մուն կա նո նա վոր դի մադ րե լու հա մար ձա կու թյուն չու նե
ին: Այ սու հան դերձ, Աստ ծու զո րու թյու նը մարդ կանց հա մար 
անհ նա րին թվա ցող բա նե րում հայտ նի լի նե լով, երբ Մով սեսն 
ի սրտե ջեր մո րեն աղո թում էր Աստ ծուն, Աստ ված հարց նում է 
Մով սե սին. «Ին չո՞ւ ես աղա ղա կում Ինձ, ձեռ քիդ գա վա զա նով 
հար վա ծի՛ր ծո վին, որ այն ճեղք վե լով՝ ճա նա պարհ տա Իս րա յե
լին իր մի ջով անց նե լու հա մար»376:

Ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու. Մով սե սը, բե րա նը չբա ցե լով, ի 
սրտե աղա չում է, սա կայն Աստ ված ասում է. «Ին չո՞ւ ես Ինձ 
աղա ղա կում»: Օրի նա՛կ վերց րու. քա նի որ Մով սե սի միտ քը 
դե պի Աստ ված էր ուղղված, այդ պատ ճա ռով նրա սրտա գին 

376 Տերն ասաց Մովսեսին. «Ինչո՞ւ ես կանչում ինձ» (Ելք 14:15):
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պա ղա տան քը բարձ րա ձայն աղա ղա կե լու նման վեց: Քա նի 
որ ըն դու նե լի աղոթքն այն է, երբ մար դը իր միտքն ու սիր տը 
Աստ ծուն է ուղ ղում (աղոթք է մտքի վե րա ցումն առ Աստ ված): 
Ուստի Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն՝ Մով սեսն իր գա վա զա
նով ծո վին հար վա ծեց, և Աստծու զո րու թյամբ իս կույն մի ուժ
գին հողմ ծո վը եր կու մա սի բա ժա նեց, և եր կու կող մե րը բեր դի 
նման բարձ րա նա լով՝ հրա շա լի ձև ով ծո վի հա տա կին մի ըն
դար ձակ ճա նա պարհ բաց վեց:

Սա կայն քա նի որ հրեշ տա կը ամ պի սյան նման առաջ նոր
դում էր Իս րա յե լին, այս ան գամ հե տևի կողմն անց նե լով՝ իս րա
յե լա ցի նե րի և եգիպ տա ցի նե րի բա նակ նե րի մի ջև է կանգ նում, 
իս րա յե լա ցի նե րին` լույս, իսկ եգիպ տա ցի նե րին խա վար անե լու 
հա մար, որ պես զի վեր ջին նե րը ան կա րող լի նեն առաջ գնա լով 
իս րա յե լա ցի նե րի բա նա կին խառն վել: Այս կերպ Իս րա յե լի ժո
ղո վուր դը այն գի շեր սկսեց դի մա ցի ափն անց նել, և երբ նրանց 
վեր ջին խումբն էլ ան ցու մը վեր ջաց րեց, այն ժա մա նակ հի շյալ 
ամ պը նո րից Իս րա յե լի բազ մու թյան առ ջևն ան ցավ:

Երբ լույ սը բաց վեց, փա րա վո նը տե սավ, որ ծո վը բա ժան
վել է, և իս րա յե լա ցի ներն անց նում են հա տա կի վրա յով, ուս
տի նրանց հաս նե լու հա մար, ինքն էլ իր զոր քով ծովն է մտնում, 
և երբ մոտ էին, նրանք բո լորն ար դեն ցա մա քի վրա ոտք դրե ցին: 
Այդ ժա մա նակ Աստծու կամ քով եգիպ տա ցի նե րին մի սար սա փե
լի եր կյուղ և խառ նաշ փո թու թյուն է տի րում, որից ո՛չ առաջ և ո՛չ 
էլ հետ գնալ են կա րո ղա նում: Ահա այդ ժա մա նակ վեր ջա պես 
իրենց խել քը գլուխ նե րը հա վա քե լով՝ հար կադր ված խոս տո վա
նում են և ասում. «Իս րա յե լի առ ջև ից փախ չենք, քա նի որ Աստ
ված նրանց հա մար եգիպ տա ցի նե րի դեմ պա տե րազ մում է»377:

377 Հեռո՛ւ փախչենք իսրայելացիներից, որովհետև Տերը հօգուտ 
նրանց է պատերազմում եգիպտացիներիս դեմ (Ելք 14:25):
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Այս տեղ ար ժա նի է շատ մեծ ուշադ րու թյամբ խոր հել հա մառ 
և խստա սիրտ փա րա վո նի ողոր մե լի վի ճա կի շուրջ: Նա, ով իս
րա յե լա ցի նե րին կո տո րե լով, նրանց ունեց ված քին տի րա նա լու 
տեն չան քով էր այր վում, ին քը կորս տյան մատն վեց, և Իս րա յե լը 
նրա նից ավար վերց րեց: Քա նի որ մեղ քի չա փը լրա ցել, ապաշ
խա րե լու ժա մա նակը` ան ցել, և պատ ժի ժա մա նա կը հա սել էր, 
Մով սե սը գա վա զա նով ծո վին հար վա ծե լուն պես ծովն իս կույն իր 
բնա կան ըն թաց քը և դիր քը ըն դու նեց՝ փա րա վո նին իր ամ բողջ 
զոր քով և ունեց ված քով ծո վի ալիք նե րում ընկ մե լով: Հրա շա լին 
այն է, որ ծո վի ալիք նե րը նրանց դի ակ նե րը դե պի իս րա յե լա ցի
նե րի գտնված ափն էին քշում, և իս րա յե լա ցի նե րը վերց նում էին 
նրանց վրա եղած բո լոր զեն քերն ու պա տե րազ մի այլ պա րա գա
նե րը և գոր ծիք նե րը, որոնց կա րի քը չա փա զանց շատ ունե ին: Հի
մա տե՛ս. մի քիչ առաջ իս րա յե լա ցի նե րը Մով սե սի դեմ գան գատ
վե ցին, թե մեզ անա պա տում կո տո րել պի տի տաս, այժմ Աստծու 
ողոր մու թյամբ կա տար ված հրաշ քը և թշնա մու ոչն չա ցու մը տես
նե լով՝ բո լո րը մի ա սին խիստ ուրա խա ցած՝ սկսում են Աստ ծուն 
փա ռա բա նել և գո վել: Մով սե սի քույ րը՝ Մա րի ա մը, նույն պես բո
լոր իս րա յե լա ցի նե րի կա նանց հետ թմբուկ հար վա ծե լով, Աստծու 
կա րո ղու թյունն ու հզոր զո րու թյունն էր գո վա բա նում378:

Այս պա րա գա յում դու մի՛ ասա, թե Աստ ված ին չո՛ւ չսպա
նեց փա րա վո նին, որ պես զի Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը օր առաջ 
ազատ վեր նրա անա գո րույն ձեռ քից: Այո՛, Աստ ված կա րող 
էր մի րո պե ում ջնջել իս րա յե լա ցի նե րի բո լոր թշնա մի նե րին, 
սա կայն Նրա համ բե րու թյու նը, գթու թյու նը, զո րու թյունն 
ու ար դա րու թյու նը հայտ նի դառ նա լու, ինչ պես նաև փա
րա վո նի չա րու թյու նը աշ խար հի առ ջև մեր կաց նե լու հա մար 
համ բե րա տա րու թյամբ սպա սում է՝ ուրիշ նե րի խրատ վե լու 

378 Օրհնենք Տիրոջը, որ փառքով է փառաբանված (Ելք 15:1):
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և զգու շա նա լու հա մար, որոնք աչք և դա տո ղու թյուն ունեն 
և այ լևս չեն հա մար ձակ վի նրա չար օրի նա կին հե տև ել:

Քա նի որ փա րա վո նի այն քան եր կար ժա մա նակ ողջ մնա
լով՝ Աստծու գթու թյու նը, տե սակտե սակ հրաշք ներ գոր ծե լով՝ 
Նրա մեծ կա րո ղու թյու նը, Իս րա յե լի ժո ղովր դին մեծ փառ քով 
Եգիպ տո սից հա նե լով՝ Նրա ողոր մու թյու նը և փա րա վո նին 
ծո վում ընկղ մե լով՝ Նրա ար դա րու թյու նը հայտն վե ցին, ուս
տի մար դիկ խրատ վե լով պետք է հաս կա նան, որ երբ ան գութ 
և հարս տա հա րիչ բռնա կա լի ձեռ քում իրա վուն քին հա կա ռակ 
կե ղեք վեն և պատժ վեն, առանց հու սա հատ վե լու Աստ ծուն 
աղա չե լով համ բե րեն, որ պես զի ի վեր ջո ուրա խու թյան օրեր 
վա յե լեն՝ որ պես իրենց համ բե րու թյան ար դյունք, ինչ պես իս
րա յե լա ցի նե րը. թեև Եգիպ տո սում չա փա զանց շատ նե ղու
թյուն ներ կրե ցին, սա կայն երբ ազատ վե ցին, նրանց ուրա խու
թյու նը և ցնծու թյունն նույն չափ շատ եղան:

Թող լավ խոր հեն նրանք, որոնք Աստծու կամ քին և հրա
մա նին հա կա ռակ ըն թացք ունեն և չեն ապաշ խա րում: Քա
նի որ ինչ պես փա րա վո նը պատժ վեց սոս կա լի հար ված նե րով, 
նույն պես էլ նրանք ուշ կամ շուտ պի տի պատժ վեն: Ար դա րև, 
համ բե րող և ողոր մած լի նե լով՝ Աստ ված մե ղա վո րին ան մի ջա
պես չի պատ ժում, որ պես զի հետ դառ նա և ապաշ խա րի, սա
կայն նա, ով, Աստծու բա րու թյու նը չգնա հա տե լով, օր օրի իր 
չար ըն թա ցում առա ջա նում է, ան պատ ճառ մի օր իր գոր ծե րի 
հա մե մատ կպատժ վի: Որ քան դան դա ղի և ուշա նա մեղ քի փո
խա րեն որոշ ված պա տի ժը, նույն քան էլ սաս տիկ պետք է լի նի: 

Հարց ԾԵ. Կարմիր ծովի ափից իսրայելացիները ո՞ր 
կողմը գնացին:
Պա տաս խան: Սուր կոչ ված անա պա տը: Երբ երեք օր ճա նա

պարհ գնա լուց հե տո ջուր չգտան, Մե ռա ան վամբ վայ րը եկան: 
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Այն տեղ թեև ջուր կար, սա կայն այն քան դառն էր, որ հնա րա
վոր չէր խմել: Ուստի սկսե ցին Մով սե սի դեմ տրտնջալ, այս 
պատ ճա ռով Մով սեսն այդ տե ղը անվանեց «դառ նու թյուն»379: 
Ար դա րև, ժո ղո վուր դը այն տեղ դառ նու թյուն ցույց տվեց՝ մո
ռա նա լով տե սած հրաշք ներն ու Մով սե սի լա վու թյուն նե րը: 
Սա կայն նրանց հան ցան քին չնա յե լով՝ Մով սե սը աղա չան քով 
Աստ ծուն դի մեց, և Աստծու կող մից մի փայտ հայտն վեց, որը 
Մով սե սը հենց գցեց ջրի մեջ, Աստծու կամ քով դա ռը ջու րը 
անուշ ջրի փոխ վեց380: 

Հե տո եկան Եղիմ, որ տեղ տաս ներ կու աղ բյուր և յո թա նա
սուն ար մա վե նի կա յին: Եվ երբ այն տե ղից Սի նա անա պատն 
են գա լիս, Եգիպ տո սից իրենց հետ վերց րած ա լյու րը սպառ
վում է, քա նի որ ար դեն երե սուն օր էր, ինչ Եգիպ տո սից դուրս 
էին եկել: 

Այն տեղ ժո ղո վուր դը Մով սե սի և Ահա րո նի դեմ գան
գատ վում է և ասում. «Ավե լի լավ կլի ներ եգիպ տա ցի նե րի 
երկ րում Տի րոջ հար ված նե րի զո հը դառ նա յինք, երբ մսով 
լի կաթ սա նե րի մոտ էինք նստում և կուշտ հաց ուտում, 
քան բե րե իք մեզ այս անա պա տը, որ ողջ ժո ղովր դին սո վա
մահ անե իք»: Ար դա րև, նրանք այն աս տի ճա նի էին գե րի 
դար ձել իրենց որ կո րին, որ հա մա ձայն էին իրենց նախ կին՝ 
հարստա հար ված վի ճա կում մեռ նել, մի այն թե կուշտ հաց 
ուտե ին, ուս տի հայտ նի էր, որ իրենց միտ քը Եգիպ տոս վե
րա դառ նալ էր:

Այս կե տում իս րա յե լա ցի նե րը վեր ջին աս տի ճա նի ապե
րախտ գտնվե ցին: Քան զի Եգիպ տո սում իրենց կրած չար

379 Դրա համար Մովսեսն այդ վայրն անվանեց Դառնություն 
(Ելք 15:23):

380 Տերը նրան մի փայտ ցույց տվեց: Մովսեսն այն նետեց ջրի մեջ, 
և ջուրը քաղցրահամ դարձավ (Ելք 15:25):
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չա րան քը և հրա շա լի ձև ով ազատ վե լը չմտա բե րե լով` փոքր 
և անն շան նե ղու թյուն պա տա հե լուն պես Մով սե սին հան ցա
վոր են հա նում, թե ին չո՛ւ իրենց հա նեց Եգիպ տո սից, սա կայն 
քա նի որ Մով սե սը Աստծու հրա մա նով էր հա նել, ուս տի նրանց 
գան գա տը (անուղ ղա կի) Աստծու դեմ էր:

Թե պետ երբ ջրի պատ ճա ռով գան գատ և տրտունջ եղավ, 
և Մով սե սի աղոթ քով դառ նա համ ջու րը քաղց րա ցավ, սա
կայն այս ան գամ նա չի աղո թում, քա նի որ նրանց տրտուն ջը 
շատ անօ րեն և ան վա յել էր: Սա կայն Աստ ված, Իր գթու թյամբ 
նրանց հան ցան քին չնա յե լով, հա ցի փո խա րեն մա նա նա և մսի 
փո խա րեն լո րա մար գի տվեց նրանց:

Սա կայն ըն դուն ված չէ, որ լո րա մար գին և մա նա նան բնա
կան ճա նա պար հով առա ջա ցան, այլ որ պես աստ վա ծա յին 
պար գև և շնորհ լի նե լու ապա ցույց. Մով սե սին հայտ նում է, որ 
երե կո յան միս, առա վո տյան հաց պի տի ուտեն: Ար դա րև, այն 
երե կո այն քան առատ լո րա մար գի է գա լիս, որ ամ բողջ բնա
կա վայ րը շրջա պա տում են, իսկ հա ջորդ օրը առա վոտ կա նուխ 
մա նա նա է տե ղում, որը իս րա յե լա ցի նե րը տես նե լով և չի մա նա
լով, թե ի՛նչ է այն, մի մյանց հարց նում են, թե՝ «Ի՞նչ է սա», եբ
րա յե րեն «ման հու», այս պատ ճա ռով «մա նա նա» կոչ վեց: 

Հրա շա լին այն է, որ մա նա նան առա ջին ան գամ ինչ պես 
հայտն վեց, նույն ձև ով էլ շա րու նա կեց ամեն օր երկն քից իջ
նել, բա ցի շա բաթ օր վա նից, մին չև որ նրանք Երու սա ղե մի եր
կի րը մտան:

Սա կայն լո րա մար գի նե րը մի այն եր կու ան գամ եկան. առա
ջի նը՝ վե րո հի շյալ Սին անա պա տում, երկ րոր դը՝ «ցան կու թյան 
գե րեզ ման» կոչ ված վայ րում, ինչ պես հայտ նում է Թվոց 11:34 
հա մա րը: Եվ խիստ շատ լի նե լու պատ ճա ռով վան դակ նե րում 
էին պա հում և հետզ հե տե մոր թե լով և աղ դնե լով՝ եր կար ժա
մա նակ լո րա մոր գու միս կե րան:
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Հարց ԾԶ. Ի՞նչ էր մանանան, և ինչպե՞ս էին դրանից 
հաց սարքում:
Պա տաս խան: Գին ձի սեր մի նման կլոր, սպի տակ և քաղց րա

համ էր, որ ամեն առա վոտ Իս րա յե լի բնա կու թյան վայ րի շուր
ջը տե ղում էր ե ղյա մի նման: Սա կայն նախ երկ րի վրա ցող էր 
իջ նում, մաք րում և սրբում էր այն, որ պես զի մա նա նա յի իջած 
տե ղը մա քուր լի ներ, քա նի որ արևի ջեր մու թյու նից հալ վում էր: 
Զար մա նա լին այն է, որ ամա նով կրա կի վրա դնե լու ժա մա նակ 
հալ վե լու փո խա րեն այն քան էր պնդա նում, որ այն կա՛մ սան
դի մեջ ծե ծե լով, կա՛մ ալ րա ղա ցով աղա լով ա լյուր էին սար քում, 
և կրա կի վրա եփե լու ժա մա նակ խտա նում էր և շատ լավ ու 
պատ վա կան հաց էր դառ նում:

Եվ քա նի որ շա բաթ օր վա նից բա ցի ամեն օր իջ նում էր, այս 
պատ ճա ռով ով մեկ օրում օգ տա գոր ծե լու անհ րա ժեշտ քա նա
կից ավե լին հա վա քեր, հա ջորդ օրը որդ նում էր: Մի այն ուր բաթ 
օրը, եր կու օր վա հա մար բա վա կա նա չափ հա վա քե լով, մնում 
էր առանց որդ նե լու, որ պես զի շա բաթ օր վա հա մար ունե նա
յին: Ավե լին, ինչ կե րա կուր որ փա փա գում էին, մա նա նա յից 
դրա համն ու հոտն էին առ նում, ինչ պես որ Դա վիթ մար գա րեն 
է այն հի շա տա կում բո լոր կե րա կուր նե րի անու նով, որ հաս տա
տում է այս կար ծի քը:

Սույն պար գևը Աստծու հա տուկ խնամ քի մի ար դյունքն 
էր, Ահա րո նը, Մով սե սի հրա մա նով մա նա նան լցնե լով 
մի ոս կյա սա փո րի մեջ, պա հում է, որ չմո ռա նան Աստծու 
ողոր մու թյու նը: Հո գև որ իմաս տով մա նա նան սուրբ Պա
տա րա գի խոր հուրդն է հայտ նում: Հե տո Ռա փի դիմ կոչ ված 
տեղն են գա լիս, և երբ այն տեղ ջուր չեն գտնում, ժո ղո վուր
դը նո րից սկսում է տրտնջալ և բամ բա սել Մով սե սից, թե 
ին չո՛ւ Եգիպ տո սից հա նեց իրենց, որ անա պա տում ծա րա
վից կո տոր վեն: 
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Դու նա յի՛ր իս րա յե լա ցի նե րի չա րամ տու թյա նը. միշտ Մով
սե սի դեմ խո սե լու և նրան հան դի մա նե լու հա մար պատ ճառ 
են փնտրում: Եվ այս ան գամ նրանց ան համ բե րու թյան հա մար 
Մով սե սը, Աստ ծուն դի մե լով, աղա ղա կում է. «Ի՞նչ անեմ այս 
ժո ղովր դին, քան զի քիչ մնաց, որ ինձ քար կո ծեն»: Թե պե տև 
ջուր խնդրե լը հան ցանք չէ, քա նի որ այն քան մեծ բազ մու թյունն 
առանց ջրի չի կա ռա վար վի, բայց ասել, թե՝ «Ին չո՞ւ Եգիպ տո
սից մեզ հա նե ցիր», մեծ հան ցանք էր:

Բա ցի այդ, նա խա պես կա տար ված հրաշք նե րը տե սած լի
նե լով՝ պար տա վոր էին աղոթ քով Աստ ծուն դի մել և Մով սե սին 
էլ միջ նորդ ունե նա լով՝ խո նար հու թյամբ ջուր խնդրել, քա նի 
որ հրաշ քով իրենց անա պատ բե րած Աստ վածն իհար կե կա
րող էր հո գալ նրանց բո լոր պետ քերն ու կա րիք նե րը:

Սրա պատ ճա ռով որ քան էլ ժո ղո վուրդն ար ժա նի էր պատ
ժի, սա կայն Աստծու ողոր մու թյունն ան չափ էր. առանց նրանց 
կոպ տու թյա նը նա յե լու՝ Մով սե սին հրա մա յում է, որ ժո ղովրդից 
մի քա նի ծե րեր վերց նե լով՝ Քո րեբ լե ռան ստո րո տը գնա և այն
տեղ ջուր բխեց նե լու հա մար գա վա զա նով հար վա ծի իրեն 
հայտ նած վե մին: Ար դա րև, հրա մա նի հա մա ձայն հի շյալ վե
մին Մով սե սի հար վա ծե լուն պես իս կույն առատ ջուր է բխում 
այն տե ղից և իս րա յե լա ցի նե րի ծա րավն ու պա պա կը լի ո վին զո
վաց նում:

Զար մա նա լին այն է, որ սույն ջու րը ոչ մի այն այդ բա նա կա
տե ղի ում նրանց կա րիք նե րը բա վա րա րեց, այ լև հե տա գա յում 
բնավ չդա դա րե լով՝ գե տի նման նրանց հե տև ից գնում էր, որով 
անա պա տի ամ բողջ ճա նա պար հոր դու թյան ժա մա նակ կա ռա
վար վեց Իս րա յե լը: 

Խե լա մո՛ւտ եղիր. Աստ ված հատ կա պես հրա մա յում է, որ 
ժո ղովր դի ծե րե րից մի քա նի մար դիկ Մով սե սի հետ լի նեն, որ
պես զի հրա շա լի ձև ով վե մից ջրի բխու մը տես նե լով՝ ժո ղովր դի 
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մոտ վկա յու թյուն տան381, քա նի որ Մով սե սին հա նի րա վի բամ
բա սե լով՝ փոր ձե ցին Աստ ծուն, և Մով սե սի սիր տը վշտաց րին: 
Այս պատ ճա ռով այն տե ղի անու նը Փոր ձու թյուն և Բամ բա
սանք դրվեց382:

Հո գև որ առու մով Մով սե սի գա վա զա նը՝ Սուրբ Խա չի, իսկ 
հի շյալ վե մը Քրիս տո սի օրի նակն ու պատ կերն էր383:

Հարց ԾԷ. Անապատում Իսրայելին թշնամի 
հանդիպե՞ց:
Պա տաս խան: Հան դի պեց, սա կայն Մով սե սի աղոթք նե րով 

թշնա մին պարտ վեց: Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րի բազ մու թյու նը 
դեռ Ռա փի դի մում եղած ժա մա նակ Եսա վի սերն դից Ամա ղե
կի ցե ղը մո տե նա լով ուզում է պա տե րազ մել իս րա յե լա ցի նե րի 
հետ, և Մով սե սի ծա ռա Հե սուն, զորք հա վա քե լով, ամա ղե
կա ցի նե րի դեմ պա տե րազ մի է ել նում: Մով սեսն իր գա վա զա
նով մի բլուր է բարձ րա նում Ահա րո նի և Օվ րի հետ, որ տե ղից 
երևում էր պա տե րազ մի դաշ տը:

Այս պա տե րազ մում Մով սե սը երբ ձեռ քե րը դե պի եր կինք 
էր պար զում, իս րա յե լա ցի նե րի կողմն էր հաղ թում, իսկ երբ 
ներ քև էր իջեց նում՝ ամա ղե կա ցի նե րի կող մը: Բայց երբ միշտ 
դե պի վեր պար զած ժա մա նակ բա զուկ նե րը հոգ նում են, նրան 
մի քա րի են նստեց նում և մի կող մից` Ահա րո նը, մյուս կող մից՝ 
Օվ րը՝ ձեռ քե րը վեր պա հե լով. Հե սուն ամա ղե կա ցի նե րին կո
տո րե լով հաղ թում է:

Ար դա րև, Ամա ղե կի ցե ղը թեև սար սա փե լի կո տոր վեց, 
սա կայն անա պա տում իս րա յե լա ցի նե րի դեմ թշնա մա կան 

381 Հարվածեց ժայռին, ու ջրեր բխեցին, և գետեր հոսեցին 
անապատով (Սաղմ. 104:41):

382 Նա այդ վայրը կոչեց Փորձություն և Մեղադրանք (Ելք 17:7):
383 Այն վեմը ինքը Քրիստոսն էր (Ա Կորնթ. 10:4):
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դի տա վո րու թյամբ առա ջի նը պա տե րազ մի դուրս գա լու պատ
ճա ռով. Աստ ված Մով սե սին հրա մա յում է, որ ար ձա նագ րու
թյուն նե րի հի շա տա կա րա նում նշի և Հե սու ին տա, որ պես զի 
այն չմո ռաց վի: «Քա նի որ Ամա ղե կի ցե ղը կո տո րե լով՝ աշ խար
հի երե սից պի տի բնաջն ջեմ»: Իրոք, չորս հա րյուր տա րի անց 
այս վճի ռը Սա վուղ թա գա վո րի ձեռ քով գոր ծադր վեց (ինչ պես 
հայտ նի է Ա Թագ. 13:2ից): Ըստ որում` այս հաղ թա նա կը 
Աստծու օգ նու թյամբ եղավ, այդ պատ ճա ռով Մով սե սը սե ղան 
է կանգ նեց նում, սե ղա նի անու նը դնում է «Աստ ված է հույսս», 
որ պես զի Աստծու երախ տիքն ու բա րու թյու նը չմո ռաց վեն: 

Լա՛վ ըմբռ նիր, թե ար դա րի աղոթ քը որ քա՜ն է ըն դու նե
լի, քա նի որ Մով սե սի աղոթ քով շա հե ցին այդ հաղ թա նա կը: 
Այո՛, Մով սե սը ժո ղովր դի փրկու թյան հա մար ամեն ժամ աղո
թում էր Աստ ծուն, սա կայն այս ան գամ հա տուկ մի բարձր տեղ 
բարձ րա նա լով, ձեռ քե րը դե պի վեր բարձ րաց րած` աղո թում է, 
որ պես զի ժո ղովր դին սո վո րեց նի, որ թշնա մուն հաղ թե լու հա
մար պար տա վոր են, իրենց հույ սը միշտ Աստծու վրա դնե լով, 
ան դա դար ի սրտե աղո թել: Քա նի որ թշնա մու դեմ հաղ թա նակ 
տա նե լը Աստծու օգ նու թյան կա րոտ գործ է, Աստծու օգ նու
թյանն ար ժա նա նա լը կա րոտ է աղոթ քի:

Իսկ բարձր տեղ ել նե լով աղո թե լը աշ խար հիկ իրե րը մտքից 
հա նել է նշա նա կում: Ահա րոնն ու Օվ րը, որոնք ձեռ քե րը վե րև 
էին պա հում, մեզ ուղիղ հա վա տով և առանց ձանձ րա նա լու 
աղո թել են սո վո րեց նում: 

Այն օրե րին Մով սե սի անե րը՝ Հո թո րը (Հռա գու ել) լսում է 
Մով սե սի ձեռ քով իս րա յե լա ցի նե րի ազա տու թյան և կա տար
ված հրաշք նե րի մա սին: Եվ քա նի որ Մով սե սի կի նը և եր
կու որ դի նե րը նրա մոտ էին, Հո թո րը նրանց Մով սե սի մոտ է 
բե րում: Մով սե սը պատ վով ըն դու նում է նրան և պատ մում 
Իս րա յե լի ժո ղովր դին արած Աստծու ողոր մու թյան մա սին: 



262 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հո թո րը, որ կուռ քե րի պաշ տո նյա քուրմ էր, թող նե լով կռա
պաշ տու թյու նը, հա վա տում է Աստ ծուն և զոհ է մա տու ցում, 
և իր ցե ղին էլ հրա հան գում է, որ այ սու հե տև ճշմա րիտ Աստ
ծուն երկր պա գեն: 

Հե տո Հո թո րը տես նում է, որ Մով սե սը խիստ հոգ նում է ժո
ղովր դի դա տե րը ան ձամբ և մի այ նակ քննե լուց, և ժո ղո վուր դը 
նույն պես, ուս տի Մով սե սին խոր հուրդ է տա լիս կա ռա վա րե լու 
մի հեշտ եղա նակ գոր ծադ րել. այն է՝ ժո ղովր դի մի ջից ընտ րել 
հա վա տա րիմ և խո հեմ մարդ կանց, որոնք ժո ղովր դի դա տե րը 
կքննեն, և ինքն Աստծու հրա ման նե րը նրանց կհա ղոր դի:

Մով սե սը, իր անե րոջ խորհր դի հա մա ձայն, ժո ղովր դի կա
ռա վար ման հա մար հա զա րա պետ, հա րյու րա պետ, հիս նա պետ 
և տաս նա պետ ներ է կար գում, որոնք բար վոք կա ռա վա րում էին:

Օրի նա՛կ վերց րու Մով սե սի համ բե րու թյու նից և խո նար
հու թյու նից, քա նի որ առաջ ժո ղովր դի այդ քան բազ մա թիվ դա
տե րը մի այ նակ կա տա րե լով` ան գամ չի ձանձ րա նում, և հե տո, 
երբ Հո թո րը կա ռա վա րե լու ձև է սո վո րեց նում, հպար տու թյամբ 
չի մեր ժում, այլ սի րով ըն դու նում և գոր ծադ րում է: Այո՛, Մով
սե սը Աստծու մար գա րեն է, բայց այս պա րա գա յում Աստ ված 
Հո թո րի մի ջո ցով է նրան ցույց տա լիս կա ռա վար ման եղա նակ
նե րը: Ուրեմն մարդն ինչ քան էլ իմաս տուն և իշ խա նա վոր լի նի, 
նո րից պար տա վոր է ունկն դիր լի նել խրա տին: Հե տո Հո թո րը 
իր բնա կա վայրն է վե րա դառ նում, իս րա յե լա ցի ներն էլ Ռա փի
դի մից շարժ վե լով՝ Սի նա լե ռան առաջ են հանգր վա նում:

Հարց ԾԸ. Ո՞վ էր Հոբը:
Պա տաս խան: Եսա վի ցե ղից, Երու սա ղե մի գա վա ռին սահ մա

նա կից Եդե մի Օս տեր կոչ ված վայ րում ապ րող խիստ առա քի նի 
և հա րուստ մի մարդ էր, մա նա վանդ աղ քատ և անօգ նա կան 
մարդ կանց ամեն ին չով օգ նում էր, այն պի սի մի համ բա վա վոր 
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և ան վա նի մարդ էր, որ Ս. գիր քը «թա գա վոր» ան վամբ է հի շա
տա կում (Ծննդ. 36:33):

Ար դա րև, Հո բը մարմ նա կա նի մեջ որ քան էլ բախ տա վոր էր, 
Աստծու շնորհ նե րով հո գև որ և առա քի նու թյան ճա նա պար հին 
նույն քան կա տա րյալ էր: Այո՛, շա տե րին էր հրա մա յում, բայց ոչ 
թե զրկանք նե րով և անի րա վու թյամբ, այլ իրա վուն քով և ար
դա րու թյամբ: Հարս տու թյու նը մեծ էր, բայց ոչ թե իր հա ճույք
նե րի և զբո սանք նե րի, այլ աղ քատ նե րին մխի թա րե լու հա մար 
էր գոր ծա ծում:

Նա յոթ արու և երեք աղ ջիկ զա վակ ուներ, որոնք մի մյանց 
տնե րը գնա լով ուրախ և զվարթ ուտում և խմում էին: Բայց 
Հո բը, որը վա խե նում էր Աստ ծուց, ամեն տե սակ չա րու թյու նից 
հե ռու, ար դար և հա վա տա րիմ էր, իր որ դի նե րի մարմ նա կան 
ըն թաց քին և կե րու խում նե րին հե տև ե լը տես նե լով, մտա ծում 
էր, որ թե րևս նրանք Աստծու հրա ման նե րին հա կա ռակ որևէ 
մտադ րու թյուն ունե նան, ուս տի միշտ նրանց հա մար զոհ էր 
մա տու ցում Աստ ծուն384:

Թեև Հո բի որ դի նե րը չար ճա նա պար հին չէ ին, սա կայն 
ուտելխմե լու հետ սեր ունե ին, և ընդ հան րա պես մարմ նա
կան ըն թաց քին հա տուկ խնջույք նե րի պա կա սու թյուն չու նե ին, 
ուս տի Հո բը նրանց հա մար Աստ ծուց նե րում է խնդրում: Թող 
մտա ծեն նրանք, որոնք ամեն ժամ չա րա չար անձ նա տուր են 
եղել խնջույք նե րի մեղ սա լից ըն թաց քին:

Այս տեղ լա՛վ խոր հիր. Աստ ված թե՛ հրեշ տակ նե րին և թե՛ 
մարդ կանց ար քա յու թյան երա նա կան փառ քին ար ժա նաց նե
լու հա մար ստեղ ծեց, բայց այն հրեշ տակ նե րը, որոնք հպար
տու թյան պատ ճա ռով երկն քի բար ձունք նե րից ար տաքս վե ցին 

384 Զոհեր էր մատուցում.... նրանց մեղքերի համար: Հոբն ասում 
էր. «Գուցե իմ զավակներն իրենց մտքում չար բան մտածեցին 
Աստծու մասին» (Հոբ 1:5):



264 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

և իրենց կա մա կոր հա մա ռու թյամբ ոչ մի այն ան զիղջ և անուղ
ղե լի մնա ցին, այ լև նա խան ձից մար դուն էլ երկն քի փառ քից 
զրկե լու տեն չանքն ունե ցան: Ահա նույն ան կյալ հրեշ տակ նե
րի պա րագ լու խը՝ Սա դա յե լը, թեև հա ջո ղեց րեց մար դուն Աստ
ծուն հնա զանդ վե լու արա հե տից հա նել, բայց Աստծու շնոր հիվ 
մար դը ապաշ խա րու թյամբ և զղջու մով նո րից ողոր մու թյան 
և աստ վա ծա յին փառ քին ար ժա նա նա լու պատ ճա ռով չա րի 
կա տա ղու թյունն ու մար դա տյա ցու թյու նը ավե լա ցավ:

Մա նա վանդ ին քը, որ բո լոր հրեշ տակ նե րի պետն էր, ամ
բար տա վա նու թյամբ այն քան հի մա րա ցավ, որ իր հա մար 
ճշմա րիտ բա րի քը տար բե րե լու և ընտ րե լու ան կա րող, հաս
տատ մնա լով ապս տամ բու թյան մեջ՝ պար տա վոր վեց դժոխ քի 
ան վախ ճան տան ջանք նե րը կրել, քա նի որ հպար տու թյու նը 
հի մա րու թյու նից առա ջա նա լու պատ ճա ռով ամեն հպար տի 
հի մար կամ խե լա գար է հա մար վում385: 

Բա ցի այդ, մար դը, իր խո նար հու թյամբ քա վու թյուն և թո
ղու թյուն գտնե լու հա մար զղջա լով, ան կյալ հրեշ տա կից ավե լի 
իմաս տուն հա մար վեց386, այս պատ ճա ռով էլ թե՛ հո գև որ և թե՛ 
մարմ նա վոր գոր ծե րում չարն իր ամ բողջ զո րու թյամբ ջա նում 
է մար դուն միշտ վնաս և չա րիք պատ ճա ռել: Մաս նա վո րա պես 
առա քի նի և բա րե պաշտ մարդ կանց հա մար, որ պես մո լե գին 
հա կա ռա կորդ, զա նա զան որո գայթ ներ է լա րում նրանց դեմ, 
որ պես զի Աստծու օրենք նե րին հա կա ռակ ըն թաց քի մեջ գցե
լով՝ իր նման ապս տամբ դարձ նի:

Օրի նակ, ահա Հոբ երա նե լին Աստ ծուն հա ճե լի մի անձ է, 
բայց քա նի որ ամեն ին չով բախ տա վոր էր, սա տա նան հույս է 
ունե նում, որ եթե նա, մի մեծ դժբախ տու թյուն հան դի պե լով, 

385 Ըստ ասացվածքի՝ ամեն մի հպարտ տգետ է:
386 Աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները 

իրենց սերնդի մեջ (Ղուկ. 16:8):
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աղ քա տա նա, ապա կսկսի Աստծու պատ վի րան նե րին կամ 
օրենք նե րին հա կա ռակ շարժ վել և գոր ծել, ինչ պես որ Սուրբ 
գիրքը ըն դար ձա կո րեն ներ կա յաց նում է սա տա նա յի չա րա միտ 
դի տա վո րու թյունն ու խոս քե րը: Քա նի որ նա ասում է. «Մի՞թե 
Հո բը ձրի է պաշ տում Աստ ծուն»387:

Աստ ված թույ լատ րեց սա տա նա յին, որ նրա վրա տե սակ
տե սակ փոր ձու թյուն ներ բե րի այն նկա տա ռու մով, որ Հո բի 
առա քի նու թյու նը հայտ նի դառ նա, իսկ չա րա գոր ծի խար դա
խու թյունն ու զզվե լի ու թյու նը հայտն վե լով՝ խայ տա ռակ վի:

Այս տեղ մտքումդ ունե ցի՛ր, թե սա տա նան որ քա՜ն մեծ 
թշնա մի է մար դու հա մար: Քա նի որ երբ նա մի այս պի սի ար
տո նու թյուն ձեռք բե րեց, իս կույն ձեռ նա մուխ եղավ ոչն չաց
նե լու Հո բի հարս տու թյու նը. ան մեղ մար դու ծա ռա նե րից մե կը 
շտապ գա լիս է և ասում. «Հո ղը վա րե լու ժա մա նակ ավա զակ
նե րը հար ձակ վե ցին մեզ վրա և եզ ներն ու էշե րի հո տը քշե ցին 
տա րան, ծա ռա նե րիդ կո տո րե ցին, մի այն ես ազատ վե ցի և եկա 
քեզ լուր տա լու»:

Մինչ այս մե կը խո սում էր, մեկ ուրիշ ծա ռա գա լով հայտ
նում է. «Երկն քից հուր եկավ, ոչ խար նե րի հոտն ու հո վիվ նե րին 
ոչն չաց րեց, մի այն ես ազատ վե լով եկա, որ իմաց տամ»: Այս 
երկ րորդ ծա ռան դե ռևս խոս քը չէր ավար տել, եր րորդ ծա ռան 
աճա պա րան քով գա լիս և գու ժում է. «Գո ղե րը, ուղ տե րի երա
մա կը շրջա պա տե լով, առան և տա րան, ուղ տա պան նե րին էլ 
սպա նե ցին, մի այն ես ազատ վե ցի և եկա, որ քեզ տե ղե կաց նեմ 
այդ դեպ քի մա սին»: 

Այս գու ժա բե րի պատ մու թյու նը հա զիվ վեր ջա նա լու վրա 
էր, մեկ ուրիշ գուժ կան է հաս նում և պատ մում է. «Որ դի ներդ 
և աղ ջիկ ներդ իրենց մեծ եղ բոր տա նը մինչ կե րու խու մի մեջ 

387 Մի՞թե Հոբը ձրի է պաշտում Տիրոջը (Հոբ 1:9):
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էին, հան կարծ անա պա տից մի սաս տիկ փո թո րիկ բարձ րա նա
լով փլեց տու նը, և նրանք բո լո րը, փլա տակ նե րի տակ մնա լով, 
մա հա ցան, մի այն ես ազատ վե ցի, և ահա շտա պե ցի լու րը հա
ղոր դել քեզ»:

Հո բը, վե րո հի շյալ աղետ նե րի և ցա վա գին անց քե րի մա սին 
լսե լով, հան դեր ձը պատ ռեց և գլխի մա զե րը կտրեց. ապա Աստ
ծուն երկր պա գե լով՝ պա տաս խա նեց. «Մերկ ծնվե ցի և մերկ էլ պի
տի գնամ, Աստ ված տվեց և Աստ ված էլ վերց րեց, ինչ պես Տի րո ջը 
հա ճե լի էր, այդ պես էլ եղավ, թող Նրա անու նը օրհ նյալ լի նի»388:

Տե՛ս. չար սա տա նան կար ծում էր, որ եթե Հո բի ունեց ված
քին ու հարս տու թյա նը վնաս հասց նի, ապա նա ան պայ ման, 
Աստծու եր կյու ղը սրտից հա նե լով, կմե ղան չի, սա կայն ար դար 
Հո բը Աստծու հրա մա նին և կամ քին ավե լի հպա տակ վեց, Նրա 
օրհ նյալ և սուրբ անու նը փա ռա վո րե լուն պես Աստծու և մարդ
կանց ոխե րիմ հա կա ռա կորդն ին քը իր լա րած որո գայ թի մեջ 
ըն կավ, սա կայն դար ձյալ չար մտադ րու թյու նից հետ չկանգ նե
լով՝ առար կում է, թե՝ «Որ քան էլ Հո բի հարս տու թյու նը ոչն չա
ցավ, սա կայն նրա անձն անվ նաս է, եթե ան ձը կամ մար մի նը 
վնաս վի, ան պատ ճառ կմե ղան չի»:

Երբ սա տա նան կրկին թույլտ վու թյուն ստա ցավ նրա 
մարմ նին էլ հար վա ծել, Հո բի վրա իս կույն գլխից մին չև ոտ քե
րը բո րո տան ման այն պի սի վեր քեր են գո յա նում, որոնց գար
շա հո տու թյա նը ոչ ոք չէր կա րո ղա նում դի մա նալ, նա ստիպ ված 
եղավ բա ցօ թյա մի վայ րում՝աղ բա նո ցի մոտ, նստել և իր վեր քե
րի թա րա խը խե ցի նե րով քե րե լով սրբում էր389: Երա նե լին այն

388 Իմ մոր որովայնից ես մերկ դուրս եկա, մերկ էլ կվերադառնամ: 
Տերը տվեց, Տերն էլ առավ: Ինչպես որ հաճելի էր Տիրոջը: Թող 
օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը (Հոբ 1:2122):

389 Եվ սատանան հեռացավ Տիրոջ առաջից և ոտից գլուխ չարորակ 
վերքերով պատեց Հոբին: Հոբը, խեցու մի կտոր առնելով, քերում 
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պի սի ան տա նե լի վի ճա կի են թարկ վեց, որ որևէ մե կից օգ նու
թյուն և մխի թա րու թյուն ստա նա լու հույ սը կտրեց: Սա կայն նա 
իր միտ քը եր բեք չի պղտո րում և չի դա դա րում Աստ ծուց շնոր
հա կալ լի նել:

Այս ան գամ անի ծյալ սա տա նան Հո բի կնոջն է ձեռքն առ
նում, որ գո նե նրա մի ջո ցով Հո բին ստի պի մե ղան չել Աստծու 
դեմ: Քա նի որ վե րո հի շյալ ան հան դուր ժե լի և սրտա մաշ վի
ճա կում եր կար ժա մա նակ մնա լով՝ կինն էլ, դժբախտ և հու սա
հատ, Հո բին ասում է. «Ինչ քա՞ն պի տի համ բե րես, Աստծու դեմ 
մի խո՛սք ասա, որ պես զի մեռ նե լով ազատ վես»: Հո բը, իր կնոջ 
բե րա նից այս պի սի մի անօ րեն առա ջարկ լսե լով, հան դի մա նու
թյամբ պա տաս խա նում է. «Մի՞թե Աստծու բա րիք նե րը ըն դու
նե լուց հե տո պար տա վոր չենք համ բե րե լու այս չա րիք նե րին»390: 

Ար դա րև, հի շյալ կինը, այս ար դա րա ցի հան դի մա նու թյա
նը ար ժա նի լի նե լով, ոչ մի այն ան մի ջա պես պա պանձ վեց, այ
լև մա նա վանդ ամե նա չար թշնա մին գլխի կոր մնաց և խայ
տա ռակ վեց: Քա նի որ ոչ մի այն իր նպա տա կին չհա սավ, այլ 
նաև Հո բի առա քի նու թյունն առա վել ևս փայ լեց ամ բողջ աշ
խար հի առ ջև391:

Օրի նա՛կ վերց րու. Հո բի հարս տու թյան կորս վե լուց, իր որ
դի նե րի մա հա նա լուց բա ցի, մար մի նը վի րա վոր, բնա կա վայ րը 
մի աղ բա կույտ` ոչ ոքից օգ նու թյուն չի սպա սում, բայց դար ձյալ 
իր շնոր հա կա լու թյու նը չընդ հա տե լով՝ միշտ և հա նա պազ գո
հա նում է Աստ ծուց:

էր թարախը. նստում էր աղբյուսում, քաղաքից դուրս (Հոբ 2:7):
390 Եթե Տիրոջ ձեռքից բարիքներն ընդունեցինք, չարիքներին 

չհամբերե՞նք (Հոբ 2:10):
391 Իր հետ պատահած բոլոր դեպքերի ժամանակ Հոբն իր 

շրթունքներով չմեղանչեց Տիրոջ առաջ, ոչ էլ անզգամություն 
հանդես բերեց Աստծու հանդեպ (Հոբ 2:10):
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Այս պա րա գա յում մի՛ կար ծիր, թե Հո բը, վե րո հի շյալ աղետ
նե րին են թարկ վե լով, թշվա ռա կան դար ձավ, կամ իր անունն 
ու պա տի վը արա տա վոր վեց, ընդ հա կա ռա կը, բախ տա վոր ժա
մա նակ նե րի հա մե մատ համ բա վը է՛լ ավե լի մե ծա նա լով՝ խիստ 
փա ռա վոր վեց: Իրոք, նրա մար մի նը մի առ ժա մա նակ տագ
նապ ներ կրեց, սա կայն հո գին, Աստծու շնորհ նե րով առա վել 
զար դար վե լով, նրա հո գև որ բա րե մաս նու թյուն նե րը արևի լույ
սի նման պայ ծառ փայ լե ցին:

Որ քան էլ ան հույս էր մարդ կան ցից որևէ սփո փանք 
գտնե լու, սա կայն Աստ ված մի այն պի սի ներ քին սփո փանք 
է ըն ծա յում նրան, որ այդ անկ րե լի ցա վե րի մեջ կա րո ղա ցավ 
անտրտունջ համ բե րել: Թեև եր կար ժա մա նակ առանց ըն կե
րոջ աղ բա նո ցում մնաց, սա կայն ոչ մի րո պե Աստծու եր կյու ղը 
սրտից չհա նեց, սերն ու միտ քը Աստծու վրա հաս տատ ված լի
նե լու հա մար՝ հրեշ տակ նե րը հա նա պազ իրեն ըն կե րա կից էին 
անե րև ու թա պես 392:

Իշ խա նա կան գա հին նստած ժա մա նակ մարդ կանց էր հրա
մա յում, տագ նա պի և նե ղու թյան ժա մա նակ գո հու նա կու թյամբ 
համ բե րե լով՝ սա տա նա յին իշ խեց և նվա ճեց նրան: Քա նի որ Հո
բի չար չա րան քը որ քան շատ և ծանր եղավ, նույն քան և ծանր 
եղավ սա տա նա յի պա տի ժը, քա նի որ Հո բին մեղ քի մեջ գցել էր 
ցան կա նում, ընդ հա կա ռա կը, նրա առա քի նու թյունն ավե լա նա
լով՝ ըստ այդմ վար ձատ րու թյունն էլ բազ մա պատկ վեց: 

Հե տո բա րե կամ նե րը՝ Եղի փա զը, Բաղ դա դը, Սո փա րը 
և Եղի ու սը, որոնք իշ խում էին Եդո մի մեր ձա կա գա վառ նե
րում, նրան պա տա հած դժբախ տու թյան լու րը իմա նա լով, 
մի ա սին եկան` նրան մխի թա րե լու: Սա կայն երա նե լին այն 

392 Տիրոջ հրեշտակների բանակն իր երկյուղածների շուրջն է 
և պահպանում է նրանց (Սաղմ. 33:8):
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աս տի ճա նի այ լա կերպ ված վի ճա կի էր մատն վել, որ հեռ վից 
նրան տես նե լով՝ չկա րո ղա ցան ճա նա չել: Ուստի բարձ րա ձայն 
ար տաս վե լով՝ իրենց հան դերձ ներն էին պատ ռում, գլուխ նե
րին մո խիր ցա նում և այն պես են ապ շում ու դո ղում, որ յոթ 
օր ու գի շեր նրա մոտ նստած՝ ան կա րող են լի նում իրենց բե
րան նե րը բա ցել:

Այն ժա մա նակ Հոբն ին քը, սկսե լով խո սել, անի ծում է իր 
ծնված օրը: Սա կայն մի՛ կար ծեք, թե իր վի ճա կից է դժգո հում, 
այլ մարդ կա յին ընդ հա նուր վի ճա կին նա յե լով է այդ խոսքն ար
տա սա նում: Քա նի որ մարդ կա յին ազ գը, մեղ քի պատ ճա ռով 
ար տա սու քի այս աշ խարհն ընկ նե լով, ստիպ ված եղավ նե ղու
թյուն ներ և վիշտ կրել, որն աշ խար հի սո վո րա կան ըն թացքն է:

Դու տե՛ս. Հո բի բա րե կամ նե րը եկել էին` նրան մխի թա
րե լու, սա կայն նրա խոս քե րը լսե լով՝ որ պես դա տա խազ ներ, 
սկսում են ամեն կերպ խոս քե րով ցույց տալ, որ իր հան ցանք
նե րի պատ ճա ռով է այդ վի ճա կին են թարկ վել. նրան պար զա
պես մե ղա վոր մար դու տեղ են դնում: Հո բը ևս նրանց պա
տաս խա նում է և, եր կուս տեք վի ճա բա նու թյունն այն քան է 
եր կա րում, որ Աստ ված մի ջամ տում է՝ հայտ նե լով, որ Հո բի 
հան ցան քի հա մար չէ կրած տա ռա պան քը, այլ Աստծու մի 
գաղտ նի դա տաս տանն ու մտադ րու թյունն է:

Հե տև ա բար, քա նի որ նրա բա րե կամ նե րը հա նի րա վի դա
տա պար տե ցին նրան որ պես հան ցա վո րի, Աստծու բար կու
թյու նը շարժ վում է բա րե կամ նե րի վրա, և ցան կա նում է պատ
ժել նրանց: Ար դա րև, այս մա սին սխալ դա տո ղու թյուն ներ 
անե լով՝ նրանք մե ղան չե ցին, սա կայն Հո բը, նրանց թե րու թյա
նը չնա յե լով, չկա մե ցավ, որ նրանք պատժ վեն: Ուստի Աստ ված 
հրա մա յում է, որ յոթ զվա րակ և յոթ խոյ բե րեն Հո բի մոտ, որը, 
նրանց հա մար ող ջա կեզ մա տու ցե լով, աղո թի, որ պես զի նրանց 
հան ցանք նե րին նե րում և թո ղու թյուն շնորհ վի (Հոբ 42:8):
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Հաս կա նո՞ւմ ես, թե Աստ ված ինչ պե՛ս է փա ռա վո րում Իր 
հա վա տա րիմ ծա ռա յին. Հո բի ան մե ղու թյու նը հայտ նե լուց բա
ցի, նրա աղոթ քով դա տա խազ և հա կա ռա կորդ դար ձած բա րե
կամ նե րի մեղ քը հա ճեց քա վել ու ան պա տիժ թող նել նրանց:

Այս դեպ քում մի՛ ասա, թե Աստ ված սա տա նա յին ին չո՛ւ 
ար տո նեց, որ Հո բին այն պի սի դժբախ տու թյուն պատ ճա ռի: 
Թե պետ մենք Աստծու գաղտ նի խոր հուրդ նե րը չգի տենք, սա
կայն փաս տերն ի մի բե րե լով ենք եզ րա կաց նել, որ այդ թույլտ
վու թյու նը եղավ, որ պես զի փա ռա վոր վի Աստծու անու նը393, 
ավե լա նա Հո բի վար ձը, չար ըն թաց քի մեջ գտնվող մար դիկ 
վա խե նա լով ուղղ վեն: Քան զի եթե Հո բի նման ար դար մար դը 
վշտե րի և ցա վե րի է են թարկ վում, մե ղա վոր նե րի վի ճակն ի՞նչ 
պի տի լի նի, և որ ամեն մարդ, նրա առա քի նու թյու նից օրի
նակ առ նե լով, ջա նա հաղ թել սա տա նա յին, մա նա վանդ սրա 
(սա տա նա յի) հի մար և ան զոր լի նե լը աշ խար հի առ ջև պարզ 
դարձ նե լու հա մար:

Իրոք, եթե նա հի մար չլի ներ, չէր հա մար ձակ վի Հո բի 
հետ մա քա ռել: Քա նի որ ինչ քան էլ մարդ կա յին ցե ղի թշնա
մին է, բայց հա ճույ քի հա մար ար դար նե րին վնա սե լու կա
րո ղու թյուն չու նի: Եվ ահա ճիշտ այդ պատ ճա ռով Աստ ված 
նրան թույ լատ րեց, որ Հո բի ար դա րու թյու նը և իր՝ սա տա նա
յի չա րու թյու նը հայտ նի դառ նան: Քա նի որ Հո բը ոչ մի այն իր 
առա քի նու թյուն նե րի հա մար է Ս. գրքում գով վում, այ լև մա
նա վանդ ան մեղ լի նե լով, այդ քան վշտե րի և տա ռա պանք նե
րի համ բե րե լու և առ Աստ ված ունե ցած հա վատ քը ան խախտ 

393 Թող այդպես փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպես
զի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր Հորը 
(Մատթ. 5:16):
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և ան սա սան պա հե լու հա մար, որով մի սքան չե լի օրի նակ 
եղավ աշ խար հին:

Ար դա րև, ինչ պես ադա ման դը հղկվե լով ավե լի է փայ լում, 
նույն պես և ար դար մար դու առա քի նու թյու նը. փոր ձու թյան 
մեջ հայտն վե լով՝ ավե լա նում է նրա վար ձը, և նրան տես նող նե
րը Աստծու սուրբ անունն են փա ռա վո րում, որ երբ Նա կա մե
նա, իր հա վա տա րիմ ծա ռա նե րին այն քան զո րու թյուն կա րող 
է շնոր հել, որ մին չև մա հու չափ նե ղու թյուն նե րը կա րո ղա նան 
սի րով տա նել:

Դար ձյալ, որ պես զի սա տա նա յի խար դա խու թյու նը և առ 
մար դիկ ունե ցած թշնա մու թյու նը հայտ նի դառ նան, և այ լևս ոչ 
ոք նրա չար թե լադ րանք նե րին չհե տևի, և ոչ ոք նրա զո րու թյու
նից չվա խե նա, այլ մա նա վանդ եր կյու ղա ծու թյամբ Աստ ծուն 
ծա ռա յի և հան դի պած փոր ձու թյուն նե րին համ բե րե լով՝ թե՛ այս 
աշ խար հում և թե՛ հան դեր ձյա լում փա ռա վոր վի:

Ինչ պես որ Հո բը, թեև ծանր հար ված նե րի են թարկ վեց, 
բայց համ բե րու թյամբ Աստ ծուց գոհ ու շնոր հա կալ լի նե լու հա
մար ոչ մի այն իր ան ձի առող ջու թյու նը, այ լև նախ կի նում ունե
ցա ծից ավե լի հարս տու թյուն և փառք ձեռք բե րե լով՝ Աստ ված 
նո րից յոթ արու և երեք աղ ջիկ զա վակ ներ պար գև եց նրան, 
որով Հո բը մե ծա պես մխի թար վեց394:

Հե տո Հո բը հա րյուր յո թա նա սուն տա րի ևս կա տա րյալ 
բախ տա վո րու թյան մեջ ապ րեց, իր թոռ նե րին մին չև չոր րորդ 
սե րուն դը տես նե լուց հե տո եր կու հա րյուր քա ռա սու նութ տա
րե կանում վախ ճան վեց, որի պատ մու թյու նը ամ բողջ մարդ կու
թյան հա մար խիստ օգ տա կար և փրկու թյամբ լե ցուն խրատ 
եղավ և պի տի լի նի հա վի տյան:

394 Տերը Հոբի կյանքի վերջին շրջանն ավելի օրհնեց, քան առաջինը 
(Հոբ 42:12):
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Քա նի որ եթե մար դը թա գա վոր ան գամ լի նի, որ քան էլ 
նյու թա կան հարս տու թյուն, անուն և փառք վաս տա կի, Հո բին 
պա տա հած փոր ձան քը մտա բե րե լով, եր կյու ղա ծու թյամբ պար
տա վոր վում է միշտ զգույշ և ար թուն մնալ: Այո՛, թող մար դը 
չհպար տա նա ո՛չ իր հարս տու թյամբ, ո՛չ իշ խա նու թյամբ, ո՛չ ան
ձի առող ջու թյամբ և ո՛չ էլ նույ նիսկ իր զա վակ նե րով, քա նի որ 
մարմ նա կան այս բո լոր բա րիք նե րը ավա զի վրա հիմն ված մի 
խար խուլ շի նու թյան նման կա րող են հա կա ռակ քա մու փչե լուն 
պես ոչն չա նալ395: 

Նմա նա պես, եթե մե կը զա նա զան վշտե րի և հար ված նե
րի են թարկ վի, Հո բի օրի նա կը աչ քի առ ջև ունե նա լով, առանց 
Աստծու ողոր մու թյու նից հույ սը կտրե լու, սի րով և անտր տունջ 
համ բե րում է: Քա նի որ եթե Աստ ված կա մե նա, կա րող է մար
դուն ամեն փոր ձան քից էլ փրկել:

Թե պետ Սուրբ գիրքը չի հայտ նում, թե Հո բը ինչ քան ժա
մա նակ կրեց չար չա րանք նե րը, սա կայն քա նի որ գրված է՝ շատ 
ժա մա նակ ան ցավ396, ոմանք կար ծում են, որ յոթ տա րի է եղել, 
ոմանք ավե լի կարճ ժա մա նակ են ըն դու նում, հե տև ա բար 
ստույգ ոչ ոք չգի տի:

Ուրեմն վե րո հի շյալ պատ մու թյու նից խրա՛տ ստա ցիր, ո՛վ 
ըն թեր ցող, և մի՛ կար ծիր, թե մի այն մե ղա վոր ներն են փոր ձան
քի հան դի պում, այլ սուրբ և ար դար մար դիկ ևս վիշտ ու փոր
ձանք են ունե նում, բայց ոչ թե մեղ քի հա մար, այլ Աստ ծուն սի
րե լի և հա ճե լի ան ձեր լի նե լով` այս աշ խար հում խրատ վում են, 
որ պես զի մեղ քից զգու շա նան:

395 Անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան, հողմերը փչեցին 
և զարկեցին տանը, և նա ընկավ, և նրա կործանումը շատ մեծ 
եղավ (Մատթ. 7:27):

396 Այս դեպքից շատ ժամանակ անցավ (Հոբ 2:9):
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Հար կա վոր է իմա նալ, որ սրբերն էլ մար դիկ են, իրենց առա
քի նու թյամբ չհպար տա նա լու հա մար փորձ վում են, կամ եթե 
փոք րիկ թե րու թյուն ներ ունեն, այս աշ խար հում կրած նե ղու
թյամբ նե րում գտնե լով՝ ար քա յու թյան հա վի տե նա կան փառ
քին և ուրա խու թյանն են ար ժա նա նում397: Ինչ պես նաև շատ 
հա ճախ մե ղա վո րը բախ տա վոր է լի նում, և սա ոչ թե Աստ ծուն 
հա ճե լի լի նե լու հա մար է, այլ Աստծու մի գաղտ նի և խորհր դա
վոր դա տաս տա նի:

Քա նի որ Աստ ված ար դար լի նե լով, ինչ պես պատ ժում է բո
լոր չա րա գործ նե րին, նմա նա պես վար ձատ րում է բո լոր բա րե
գործ նե րին: Հնա րա վոր է, որ մե ղա վորն էլ եր բեմն բա րիք ներ 
գոր ծած լի նի, սա կայն այդ գոր ծած բա րի քը նրան ար քա յու
թյան փառ քին չի ար ժա նաց նում, ուս տի այդ պի սի անն շան բա
րիք նե րի փո խա րեն Աստ ված այս աշ խար հում հարս տու թյուն 
է տա լիս, որ պես զի բա զում մեղ քե րի պատ ճա ռով հա վի տե նա
կան տան ջանք տրվի:

Այս պի սով, երբ դու չա րա գոր ծին որ պես հա ջո ղակ ես տես
նում, մի՛ ասա, որ նա Աստ ծու սի րե լին է, այլ ընդ հա կա ռա կը, 
Աստ ված բար կա ցած լի նե լով նրան չի խրա տում: Քա նի որ նա, 
ով, Աստծու սե րը թող նե լով, անձ նա տուր է լի նում մարմ նա
վոր ցան կու թյուն նե րին, անար ժան է Աստծու ողոր մու թյա նը, 
և Աստ ված նրան իր կամ քին է թող նում, որ պես զի հե տո ան
վախ ճան թշվա ռու թյան մատ նի398:

397 Տերը ում սիրում, նրան խրատում է և պատժում է նրան, ում 
ընդունում է որպես որդու (Առակ. 3:12):

398 Նա, ով համբերեց մեծ համբերությամբ կորստյան համար 
պատրաստված բարկության առարկա անոթների հանդեպ 
(Հռոմ. 9:22):
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Մա նա վանդ Հի սուս Քրիս տո սի շնորհ նե րով. առա քի նի 
մարդն ար քա յու թյուն է ժա ռան գում, այս պատ ճա ռով քրիս տո
նյա չե ղող մար դը թեև բա րե գործ իսկ լի նի, Աստծու ար քա յու
թյու նը չի կա րող ժա ռան գել, քա նի որ մի այն բնա կան օրեն քով 
կամ բնու թյան ազ դե ցու թյամբ գործ ված առա քի նու թյու նը չի 
կա րող մար դուն ար քա յու թյուն տա նել:

Ինչ պես որ կան մար դիկ, որոնք բնույ թով ցան կա սեր կամ 
հեշ տա սեր չեն, կան ուրիշ նե րը, որ գութ ունեն, կան, որոնք 
աղո թել են սի րում, և սրանց նման այլ մար դիկ էլ կա րող են 
լի նել: Ար դա րև, Աստ ված այս պի սի վար քի և ըն թաց քի տեր 
մարդ կանց տա լիս է հարս տու թյուն, մե ծու թյուն և մարմ նի 
առող ջու թյուն, որ պես զի ար քա յու թյու նում նրանց հա մար այլ 
վար ձատ րու թյուն չլի նի399:

Այս պի սով, դու մի՛ կար ծիր, որ երբ մար դու բո լոր ցան կու
թյուն նե րը կա տար վում են, իր հա մար բա րիք է, ընդ հա կա ռա
կը՝ նրա դա տա պար տու թյան հայտ նի նշանն է այդ400: Ինչ պես 
բժիշկ նե րը մահ վան դա տա պարտ ված հի վան դին պատ վի
րում են իրենց սրտի ուզա ծը ուտել, բայց առող ջա ցող հի վան
դին դե ղե րի հետ նաև ժուժ կա լու թյան պատ վեր են տա լիս, 
որ չմեռ նի: Այս պատ ճա ռով սրբե րին հան դի պող աղետ ներն 
ու վշտե րը դեղ և զգու շու թյան խրատ ներ են հա մար վում, որ
պես զի մեղք գոր ծե լով՝ հո գով չմա հա նան: Այս պի սի նե ղու
թյունն աստ վա ծա յին ողոր մու թյուն է, որը Աստ ված շնոր հում 
է իր սի րե լի ծա ռա նե րին401: 

399 Որդյա՛կ, հիշի՛ր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ, քո 
կյանքի ընթացքում (Ղուկ. 16:25):

400 Ասույթի համաձայն` մեղավորների կորստյան բացահայտ նշանն 
է, երբ նրանց բոլոր ցանկությունները կատարվում են:

401 Քանի որ Աստծուց է այն շնորհը, երբ մեկը հանիրավի վիշտ է 
կրում բարի խղճով (Ա Պետ. 2:19):
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Այս առու մով շատ մեծ լրջու թյամբ պի տի խոր հես աշ
խար հի ըն թաց քի և վի ճա կի շուրջ, որ պես զի ընդ հան րա պես 
չսխալ վես, քա նի որ աշ խար հի զվար ճու թյուն ներն ու նե ղու
թյուն նե րը մի ան գա մայն փո փո խա կան են և ոչ թե տև ա կան, 
ուս տի օրի նա վոր և պատ շաճ չէ դրանց հա մար ուրա խա նալ 
կամ տխրել: Ճշմա րիտ ուրա խու թյունն ու տրտմու թյու նը 
երկն քում գտնվող նե րին է վա յել, ինչ պես որ այն տեղ սրբե րի 
ուրա խու թյունն ու մե ղա վոր նե րի տրտմու թյու նը ան փո փոխ 
են. ար դար նե րը միշտ ուրախ են ար քա յու թյան մեջ, իսկ մե ղա
վոր նե րը՝ միշտ տխուր և տրտում դժոխ քում:

Այս պատ ճա ռով երկ րա յին իրե րի հա մար ուրա խա ցող 
կամ տրտմող մար դը հի մար է հա մար վում: Որով հե տև եթե 
իմա նա, որ այս պա հին իր վա յե լած ուրա խու թյու նը կամ 
զվար ճու թյու նը վա ղը տրտմու թյան է վե րած վում, ան շուշտ չէր 
ուրա խա նա, կամ թե այ սօր վա տխրու թյու նը վա ղը ուրա խու
թյան պի տի փոխ վի, չէր տրտմի: 

Ուստի իմաս տուն մար դը նա է, ով այս աշ խար հում ո՛չ 
ուրա խա նում, ո՛չ էլ տրտմում է, այլ ինքն իրեն Աստծու կամ
քին հանձն վե լով՝ ար դար Հո բի նման խո նար հու թյամբ և համ
բե րու թյամբ Բարձ րյա լի հրա մա նին է սպա սում:

Ար դա րև, ար ժա նի է, որ ար դար մարդն ուրախ լի նի402, 
բայց քա նի դեռ մարդն ապ րում է աշ խար հում, չմե ղան չե լու 
հա մար միշտ եր կյու ղի մեջ լի նե լով՝ նրա ուրա խու թյունն ու եր
ջան կու թյու նը կա տա րյալ չեն հա մար վում403:

402 Միշտ ուրա՛խ եղեք Տիրոջով, դարձյալ եմ ասում՝ ուրա՛խ եղեք 
(Փիլիպ. 4:4):

403 Ծառայեցե՛ք Տիրոջը երկյուղով և ցնծացե՛ք նրա առջև դողալով 
(Սաղմ. 2:11):
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Ուրեմն, ո՛վ ըն թեր ցող, եթե փա փա գում ես ար քա յու
թյան ան վախ ճան ուրա խու թյանն ար ժա նա նալ, պար տա վոր 
ես այս աշ խար հի ան ցա վոր և ան հիմն զվար ճու թյուն նե րով 
չխաբ վել և չու րա խա նալ404, ինչ պես նաև աշ խար հի վշտե րից 
եր կյուղ կրե լով չտրտմել, այլ Աստ ծուն միշտ հնա զանդ և հա
վա տա րիմ՝ Նրա սուրբ և պաշ տե լի կամ քը ջա նաս կա տա րել 
ամե նայն եր կյու ղա ծու թյամբ, սի րով և հաս տա տա միտ համ
բե րու թյամբ:

404 Իմաստունի սիրտը սգո տանն է, իսկ հիմարի սիրտը՝ ուրա խու
թյան տանը (Ժողով. 7:5):
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Հարց Ա. Չորրորդ դարն ինչո՞վ է տարբերվում 
երրորդից:
Պա տաս խան: Սի նա լե ռան վրա Մով սե սին օրենք տրվե լով: 

Քա նի որ մար դիկ մինչ այն ժա մա նա կը բնա կան օրենք նե րով 
էին կա ռա վար վում, որ Աստ ված հաս տա տել էր մար դու բնու
թյան մեջ՝ որ պես Իր հա վի տե նա կան օրենք նե րի լույ սը (թեև 
աղոտ կեր պով):

Չոր րորդ դա րում նույն Ինքն Աստ ված, եր կու տախ տակ
նե րի վրա գրե լով այն, տա լիս է Մով սե սին405, որ պես զի մար դիկ 
իմա նան Աստծու մի ու թյու նը և Նրա կամքն ու հրա մա նը: Քա
նի որ ինչ պես պես մար դու արա րիչ և նրա էու թյան մեջ բնա կան 
օրենք հաս տա տող Աստ ված է, նույն պես գրա վոր օրենք տվողն 
ու իս րա յե լա ցի նե րի Աստ վա ծը Նա է, որին բո լոր արա րած նե րը 
պար տա վոր են հնա զանդ վել, և օրեն քը Նրա հրա մանն է, որը 
մար դիկ բնա կան կա րո ղու թյամբ ըմբռ նում էին, այ նու հե տև 
սկսե ցին գրքի մեջ նույն պես կար դալ, որ չմո ռա նան:

Այս պատ ճա ռով իս րա յե լա ցի նե րին պատ վիր վեց, որ հի շյալ 
օրեն քը իրենց տնե րի դռնե րի շե մե րին գրեն, որ պես զի իրենց 
մուտք ու ել քի ժա մա նակ միշտ և շա րու նակ մտա բե րեն օրեն քի 
նկա տա ռում նե րը: Քա նի որ օրեն քը գրի առն վեց, ուս տի և հա
կա ռա կը վար վող մարդ կանց հա մար հար կա վոր եղավ ար ժա
նի պա տիժն էլ գրի առ նել, ուս տի մի և նույն ժա մա նակ դա տաս
տա նա կան օրենք ևս տրվեց Մով սե սին:

Մա նա վանդ գրա վոր կամ մով սի սա կան օրեն քի նպա տա
կա կե տը քրիս տո նե ա կան օրենքն էր, ուս տի սրա պատ կեր նե րը 
խորհր դա վո րա բար հայտ նե լու հա մար այ լև այլ սո վո րու թյուն
ներ, կա նոն ներ և խրա տա կան օրենք ներ դրվե ցին, որոնք իս
րա յե լա ցի նե րը գոր ծադ րե լով՝ իրենց հա վատ քը և հույ սը գա լիք 

405 Դրանք կգրես քո տների մուտքին ու դռների վրա (Բ Օր. 6:9):
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Մե սի ա յի վրա էին դրած լի նում, և Աստ ծուն հնա զան դու թյուն 
և հպա տա կու թյուն հայտ նե լով հան դերձ` տար բեր վում էին բո
լոր կռա պաշտ ազ գե րից: 

Հի շյալ օրեն քը քրիս տո նե ա կան նոր օրեն քից առաջ Մով սե
սի ձեռ քով տրվե լու պատ ճա ռով հին և մով սի սա կան օրենք կոչ
վեց, նոր օրեն քի ստվերն ու նա խա տի պը լի նե լու հա մար նոր 
օրեն քի «ստվե րը» կոչ վեց, գրված լի նե լու պատ ճա ռով «գրված» 
օրենք կոչ վեց:

Հարց Բ. Օրենքն ինչպե՞ս տրվեց:
Պա տաս խան: Մե ծա մեծ հրաշք նե րով, ահա վոր ցու ցադ

րում նե րով և զա նա զան կար գադ րու թյուն նե րով, որ պես զի 
ժո ղո վուր դը, օրեն քի կա րև ո րու թյու նը ըմբռ նե լով, հա կա ռակ 
ըն թաց քով չգնա: Եվ քա նի որ Սի նա լե ռան ստո րո տին էին իջև
ա նել, Աստ ված Մով սե սին լե ռը կան չե լով, հի շեց նում է նրան 
մինչ այդ պա հը Իս րա յե լին արած բա րե րա րու թյուն նե րը: Եվ 
եթե իս րա յե լա ցի նե րը միշտ Իրեն հնա զանդ մնան, նրանց Իրեն 
սե փա կան ժո ղո վուրդ դարձ նե լու ողոր մած և բարձր կամ քը 
հայտ նե լով՝ Մով սե սին որ պես դես պան ուղար կում է, որ գնա 
և ժո ղովր դին հայտ նի ու Իրեն պա տաս խան բե րի406:

Հե տա մո՛ւտ եղիր Աստծու ողոր մած կար գադ րու թյա նը. 
ինչ պես բո լոր մարդ կան ցից մի այն Աբ րա հա մին կան չեց, նույն
պես բո լոր ազ գե րի մի ջից նրա ցե ղին է ցան կա նում Իրեն ժո ղո
վուրդ դարձ նել, սա կայն որ պես զի բռնու թյամբ և ակա մա չլի նի, 
նախ Մով սե սին ուղար կում է ժո ղովր դի մոտ, որ պա տաս
խան ստա նա, որ պես զի Նրա հետ դա շինք կա պե լու ժա մա նակ 

406 Այսպես կասես Հակոբի հետնորդներին.... «Դուք ինքներդ 
տեսաք, թե ինչեր բերեցի եգիպտացիների գլխին, իսկ ձեզ, 
ինչպես արծիվն է իր թևերի վրա առնում, բարձրացրի ինձ մոտ.... 
արդ պահե՛ք իմ դրած ուխտը» (Ելք 19:35):
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հա ճու թյամբ և հո ժա րու թյամբ հնա զանդ վե լով՝ ժո ղո վուր դը 
վարձ ստա նա:

Այս պատ ճա ռով նախ կի նում գոր ծած բա րիք ներն է հի շեց
նում, որ պես զի դրանց շուրջ խոր հե լով՝ ապա գա յում տրվե լիք 
բա րիք նե րին և ողոր մու թյա նը հա վատ ըն ծա յեն և միշտ հույ սով 
հնա զան դու թյան մեջ մնան կա տա րյալ օրի նա պա հու թյամբ:

Քա նի որ Նա է այն բա րե գութ Աստ վա ծը, որն ինչ պես ար
ծի վը իր ձա գե րին թև ե րի վրա է կրում, այն պես էլ Ինքն ազա
տեց իս րա յե լա ցի նե րին Եգիպ տո սից և փա րա վո նի ձեռ քից407: 
Ասում են, թե ար ծի վը իր ձա գին թշնա մուց փախց նե լու ժա մա
նակ իր թև ե րի վրա առ նե լով է թռչում, քա նի որ իրե նից բարձր 
թռչող թռչուն չկա, բայց մյուս թռչուն նե րը, իրեն ցից բարձր 
թռչող թռչուն նե րից վա խե նա լով, թռչե լու ժա մա նակ իրենց ձա
գե րին ոտ քե րի արան քում են պա հում:

Երբ Մով սե սը, լե ռից իջ նե լով, ժո ղովր դի ծե րե րին մի վայ րում 
հա վա քեց, Աստծու հրա ման նե րը մեկ առ մեկ բա ցատ րեց նրանց, 
որոնք էլ մի ա բան ված խոս տա ցան և հանձն առան գոր ծադ րել 
Աստծու հրա ման նե րը ու Նրա պատ վի րան նե րին և օրենք նե
րին միշտ հնա զանդ վել408: Մով սե սը նույն օրը լե ռը բարձ րա ցավ 
և ժո ղովր դի պա տաս խա նը տա րավ առ Աստ ված409:

Այո՛, թեև ժո ղովր դի միտ քը հայտ նի է Աստ ծուն, բայց ինչ
պես Մով սե սը Աստծու խոս քը տա րավ ժո ղովր դին, նույն պես էլ 
ժո ղովր դի խոսքն է տա նում Աստ ծուն, որ պես զի ժո ղո վուրդն 
իր հան դի սա վոր խոս տու մը չդրժի: Եվ քա նի որ Մով սե սը Աստ
ծու և ժո ղովր դի մի ջև որ պես դես պան ներ կա յա ցավ, Աստ ված 

407 Իր ձագերին թևի տակ առնող արծվի նման գթաց, տարածեց իր 
թևերն ու ընդունեց նրան (Բ Օր. 32:11):

408 Ժողովուրդը միահամուռ պատասխան տվեց ու ասաց. «Այն 
ամենը, ինչ ասել է Աստված, կկատարենք» (Ելք 19:8):

409 Մովսեսը ժողովրդի ասածը հաղորդեց Աստծուն (Ելք 19:8):
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նրան հայտ նում է, թե՝ «Ահա վա սիկ Ես ամ պի մի ջից քեզ հետ 
պի տի խո սեմ, որ պես զի քեզ հա վա տան»: 

Նա յի՛ր թե Աստ ված ինչ պե՛ս է փա ռա վո րում Իր հա վա տա
րիմ ծա ռա յին, քա նի որ մինչ այն ժա մը Մով սե սի հետ առան
ձին էր խո սում, այս ան գամ խոս տա նում է հայտ նա պես խո սել, 
որ պես զի ժո ղո վուր դը, նրա պա տի վը և հար գան քը իմա նա լով, 
հնա զանդ վի: Մով սե սը, լե ռից իջ նե լով, այս ան գամ ժո ղովրդին 
Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն պատ վի րում է, որ իրենց զգեստ
նե րը լվա նան, քա նի որ երեք օր հե տո Աստ ված Սի նա լե ռան 
վրա պի տի իջ նի, և չլի նի թե որևէ մեկն այդ ժա մա նակ լե ռը ել նի 
կամ դրան մո տե նա, լի նի մարդ թե անա սուն, պի տի քար կոծ վի 
և նե տա հար մեռ նի410: Դրա հա մար էլ լե ռան շուր ջը սահ ման է 
գծում, որ պես զի ոչ ոք դրա նից առաջ չանց նի: Ուստի տրված 
պատ վի րա նի հա մա ձայն պատ րաստ վե լով՝ ժո ղո վուր դը եր
րորդ օրը կա նուխ լե ռան վրա որոտ ման ձայն է լսվում, փայ
լա տա կում ներ և մե գա խա ռը ամպ է երև ում, և փո ղի սաս տիկ 
ձայ ներ են հնչում. լեռն առ հա սա րակ հնո ցի նման ծխի մեջ է, 
քա նի որ Աստ ված հրով լե ռան վրա է իջ նում411: 

Մով սե սը ժո ղովր դին լե ռան շուրջն է կանգ նեց նում, որ պես
զի Աստծու հրա մա նը լսեն: Իս րա յե լա ցի նե րը, հի շյալ նշան նե
րը տես նե լով և որո տում նե րի ձայ նե րը լսե լով, սաս տիկ վա խով 
և սար սա փով են պատ վում: Այդ նշան նե րը բո լո րին երև ա լու 
ժա մա նակ Աստ ված, Մով սե սին լե ռը կան չե լով, նո րից հրա հան
գում է, որ ժո ղո վուր դը չհա մար ձակ վի լե ռա նը մո տե նալ, և հե
տո Ահա րո նին էլ իր հետ վերց նի ու լե ռը բարձ րա նա: Մով սե սը, 

410 Զգո՛ւյշ եղեք, լեռան վրա մարդ չբարձրանա (Ելք 19:12):
411 Երրորդ օրն առավոտյան Սինա լեռան վրա որոտներ լսվեցին, 

փայլատակումներ ու միգախառն ամպ երևաց.... Սինա լեռն ամ
բող ջովին ծխում էր, քանի որ Աստված նրա վրա իջել էր իբրև 
հուր (Ելք 19:16, 18):
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սույն հրա մա նի հա մա ձան լե ռից իջ նե լով, պատ վի րում է ժո
ղովր դին և Ահա րո նի հետ բարձ րա նում լե ռը:

Խոր հի՛ր, ինչ պես թա գա վո րի հրո վար տա կը կար դա լու ժա
մա նակ բո լո րին ծա նուց վում է, որ գան ու լսեն, որ պես զի հրա
մա նին հա կա ռակ ըն թաց քի մեջ չլի նեն, նույն պես և Աստ ված, 
քա նի որ Իր հրա ման նե րը մարդ կանց պի տի հայտ ներ, այդ պի
սի հան դի սա վոր նշան ներ են լի նում, որ պես զի ամեն մարդ եր
կյու ղով և ուշադ րու թյամբ լսի, որ պես զի հրա մա նին հա կա ռակ 
վար վե լով՝ չպատժ վի:

Արդ, Մով սե սը և Ահա րո նը լե ռան վրա ամ պի մեջ էին, Սի
նա լեռն ամ բող ջո վին ծխի մեջ էր ընկղմ ված, փայ լա տա կում
նե րը և ահա վոր որո տում նե րի և փո ղե րի ձայ նե րը հետզ հե տե 
ավե լի էին ահագ նա նում, և երբ ժո ղո վուր դը ներ քև ում եր
կյու ղով պա շար ված էր, Աստ ված խո սում և օրենք ներն է տա
լիս Մով սե սին ու Ահա րո նին, նաև իս րա յե լա ցի նե րին հա տուկ 
դա տաս տան նե րի վե րա բե րյալ մի քա նի կա նոն ներ և իրենց 
ներ քին սո վո րու թյուն նե րի պատ վեր ներ է տա լիս, բայց ոչ թե 
գաղտ նի կեր պով նրանց մտքե րի վրա ազ դե լով, այլ հայտ նա
պես և մե ծա ձայն բար բա ռով412, ին չի մա սին քսա նից մին չև 
քսան չոր սե րորդ գլխի մեջ ըն դար ձա կո րեն գրված է (Ելք): Հե տո 
երբ Մով սեսն ու Ահա րո նը, լե ռից իջ նե լով, հա ղոր դում են Աստ
ծու հրա ման նե րը, ժո ղո վուր դը նո րից կա տա րյալ հնա զան դու
թյուն է խոս տա նում413: Այն ժա մա նակ Մով սե սը գրի է առ նում 
օրեն քը, ինչ պես որ Աստ ված հրա մա յել էր իրեն:

Մով սե սը ժո ղովր դի հնա զան դու թյու նը ցույց տա լու 
հա մար, որ պես ապա ցույց իս րա յե լա ցի նե րի տաս ներ կու 

412 Տերը հայտնեց հետևյալ պատգամները՝ ասելով. «Ե՛ս եմ քո Տեր 
Աստվածը» (Ելք 20:1):

413 Կկատարենք բոլոր այն պատգամները, որ տվել էր Տերը, 
կենթարկվենք դրանց (Ելք 24:3):
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ցե ղե րի անու նով տաս ներ կու քա րեր վերց նե լով, սե ղան է շի նում 
և նրանց անդ րա նիկ որ դի նե րին տա նե լով՝ ամ բողջ ժո ղովր դի 
փո խա րեն նրանց զո հեր է մա տու ցել տա լիս սե ղա նի վրա, քա նի 
որ մինչ այն ժա մա նակ Ահա րո նը տա կա վին քա հա նա չէր: 

Մով սե սը, զո հի ա րյու նից մի ամա նի մեջ վերց նե լով, մի 
քիչ ջուր է խառ նում, որ պես զի չմա կարդ վի, և դրա կե սը սե
ղա նի առ ջև ցո ղե լով` կար դում է օրեն քը ի լուր ժո ղովր դի: 
Ունկնդրու թյու նից հե տո երբ ժո ղո վուր դը հան դի սա վո րա պես 
հայ տա րա րում է, թե Աստծու հրա ման նե րին և օրենք նե րին 
պի տի հնա զանդ վի, այն ժա մա նակ Մով սե սը ա րյան մնա ցած 
մա սը ժո ղովր դի վրա է ցո ղում՝ ասե լով. «Ահա այս է ուխ տի 
ա րյու նը, որով Աստ ված ձեզ հետ ուխտ կա պեց»414:

Ար դա րև, Աստ ված ուխ տով իս րա յե լա ցի նե րին Իրեն սե
փա կան ժո ղո վուրդ ընտ րեց, սա կայն քա նի որ Աստծու ժո
ղովրդի հա տուկ ար տո նու թյունն է Նրա ան վախ ճան թա
գա վո րու թյու նը ժա ռան գե լը, իսկ Աստծու ար քա յու թյու նը 
սրբու թյամբ կա րե լի է մտնել, և սրբու թյունն էլ Աստծու հաս
տա տած օրենք նե րին հնա զանդ վե լն է, և օրեն քի լրումն էլ Մե
սի ան է415, որ պես նոր օրեն քի նա խա տիպ, քա հա նա յա կան 
պա տա րա գի և այլ ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րի հրա հանգ
ներ ու պատ վեր ներ տրվե ցին, որոնք գոր ծադ րե լով իս րա յե լա
ցի նե րը պի տի սրբվե ին ար քա յու թյա նը ար ժա նա նա լու հա մար: 
Քա նի որ ոչ թե մով սի սա կան օրեն քի զո րու թյամբ, այլ Հի սուս 
Քրիս տո սի շնոր հիվ և Նրա տված ավե տա րա նա կան օրենք նե
րով մար դիկ կա րող են Աստծու ար քա յու թյու նը ժա ռան գել:

Այո՛, հին օրեն քը Աստծու հրա մանն է, որոնք գոր ծադ րող 
մար դիկ Աստ ծուն հա ճե լի էին դառ նում, բայց պայ մա նով, որ 

414 Ասաց. «Սա այն ուխտի արյունն է, որ կնքեց Տերը ձեզ հետ, որ 
կատարեք նրա բոլոր պատգամները (Ելք 24:8):

415 Քրիստոսն է օրենքի վախճանը (Հռոմ. 10:4):
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դրանք պի տի պետք գա յին, երբ Մե սի ա յին հա վա տա լով՝ Նրա 
շնոր հի վրա դնե ին իրենց ամ բողջ հույ սը: Այս պատ ճա ռով 
նոր օրեն քի կա տա րե լու թյան հետ հա մե մա տած՝ հին օրեն քի 
ան կա տա րու թյու նը հայտն ված է Ս. գրքում416: Քա նի որ ինչ
պես նկա րիչ նե րը իրենց նկա րե լիք պատ կե րը նախ մա տի տով 
կամ կա վի ճով գծան կա րում են և ապա զա նա զան գույ նե րով 
կա տա րե լու թյան հասց նում, նմա նա պես հին օրեն քը, նոր 
օրեն քի նա խա տի պը կամ ստվե րը417 լի նե լով, Հի սուս Քրիս
տո սի գալս տյամբ կա տա րե լա գործ վե լը սուրբ Ավե տա րա նում 
ենք կար դում418: 

Արդ, Աստծու սուրբ ժո ղո վուր դը հո գև որ թա գա վո րու
թյան և քա հա նա յու թյան մեջ Աստծու շնոր հով փա ռա վոր ված 
քրիս տո նյա ժո ղո վուրդն է419: Եվ քա նի որ Աստ ված իս րա յե լա
ցի նե րին ընտ րեց որ պես Իր սե փա կան ժո ղո վուրդ, այս պատ
ճա ռով նրանց վրա թա գա վոր չի կար գում, քան զի Աստ ված 
Ինքն է նրանց Թա գա վո րը420: Թե պետ բո լո րի թա գա վո րը 
և բո լո րին իշ խա նու թյամբ կա ռա վա րո ղը Աստ ված է, բայց իս
րա յե լա ցի նե րին օրենք տա լով՝ մի այն նրանց հետ ուխտ հաս
տա տած լի նե լու հա մար մաս նա վո րա պես նրանց Թա գա վո րը 
հա մար վեց:

416 Այդ էր պատճառը, որ նրանց տվեցի հրամաններ, որ բարի չէին, 
և օրենքներ, որոնցով չէին կարող ապրել (Եզեկ. 20:25):

417 Արդարև, գալիք բարիքների ստվերն էր օրենքը և ոչ թե 
իրողությունների բուն կերպարանքը (Եբր. 10:1):

418 Մի՛ կարծեք, թե Օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա 
ջնջելու, այլ լրացնելու (Մատթ. 5:17):

419 Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորություն, քահանայություն, 
սուրբ ազգ, Աստծու սեփական ժողովուրդ (Ա Պետ. 2:9):

420 Նրանք պիտի գիտենան, որ ե՛ս եմ իրենց Տեր Աստվածը 
(Ելք 29:46):
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Հարց Գ. Ինչո՞ւ Մովսեսը զոհի արյունը ցողեց 
սեղանի առջև և ժողովրդի վրա:
Պա տաս խան: Իս րա յե լի ժո ղովր դի հետ Աստծու կա պած 

ուխ տը հաս տա տե լու հա մար: Քա նի որ այդ ուխ տը Աստծու 
և Իս րա յե լի ժո ղովր դի մի ջև եղավ, բայց Աստծու ան տե սա նե
լի լի նե լու պատ ճա ռով ա րյու նը սե ղա նի առ ջև է ցո ղում, որ պես 
թե Նրա ներ կա յու թյամբ ցող ված հա մար վի, որ պես զի հայտ նի 
լի նի, որ Աստ ված Իր խոստ մա նը հա վա տա րիմ է:

Նմա նա պես ա րյան մնա ցյալ մա սը ժո ղովր դի վրա ցո ղե
լը հայտ նում է, որ եթե ժո ղո վուր դը ուխ տը դրժե լով չկա տա րի 
հնա զանդ վե լու պար տա կա նու թյու նը, հան ցա վոր մար դաս
պան հա մար վե լով, իր ա րյու նը մտած կլի նի:

Ինչ պես Աբ րա հա մի հետ Աստծու արած ուխ տը պա տա րա
գով (ըն ծա նե րով) հաս տատ վեց, նմա նա պես մեր Տեր Հի սուս 
Քրիս տո սը Իր պատ վա կան և սուրբ ա րյու նով քրիս տո նյա նե րի 
հետ ուխտ հաս տա տեց421, քա նի որ այդ զո հի ա րյու նը Քրիս
տո սի ա րյան օրի նակն էր:

Արդ, ուխ տը օրի նա վոր է. ով այդ ուխ տին հա կա ռակ է գոր
ծում, ար դա րա պես պի տի պատժ վի: Այդ պատ ճա ռով Իս րա
յե լի ժո ղովր դի Բա բե լոն գե րե վար վե լու պատ ճա ռը իրենց հետ 
Աստծու կա պած ուխ տին հա կա ռակ ըն թացքն էր, ինչ պես Երե
միա մար գա րեն որո շա կի հայտ նում է422:

421 Այդ է նոր ուխտի իմ արյունը (Մատթ. 26:28):
422 Ձեզ պիտի ցրեմ աշխարհի բոլոր թագավորությունների մեջ: Այն 

մարդկանց, որոնք խախտեցին իմ ուխտը (Երեմ. 34:18):
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Հարց Դ. Մովսեսը և Ահարոնը լեռից իջնելուց հետո 
նորից բարձրացա՞ն այնտեղ:
Պա տաս խան: Այո՛, շա տե րը բաձ րա ցան: Քա նի որ Աստծու 

հրա մա նով Մով սե սը և Ահա րո նը, ինչ պես նաև նրա եր կու որ
դի նե րը՝ Նա բա դը և Աբի ու դը, և ժո ղովր դի իմաս տուն ծե րե
րից յո թա նա սուն հո գի մի ա սին լե ռը բարձ րա ցան և տե սան 
այն տե ղը, որ տեղ կանգ նել էր Աստ ված, և որը ա ղյու սա ձև 
երկ նա գույն շա փյու ղա յից էր: Բայց մի՛ կար ծիր, թե Աստ ված 
նյու թա կան տե ղի կա րիքն ունի և մարդ կանց նման կանգ նե լու 
տեղ ունի, այլ այդ կերպ նշան ներն այն տեղ տե սա նե լի կա յին 
և Մով սե սի հետ խո սե լը հայտ նե լու հա մար էին գոր ծած վում: 
Այն դե ղին գո հա րի տես քով պատ կեր ված լի նե լը Նրա մեծ 
փառքն է հայտ նում:

Սա կայն մի՛ կյար ծիր, թե Աստծու փառ քը մարմ նա վոր է, 
այլ մարդ կանց աչ քում գո հարն ու ադա ման դը մե ծա հարգ, գե
ղեց կա գույն և պատ վա վոր լի նե լու պատ ճա ռով Աստ ված Իր 
փառ քը նրանց մի ջո ցով է հայտ նում: Քա նի որ երև ույթ նե
րը տե ղի են ունե նում մարդ կանց ըն կալ մա նը հա մա պա տաս
խան: Ինչ պես որ նույն տե ղը ա ղյու սա ձև երև աց, որ պես զի իս
րա յե լա ցի նե րը Աստծու ողոր մու թյու նը հաս կա նան: Քա նի որ 
Եգիպ տո սում ցեխ կո խո տե լով ա ղյուս պատ րաս տե լուց իրենց 
ազա տե լուց և օր օրի փառ քից փառք բարձ րաց նե լուց հե տո 
ցե խը կար ծես թե ադա ման դի էր վե րա ծել:

Դար ձյալ, ինչ պես ծո վը երկ նա գույն է երև ում, նույն պես 
այդ տե ղի երկ նա գույն երև ա լը իս րա յե լա ցի նե րի` ծո վով անց
նե լով ազատ վելն է հայտ նում: Նաև երկն քի նման պայ ծառ 
երև ումն է հայտ նում, որ եթե Աստ ծուն հնա զանդ մնա յին, 
ապա երկն քի փառ քին և ար քա յու թյան ան վախ ճան շքե ղու
թյա նը ար ժա նի պի տի լի նե ին: Իսկ Աստծու «ոտ քե րի տեղ» 
բա ցատ րու թյու նը Աստծու Բա նի մարմ նա նա լու նշա նակն էր:
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Ահա այս պատ ճա ռով իս րա յե լա ցի նե րի իմաս տուն ծե րե
րին ցույց է տա լիս այն տե ղը, որ պես զի գնան և ժո ղովր դին 
հայտ նեն, և նրանք ևս գոհ լի նե լով միշտ հնա զան դու թյան 
մեջ մնան՝ իրենց խոստ ման հա մա ձայն: Ապա լե ռից իջ նե լուց 
և ճա շե լուց հե տո Մով սե սը, Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն, իր 
ծա ռա յի՝ Հե սուի հետ նո րից լեռն է բարձ րա նում. ամ պը, իրենց 
պա տե լով, այն տեղ նրանց պա հում է վեց օր: Յո թե րորդ օրը 
Աստ ված ամ պի մի ջից Մով սե սին դե պի լե ռան բար ձունքն է 
կան չում, և այն տեղ մնում է քա ռա սուն օր և քա ռա սուն գի շեր 
առանց ուտե լու423:

Սա կայն Հե սուն Մով սե սի հետ վե րև չե լավ, այլ մնաց իր 
տե ղում: Աստծու փառ քի տե սիլ քը՝ բոր բոք ված հրի տես քով, 
լե ռան գա գա թից տե սա նե լի էր ամ բողջ ժո ղովր դին424, որ հաս
կա նան, թե Աստ ված այն տեղ է և որ նո րից Մով սե սի հետ է 
խո սում ու պատ վեր ներ պետք է տա և մա նա վանդ նրա վե րա
դար ձի հույ սը չկտրի: Հի շյալ տե սիլ քը կամ տե սա րա նը քա ռա
սուն օր ու գի շեր նույն ձև ով մնաց, քա նի որ Մով սե սի լե ռից 
իջ նե լու ժա մա նակ դե ռևս այդ հրե ղեն նշա նը կար, ինչ պես որ 
հայտ նում է Բ Օրի նաց 9:15 հա մա րում:

Այն քա ռա սուն օր վա ըն թաց քում Աստ ված Մով սե սին 
հայտ նում էր, թե ի՛նչ տեսք պետք է ունե նան Ուխտի տա պա
նա կը և վկա յու թյան խո րա նը, որում պի տի պահ վեր Ուխտի 
տա պա նա կը, և այդ եր կուսն էլ Մով սե սը պի տի շի նել տար: 
Նմա նա պես այն տեղ Մով սե սին հայտն վեց, որ Ահա րո նը և նրա 
զա վակ նե րը քա հա նա ներ պի տի լի նեն, և թե ինչ պի սին պի
տի լի նեն նրանց զգեստ նե րը քա հա նա յա գոր ծե լու ժա մա նակ: 
Այն տեղ՝ այդ ժա մա նակ Աստ ված խո սեց մա տու ցե լիք զո հե րի 

423 Մովսեսը լեռան վրա մնաց քառասուն օր ու քառասուն գիշեր 
(Ելք 24:18):

424 Տիրոջ փառքի տեսիլքը բորբոքված կրակի նման (Ելք 24:18):
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և դրանք մա տու ցե լու սո վո րու թյան և անհ րա ժեշտ ու կա րև որ 
պայ ման նե րի մա սին:

Եվ դար ձյալ, Մով սե սին քա րե րից պատ րաստ ված եր կու 
տախ տակ ներ է տա լիս, որոնց վրա Աստ ված Տաս նա բա նյա 
օրենքն էր գրել425, ինչ պես որ Ելք 2532րդ գլուխ նե րում հի շյալ 
կե տե րի մա սին ամեն ոք կա րող է կար դալ426:

Ահա վա սիկ Տաս նա բա նյա օրեն քի հա մա ռոտ բո վան դա
կու թյու նը.

Առա ջին՝ ճա նա չել Աստծու միակը լինելը, երկր պա գել մի
այն Աստ ծուն, ամեն ին չից առա վել Նրան սի րել և կուռ քե րին 
բնավ երկր պա գու թյուն չա նել427:

Երկ րորդ՝ Աստծու ան վամբ սուտ չերդ վել:
Եր րորդ՝ սուրբ պա հել շա բաթ օրը. այս պատ վի րա նը կի րա

կիի առու մով փոխ վեց, քա նի որ այն օրը Հի սուս Փրկի չը հա
րու թյուն առավ:

Չոր րորդ՝ պա տիվ և հար գանք ըն ծա յել հո րը և մո րը:
Հին գե րորդ՝ մարդ չսպա նել:
Վե ցե րորդ՝ չշնա նալ:
Յո թե րորդ՝ գո ղու թյուն չա նել:
Ութե րորդ՝ սուտ վկա յու թյուն չտալ:
Ին նե րորդ և տաս նե րորդ՝ ուրիշ նե րի ունեց վածք նե րին 

և կնո ջը ցան կու թյան աչ քով չնա յել:

425 Քեզ պիտի տամ քարե այն տախտակները, որոնց վրա գրելու եմ 
իմ օրենքներն ու պատվիրանները (Ելք 24:12):

426 Տերը խոսեց Մովսեսի հետ (Ելք 25):
427 Լսի՛ր, Իսրայե՛լ, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է (Բ Օր. 6:4):
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Հարց Ե. Մովսեսի քառասուն օր լեռան վրա եղած 
ժամանակ ժողովուրդը հնազանդ մնա՞ց:
Պա տաս խան: Ո՛չ, ժո ղո վուրդն իր խոստ մա նը հա վա տա րիմ 

չմնաց: Ար դա րև, թեև Մով սե սը ժո ղովր դի ծե րե րին պատ
վի րել էր, որ այն տեղ սպա սեն մին չև իր վե րա դար ձը և եթե 
դատ ունե նան, Ահա րո նին և Օվ րին դի մեն, սա կայն քա նի որ 
նրանք աշ խար հիկ ըն թաց քի սի րա հար էին, օր առաջ Երու
սա ղեմ հաս նե լու և այն տեղ հան գիստ կյանք վա րե լու տեն
չան քով Մով սե սի քա ռա սուն օր հա պաղ ման հա մար սաս
տիկ նեղ վում են և հի մա րա բար կար ծում, թե այ լևս չպի տի 
վե րա դառ նա, և Աստ ված էլ եթե չօգ նի, անա պա տում խեղճ 
և թշվառ պի տի մնան:

Այս պատ ճա ռով բազ մու թյամբ հար ձակ վում են Ահա րո
նի վրա և նրա նից «Աստ ված» ուզում428, որ իրենց առաջ նոր
դի, քա նի որ գի տե ին, եթե ճա նա պար հին թշնա մու պա տա հեն, 
ապա առանց Աստծու չեն կա րող ազատ վել:

Դու տե՛ս, ան համ բե րու թյան պատ ճա ռով որ քա՛ն շուտ մո
ռա ցան Աստծու բա րե րա րու թյու նը, ինչ պես ուրա ցու թյամբ մե
ղան չե ցին Նրա հա վի տե նա կան գո յու թյան և բա րե րա րու թյան 
դեմ՝ կուռք խնդրե լով: Նմա նա պես, Մով սե սին էլ օտար մարդ 
հա մա րե լով՝ ասում են. «Այն Մով սե սը, որը մեզ Եգիպ տո սից 
հա նեց, չգի տենք, թե ի՛նչ եղավ», և այս պի սով ուրա նում նրա 
լա վու թյու նը429: 

Թե պետ Ահա րո նը հա վա նու թյուն չի տա լիս ժո ղովր դի 
այս պի սի ապօ րի նի առա ջար կին, սա կայն նրանց անհ նա զան
դու թյունն ու ըմ բոս տու թյու նը իմա նա լով՝ հա մա ձայ նվում է 

428 Մեզ առաջնորդող աստվածնե՛ր ստեղծիր (Ելք 32:1):
429 Որովհետև չգիտենք, թե ինչ եղավ այն մարդը՝ Մովսեսը, որ մեզ 

Եգիպտոսից դուրս բերեց (Ելք 32:1):
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կա տա րել նրանց ցան կու թյու նը, սա կայն ոչ թե կուռք պատ
րաս տե լու, մի հնար քով ժա մա նակ շա հե լու մի ջոց է փնտրում, 
մին չև որ Մով սե սը լե ռից իջ նի: Այս պատ ճա ռով նրանց կա
նանց և աղ ջիկ նե րի ոս կե օղերն է պա հան ջում, որ պես զի իրենց 
ապ րանք նե րը կամ ունեց վածք նե րը խնա յե լով՝ հետ կանգ
նեն իրենց պա հան ջից, սա կայն, դժբախ տա բար, տղա մար դիկ 
և կա նայք, կուռ քի սի րով մո լոր ված, առանց խնա յե լու բե րում 
են իրենց ոս կե օղե րը:

Ճշմա րիտ է, որ այդ քան մեծ բազ մու թյու նը ամ բող ջու
թյամբ չհակ վեց կռա պաշ տու թյա ն, սա կայն ոչ ոք չհա մար ձակ
վեց դի մադ րել և ար գե լել, քա նի որ չար բա նին հե տև ող նե րը 
միշտ շատ են և հա մառ: Այս պա րա գա յում, Ահա րո նի կող մից 
մի այն նրանց ական ջօ ղե րը ուզե լը նրանց մո ռաց կոտ անհ նա
զան դու թյունն է հայտ նում, քա նի որ օրեն քը իրենց ական ջով 
դե ռևս նոր լսած լի նե լով` շու տա փույթ օրի նա զանց եղան:

Քա նի որ եգիպ տա ցի նե րը հորթ էին պաշ տում, ուս տի հոր
թի կեր պա րան քով ոս կուց ձուլ ված մի կուռք է շի նում, որ պես
զի ըմբռ նե լով, թե այն Աստ ված չէ և չի կա րող օգ նել իրենց, 
շու տով զղջան իրենց հի մա րու թյան հա մար, քա նի որ այն, 
որ չկա րո ղա ցավ Եգիպ տո սից ազա տել իրենց, իհար կե իրենց 
առաջ նոր դել նույն պես ան կա րող է: Սա կայն ան միտ ժո ղո վուր
դը, կուռ քին տես նե լուն պես «Իս րա յե լա ցի նե՛ր, ձեզ Եգիպ տո
սից հա նող Աստ վա ծը այս է» ասե լով, սկսում է պաշ տել դրան 
և կե րու խու մի նստե լուց հե տո ցնծու թյամբ պա րել430:

Նա յի՛ր, ժո ղո վուր դը ներ քև ում՝ բա նա կա տե ղի ում, Աստ
ծուն է ուրա նում, բայց Աստ ված լե ռան վրա նրանց հա մար 
Մով սե սին օրենք ներ է տա լիս: Արդ, երբ լրա նում է քա ռա սուն 

430 Ասացին. «Սա՛ է քո աստվածը, Իսրայել, որ քեզ դուրս բերեց 
Եգիպտացիների երկրից» (Ելք 32:4):
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օրը, Աստ ված Մով սե սին ասում է. «Շուտ ցա՛ծ իջիր, քա նի որ 
քո ժո ղո վուր դը ուղիղ շա վի ղից խո տոր վեց»431:

Այս տեղ լա՛վ ըմբռ նիր առա քի նու թյան և մո լու թյան տար
բե րու թյու նը, քա նի որ Աստ ված, Իս րա յե լի ժո ղովր դին Իրեն 
սե փա կան ժո ղո վուրդ դարձ րած լի նե լով, այս ան գամ նրա 
առու մով «Մով սե սի ժո ղո վուրդ» է ան վա նում, քա նի որ հնա
զան դու թյան շա վի ղից խո տոր վե լու պատ ճա ռով «Աստծու ժո
ղո վուրդ» կոչ վե լու անար ժան է: Այ սու հան դերձ Նրա իշ խա
նու թյու նից դուրս գալ չկա րո ղա նա լով՝ ինք նըս տին քյան ավե լի 
պատ ժի է ար ժա նի լի նում: 

Ար դա րև, Աստ ված բո լո րի վրա էլ իշ խում է, բայց հնա
զան դու թյան շա վի ղի մեջ գտնվող նե րին որ պես Հայր է նա
յում և միշտ մխի թա րում է նրանց, իսկ անհ նա զանդ նե
րի վրա իբ րև դա տա վոր իշ խե լով՝ պատ ժում է, որ պես զի 
ուղղվեն, և եթե ան զիղջ մնա լով չուղղ վեն, այս աշ խար հը 
այդ պի սի մարդ կանց բանտն է հա մար վում, մին չև որ մի օր 
չա րա չար վախ ճան գտնե լով՝ գնան իրենց դա տա պար տու
թյան վայ րը: Ինչ պես Իս րա յե լը, որ իր անհ նա զան դու թյամբ 
դա տա պար տե լի էր, Աստ ված նո րից Մով սե սին ասում է. 
«Ինձ ար գելք մի՛ եղիր, որ ոչն չաց նեմ նրանց և քեզ էլ մեծ 
ազգ դարձ նեմ»432:

Հաս կա ցի՛ր Աստծու ողոր մու թյու նը: Նա, որ մե ղա վո րին 
պատ ժե լիս ոչ ոքի չի հարց նում, և ոչ ոք չի կա րող ար գելք լի նել 
Նրան, սա կայն ողոր մած լի նե լու պատ ճառ է փնտրում մե ղա
վո րին ողոր մե լու հա մար, այդ պատ ճա ռով «Թող նրանց կո տո
րեմ» ասե լը նրանց հա մար «Ինձ աղա չի՛ր» ասե լու նման է: Այս 

431 Ասաց. «Շո՛ւտ արա, գնա՛ իջիր այստեղից, որովհետև քո ժողո
վուրդը անօրինություն է անում» (Ելք 32:7):

432 Ասաց Մովսեսին. «Թո՛ւյլ տուր ինձ.... կոտորեմ նրանց» (Ելք 32:10):
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խոս քը ոչ մի այն Մով սե սի, այլ նաև բո լոր սրբե րի հա մար պա
տիվ հա մար վեց: 

Քա նի որ Աստ ված նրանց աղոթ քով մե ղա վո րի հան ցանք
նե րը նե րել է կա մե նում, որ պես զի սրբե րի պա տի վը հաս կա նա
լով՝ ամեն մարդ աշ խա տի առա քի նու թյամբ Աստ ծուն հա ճե լի 
լի նել: Այս խոս քը նաև մե ղա վոր մար դու հա մար մեծ մխի թա
րու թյուն է, քա նի որ երբ մե կը սխալ վե լով մե ղան չում է, հու սա
հատ վե լու փո խա րեն սրբե րի միջ նոր դու թյամբ Աստծու ողոր
մու թյա նը ապա վի նե լով՝ ջա նում է ազատ վել մեղ քից: Այն պես, 
ինչ պես ժո ղովր դի հա մար Մով սե սի աղոթք և աղա չանք անե
լուն պես Աստծու բար կու թյու նը մեղ մա ցավ և այ լևս չպատ ժեց 
մե ղա վոր ժո ղովր դին433:

Օրի նա՛կ վերց րու. ժո ղո վուր դը, Մով սե սի երախ տի քը մո
ռա նա լով, նրա մա սին որ պես օտա րա կա նի խո սեց, սա կայն նա 
դար ձյալ ժո ղովր դի փրկու թյան հա մար աղա չում է Աստ ծուն, 
քա նի որ ճշմա րիտ մե ծու թյան պայ մանն այս է, որ մար դը, 
առանց ժո ղովր դի թե րու թյուն նե րին նա յե լու, միշտ նրա բա րօ
րու թյան և լա վու թյան հա մար աշ խա տի:

Հե տո Մով սե սը, օրենք նե րի տախ տակ նե րը վերց նե լով, 
գա լիս է այն տե ղը, որ տեղ Հե սուն իրեն էր սպա սում: Եվ երբ 
եր կու սը մի ա սին իջ նում են լե ռից, աղմ կա լից ձայ ներ լսե լով՝ 
Հե սուն կար ծում է, թե բա նա կա տե ղի ում կռիվ կա, սա կայն 
Աստ ված, Մով սե սին հայտ նած լի նե լով ժո ղովր դի կռա պաշ
տու թյան մա սին, իս կույն հաս կա նում է, որ այդ աղ մու կը կռվի 
ձայն չէ, այլ խե լա կո րույս հար բած նե րի ժխոր:

Երբ նա, բա նա կա տե ղի ին մո տե նա լով, տե սավ հի շյալ կուռ
քը և նրա շուրջ պար բռնած նե րին, սաս տիկ բար կա նա լով՝ 

433 Եվ Տերը հրաժարվեց պատճառել այն չարիքները, որոնցով 
սպառնում էր պատժել ժողովրդին (Ելք 32:14):
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օրենք նե րի տախ տակ նե րը գետ նին զար կեց, ջախ ջա խեց 
և փշրեց՝ հա մա րե լով, որ մի այս պի սի անհ նա զանդ և ապե
րախտ ժո ղո վուրդ ար ժա նի չէ աստ վա ծա յին ողոր մու թյան434, 
և կուռ քը վերց նե լով` կրա կի մեջ այ րում է և փո շի աց նե լով ջրով 
խմեց նում ժո ղովր դին, որ պես զի լավ հաս կա նան, թե ինչ էր, որ 
քիչ առաջ պաշ տում էին:

Հարց Զ. Մովսեսը պատժե՞ց կուռքը պաշտողներին:
Պա տաս խան: Պատ ժեց, քա նի որ նրանց այս պի սի անար

ժան վար մուն քից սաս տիկ բար կա ցած, բա նա կա տե ղիի դռան 
առ ջև կանգ նե լով՝ բարձր ձայ նով աղա ղա կում է. «Ով Աստծու 
կողմն է, թող ինձ մոտ գա»435: Ահա Ղև իի ցե ղը իս կույն գա
լիս հա վաք վում է նրա շուր ջը, քա նի որ նրանք կուռ քին ընդ
հան րա պես չէ ին երկր պա գել: Մով սե սը հա նուն Աստծու նրանց 
հրա մա յում է, որ սու րը ձեռք նե րը վերց րած՝ բա նա կա տե ղիի մի 
ծայ րից մյու սը գնան և առանց նա յե լու ազ գա կան է թե եղ բայր, 
բո լոր կռա պաշտ նե րին սրով կո տո րեն: Այս պի սով, այն օրը 
երեք հա զար մարդ մե ռավ:

Խե լա մո՛ւտ եղիր, նախ Մով սեսն ին քը աղա չեց ժո ղովր դի 
փրկու թյան հա մար, բայց այս ան գամ նո րից ին քը կո տո րել է 
տա լիս նույն այդ ժո ղովր դի զա վակ նե րին: Քա նի որ ինչ պես 
հան ցա վո րի հա մար Աստ ծուն աղա չե լը Աստծու գթու թյա նը 
ապա վի նե լով՝ Նրա պա տիվն ու փառ քը հաս կա նալ է նշա նա
կում, նույն պես հան ցա վո րին պատ ժե լը Աստծու ար դա րու
թյու նից վա խե նա լով՝ Նրա պա տի վը պա հել է նշա նա կում:

434 Տեսավ հորթն ու պարողներին, խիստ զայրացավ, նետեց 
ձեռքում եղած երկու տախտակներն ու ջարդուփշուր արեց 
դրանք (Ելք 32:19):

435 Մովսեսը, կանգնելով բանակատեղիի մուտքի մոտ, ասաց. «Ով 
Տիրոջն է պատկանում, ինձ մոտենա» (Ելք 32:26):
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Ահա Ղև իի ցե ղը, այս պի սի մի ար դա րու թյա նը ծա ռա յու
թյուն մա տու ցե լով, Աստ ծուն պատ ված և Նրա հրա մա նը կա
տա րած հան դի սա ցավ. այդ պատ ճա ռով քա հա նա յու թյու նը 
այդ ցե ղին տրվեց, քա նի որ քա հա նա նշա նա կում է «քա վի՛ր 
այն», այ սինքն՝ Աստ ծուն մար դու հետ հաշ տեց նե լով՝ մեղ քը 
քա վել տվող: Հա ջորդ օրը Մով սե սը ժո ղովր դին հայտ նում է, 
որ մեծ մեղք գոր ծե ցին, ուս տի պի տի գնա և նրանց փրկու թյան 
հա մար Աստ ծուն աղա չի և վերս տին լեռն է բարձ րա նում:

Մով սե սի այս խոս քը և հատ կա պես աղա չե լու հա մար լե ռը 
բարձ րա նա լը պար զա պես ժո ղովր դին զղջման և ապաշ խա րու
թյան հրա վի րել է նշա նա կում: Այս տեղ Մով սե սից սո վո րի՛ր աղո
թե լու պայ ման նե րը: Նախ խոս տո վա նում է, որ ժո ղովր դի մեղ
քը չա փա զանց մեծ և ծանր է, և ապա նե րում է հայ ցում և այն 
աս տի ճան ազ գա սի րու թյուն է ցու ցա բե րում, որ մին չև ան գամ 
Աստծու մա տյա նից իր ան վան ջնջվե լը հանձն առ նե լով՝ գո չում է. 
«Եթե նրանց մեղ քե րին նե րում կշնոր հես, լավ, ապա թե ոչ, ինձ էլ 
ջնջի՛ր Քո մա տյա նից»436: Մով սե սը այս խոս քով ոչ թե Աստծու 
հա վի տե նա կան կյան քի գրքից ջնջվել ուզեց, քա նի որ ուրիշ նե րին 
լա վու թյուն անե լու հա մար Աստծու ողոր մու թյու նից զրկվե լը եր
բեք օրի նա վոր կամ ար դար չէ, այլ այդ խոս քով իր ազ գի հան դեպ 
սրտում ունե ցած սերն ու եռան դը հայտ նեց սրտա հույզ կեր պով: 

Պո ղոս Առա քյալն էլ մի այս պի սի սեր է տա ծում իր ազ գի 
հան դեպ437: Թող օրի նակ վերց նեն նրանք, ով քեր ժո ղովր դի 

436 Մովսեսը վերադարձավ Տիրոջ մոտ ու ասաց նրան. «Աղաչում 
եմ քեզ, Տե՛ր, այդ ժողովուրդը մեծ մեղք է գործել, որովհետև իր 
համար ոսկե արձաններ է կերտել: Արդ, եթե ներելու ես իրենց 
մեղքերը, ների՛ր, իսկ եթե չես ներելու, ուրեմն իմ անունը ջնջի՛ր 
քո մատյանից, ուր գրել ես» (Ելք 32:3132):

437 Ես ինքս երդումով փափագում էի նզովվել Քրիստոսից իմ 
ազգակից եղբայրների համար (Հռոմ. 9:3):
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գլու խը կամ առաջ նորդ ներն են և ազ գի սի րո հա մար կրած նե
ղու թյուն նե րից ձանձ րա նա լով՝ եսա սի րու թյամբ չշտա պեն ծա
ռա յու թյու նից խույս տալ:

Թեև Մով սե սը ժո ղովր դի փրկու թյան հա մար Աստծու մա
տյա նից ջնջվե լու հա վա նու թյուն ցույց տվեց, բայց Աստ ված, 
ան մեղ մար դուն հաս տատ ջնջել չկա մե նա լով, հայտ նում է, թե՝ 
«Ով որ մեղք է գոր ծում, նրան եմ ջնջում Իմ մա տյա նից»438:

Ապա Աստ ված Մով սե սին ասում է. «Գնա՛ և առաջ նոր դի՛ր 
ժո ղովր դին, նրանց տա՛ր Աբ րա հա մին, Իսա հա կին և Հա կո
բին խոս տաց ված եր կի րը, սա կայն նրանց անհ նա զան դու թյան 
պատ ճա ռով Ես նրանց հետ չպի տի գնամ, այլ նրանց առ ջև ից 
առաջ նոր դե լու հա մար հրեշ տա կիս պի տի ուղար կեմ»439: Ժո ղո
վուր դը երբ լսեց, որ Աստ ված նրանց հետ չպի տի լի նի, չա փա
զանց մեծ տխրու թյամբ հա մակ վե լով՝ բո լո րը սուգ արե ցին440:

Ար ժե նկա տել, որ երբ Մով սեսն օրենք նե րի տախ տակ նե րը 
կոտ րեց և ժո ղովր դից երեք հա զար մարդ կո տո րել տվեց, այն 
ժա մա նակ չսգա ցին, բայց երբ լսե ցին, որ Աստ ված իրենց հետ 
չպի տի լի նի, խոր սգի մեջ են ընկ նում: Հի րա վի, մար դուս հա
մար սրա նից մեծ պա տիժ չի լի նում, երբ Աստ ված նրա նից հե
ռա նում և լքում է նրան441:

Ճշմա րիտ է, որ Աստ ված ամե նու րեք է, բայց երբ Իր շնոր
հից մե կին զրկում է, նրա նից հե ռա ցած է հա մար վում: Սա կայն 
մի՛ կար ծիր, թե Աստ ված Ինքն է մար դուց վերց նում Իր շնոր
հը, այլ մարդն է, որ Աստծու օրենք նե րին հա կա ռակ գոր ծե լով՝ 

438 Տերն ասաց Մովսեսին. «Ես իմ մատյանից կջնջեմ նրան, ով 
մեղանչել է իմ դեմ» (Ելք 32:33):

439 Քո առաջից կուղարկեմ իմ հրեշտակին.... Բայց ես, կամակո՛ր 
ժողովուրդ, քեզ հետ դուրս չպիտի ելնեմ (Ելք 33:2):

440 Ժողովուրդը, լսելով այս խոսքերը, մեծ սուգ արեց (Ելք 33:4):
441 Վա՛յ նրանց, քանի որ խույս տվեցին ինձնից (Օսեե 7:13):
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Նրան ար տաք սում է իր սրտից, և այս կերպ ին քը հո ժա րա կամ 
հե ռա նում է Աստ ծուց:

Արդ, եթե փա փա գում ես, որ Աստ ված քեզ հետ լի նի, մեղք 
մի՛ գոր ծիր, և եթե սխալ մամբ գոր ծե ցիր, գո նե սգա լով դար ձի՛ 
արի, որ չպատժ վես:

Հարց Է. Արդյոք Մովսեսի աղոթքը չընդունվե՞ց, 
որ Աստված իսրայելացիների հետ գնալ չուզելով 
կամեցավ հրեշտակ ուղարկել: 
Պա տաս խան: Ըն դուն վեց: Քա նի որ Մով սե սի աղոթ քով էր, 

որ Աստ ված իս րա յե լա ցի նե րին կորս տյան չմատ նեց և կա մե
ցավ հրեշ տա կի մի ջո ցով առաջ նոր դել, որ պես զի իրենց հան
ցան քը հաս կա նա լով՝ զղջման գան: Այս պատ ճա ռով Մով սե
սին պատ վի րում է, որ նրանց հայտ նի իրենց հա մա ռու թյու նը, 
անհնա զան դու թյու նը և հա կա ռա կա սի րու թյու նը, և զգու շա
նան, որ նո րից դա տա պար տու թյան և պատ ժի չար ժա նա նան:

Այո՛, թեև նրանք սգա ցին, բայց քա նի որ մար դը պար
տա կան է իր հան ցանք նե րի փո խա րեն ամ բողջ սրտով զղջալ 
և ապաշ խա րել, Աստ ված պատ վի րում է, որ իրենց պեր ճա շուք 
զգեստ նե րը փո խե լով՝ սրտե րում եղած զղջու մը ար տա քուստ 
ևս հայտ նի դառ նա, որ պես զի հե տո նրանց հա մար գոր ծադ րի 
այն ամե նը, ինչի ար ժա նի են442: 

Այս խոս քը ժո ղովր դին զղջման հրա վի րել էր նշա նա կում, 
ապա գա յում իրենց կամ քին թող նե լով լավ կամ վատ ըն թացք 
ունե նա լը: Քա նի որ եթե ուղիղ սրտով զղջան` շնորհ նե րի 
և ողոր մու թյուն նե րի, իսկ եթե ոչ՝ պատ ժի և դա տա պար տու
թյան պի տի ար ժա նա նան: Ար դա րև, հրա մա նի հա մա ձայն 

442 Հանեցե՛ք ձեր շքեղ պատմուճանները, ձեր զարդերը, որպեսզի 
ցույց տամ, թե ինչ եմ անելու ձեզ (Ելք 33:5):
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Աստծու ողջ ժո ղո վուր դը ամ բողջ զար դա րան քից մեր կա ցավ, 
և որ քան ժա մա նակ Սի նա լե ռան մոտ մնա ցին, բնավ չպա
ճուճ վե ցին443: 

Օրի նա՛կ վերց րու. թե պետ սրբե րի աղոթք նե րը Աստ ված 
ըն դու նում է, սա կայն մե ղա վորն էլ պար տա վոր է այ լևս հրա
մա նին հա կա ռակ չգոր ծել` խոս տա նա լով ճշմա րիտ զղջմամբ 
մեղ քե րի փո խա րեն պատ վիր ված ապաշ խա րու թյու նը ան թե րի 
կա տա րել, որ պես զի պատ ժից ազատ վի:

Հե տո Մով սե սը բազ մու թյու նից հե ռու մնա լու հա մար իր 
վրա նը բա նա կա տե ղի ից հե ռու է կանգ նեց նում, որի անու նը 
«Վկա յու թյան խո րան» դրվեց, այն պես որ երբ մե կը Աստ
ծուց խնդրանք ուներ, այն տեղ էր գնում խնդրե լու: Երբ 
Մով սե սը խո րան էր մտնում, ամեն մարդ, իր վրա նի մուտ
քի մոտ կանգ նած, նա յում էր, և հրա շա լի ամ պը սյան նման 
խո րա նի դռան մոտ էր իջ նում. բա րե կա մի հետ դեմ հան դի
ման խո սե լու նման՝ Աստ ված ամ պի մի ջից խո սում էր Մով
սե սի հետ, և ժո ղո վուր դը, դա տես նե լով, երկր պա գու թյուն 
էր անում444:

Ոչ ոք չէր կա րող ներս մտնել, մի այն երբ Մով սե սը խո րա նից 
դուրս էր գա լիս, նրա ծա ռան՝ Հե սուն էր ներս մտնում և միշտ 
աղո թում էր այն տեղ: Վե րո հի շյալ ձև ով երբ Աստ ված խո սում 
էր Մով սե սի հետ, նա դար ձյալ աղա չում է Աստ ծուն, որ պես զի 
ժո ղովր դի փառ քի և մխի թա րու թյան հա մար հա մա ձայն ի գնալ 
ժո ղովր դի հետ, ինչ պես նաև, որ հայտ նի դառ նա, որ Աստծու 
հա ճու թյու նը նրանց վրա է: Եվ քա նի որ ժո ղո վուր դը ար դեն 

443 Իսրայելացիները հանեցին իրենց զարդերն ու պատմուճանները 
(Ելք 33:6):

444 Տերը Մովսեսի հետ խոսում էր դեմ հանդիման, ինչպես մեկը 
կխոսեր իր բարեկամի հետ (Ելք 33:11):



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 299

մի ա բան ված զղջա ցել էր, այդ պատ ճա ռով Աստ ված հայտ նում 
է, որ կա մե նում է գնալ նրանց հետ445:

Լա՛վ մտա պա հիր, որ մինչ այդ ժա մը Մով սեսն իր հա մար 
եր բեք որևէ բան չխնդրեց, այլ միշտ ժո ղովր դի հա մար բա րիք 
և հան գիստ էր խնդրում: Աստծու կող մից ժո ղովր դի հան
ցան քը նե րե լուն պես սիր տը հանգս տա նա լով՝ այս ան գամ իր 
հա մար է խնդրում: Բայց ոչ թե մարմ նա կան փառք, աշ խար
հիկ հարս տու թյուն կամ կյան քի եր կա րու թյուն է խնդրում, այլ 
Աստ ծուն տես նել է փա փա գում446:

Ի՞նչ ես խո սում, ո՛վ Մով սես, մտա ծի՛ր, թե ի՛նչ է խնդրածդ: 
Այո՛, սերդ և ցան կու թյունդ կա տա րյալ են, բայց մարդ չի կա րող 
այս աշ խար հում տես նել Աստ ծուն: Մով սեսն ասում է. «Եթե 
Աստ ծուն հա ճե լի մարդ եմ, փա փա գում եմ տես նել Նրան, մինչ 
այ սօր Նրա շատ սքան չե լիք նե րը տե սա, այս ան գամ այդ սքան
չե լիք նե րը գոր ծող Տի րոջն եմ փա փա գում տես նել»:

Պա հան ջիցդ մի՛ նա հան ջիր, ո՛վ Մով սես, մի այն թե ժա
մա նա կը փո խի՛ր, քա նի որ դու Աստ ծուն հա ճե լի մարդ ես, 
ցան կու թյունդ պի տի կա տար վի, սա կայն ար քա յու թյան մեջ: 
Եվ քա նի որ այս աշ խար հում հնա րա վոր չէ Աստ ծուն տես նել, 
ուրեմն գո նե Նրա փառ քը տես նել է ցան կա նում447:

Դու տե՛ս. ինչ պես որ մինչ այդ ժա մա նակ Մով սե սին ար
ված ողոր մու թյու նը ոչ ոքի չէր ար վել, նմա նա պես էլ ոչ ոք նրա 
նման Աստ ծուն տես նե լու փա փագ հայտ նե լու հա մար ձա կու
թյուն չէր ունե ցել: Սա կայն քա նի որ Մով սե սը բո լո րից ավե լի 
հա ճե լի էր Աստ ծուն, նրա խնդրան քը ըն դուն վեց, մի այն թե փո
խա նակ երե սը ցույց տա լու, որը ան կա րե լի էր, նրան մի ժայ ռի 

445 Տերն ասաց. «Ես ինքս պիտի գնամ քո առաջից» (Ելք 34:14):
446 Եթե ես քո շնորհին եմ արժանացել, հայտնապես երևա ինձ 

(Ելք 33:13):
447 Մովսես ասաց. «Ցո՛ւյց տուր ինձ քո փառքը» (Ելք 33:18):



300 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ծեր պում թաքց նե լով՝ անց նե լու ժա մա նակ Նրա հետ քի փառքն 
է տես նում448:

Ապա Մով սե սին հրա մա յում է, որ նախ կին կոտ րած քա րե 
տախ տակ նե րի նման եր կու տախ տակ ներ պատ րաս տի, որոնք 
իր հետ վերց նե լով՝ Սի նա լե ռը բարձ րա նա: Հրա մա նի հա մա
ձայն՝ Մով սե սը պատ րաս տում է եր կու տախ տակ նե րը, որոնք 
իր հետ վերց րած՝ բարձ րա նում է Սի նա լե ռը, և հի շյալ քա րե
րը իր հա մար որ պես հե նա րան գոր ծա ծե լով՝ կանգ նում է այն
տեղ: Աստ ված, ամ պե րի վրա իջ նե լով, այն տե ղից անց նե լու ժա
մա նակ հայտ նում է իր իշ խա նու թյու նը: Հայ տա րա րում է, որ 
Ինքն է ողոր մած, նե րո ղա միտ, ար դար, ճշմա րիտ, հա վա տա րիմ 
և ան հու նո րեն գթած ու բա րե րար449, որ պես զի բո լո րին հայտ նի 
դա ռա, և մար դիկ, ապա վի նե լով Նրա ողոր մու թյա նը, չհու սա
հատ վեն և ար դա րու թյու նից վա խե նա լով՝ մեղ քից հե ռու մնան:

Քա նի որ ոչ թե Մով սեսն է ինք նին խո սում և հայտ նում 
այս, այլ Աստ ված հենց Ին քը, ինչ պես այդ կար դում ենք Թվոց 
14:17 հա մա րում: Քա րայ րի ծեր պից Աստծու փա ռա հեղ իշ խա
նու թյունն ու մե ծու թյու նը տես նե լով՝ գետ նա մած երկր պա գու
թյան ժա մա նակ Մով սե սի երե սը լու սա վոր վում է:

Թե պետ այս պի սի շնորհ և պար գև մի այն Մով սե սին 
տրվեց, բայց նրանք, ով քեր փա փա գում են տես նել Աստծու 

448 Քեզ կդնեմ ժայռի ծերպի մեջ.... դու ինձ կտեսնես թիկունքից: 
Բայց իմ դեմքը քեզ չի երևա (Ելք 33:2223):

449 Տեր Աստված եմ, գթացող և ողորմած, համբերատար, բարե գութ 
ու ճշմարիտ, որ արդարությունն է պաշտպանում, իր ողոր մա
ծու թյունն է ցուցաբերում հազարավոր սերունդների հանդեպ, 
վե րացնում է անօրենությունները, անիրավություններն ու 
մեղքերը, մեղավորին չի ազատում պատժից, հայրերի գործած 
մեղքերը բարդում է որդիների և որդիների որդիների վրա մինչև 
երրորդ ու չորրորդ սերունդը (Ելք 34:6):
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փառքն ու մե ծու թյու նը, թող մտքով նա յեն արա րած նե րին, 
քա նի որ արա րա ծը Արար չի հետ քը լի նե լով՝ Աստծու գո յու
թյան, կա րո ղու թյան և գի տու թյան ապա ցույց նե րը նրան ցում 
ենք տես նում:

Իսկ հո գև որ իմաս տով սուրբ Երու սա ղե մի բո լոր տնօ րի
նա կան վայ րե րը, մեր Փրկիչ Քրիս տո սի ոտ նա կոխ սրբա վայ րե
րը լի նե լով, Աստծու կա րո ղու թյու նը, իմաս տու թյու նը, մար դա
սի րու թյու նը և ձրի ա բար պար գև ած շնորհն ու ողոր մու թյու նը 
լի ու լի հայտն վում են այն տեղ:

Քա նի որ Հի սուս Քրիս տո սը, թեև որ պես մի աղ քատ 
և պան դուխտ, Բեթ ղե հեմ քա ղա քում մի այ րում ծնվեց 
և անա սուն նե րի մսու րի մեջ դրվեց, բայց մի և նույն ժա
մա նակ հրեշ տակ նե րի բազ մու թյու նը` երկն քից իջած, նրա 
ծնուն դը հո վիվ նե րին ավե տե լով, Աստծու ողոր մու թյան 
դուռը մարդ կա յին բո լոր ազ գե րի հա մար բաց ված է հա
մարվում450: 

Թե պետ Գող գո թա լե ռան վրա, որ պես հան ցա գործ բարձ
րա ցավ խա չի վրա, սա կայն արևը, երկն քում լույսն իս կույն իր 
մոտ հա վա քե լով և ամ բողջ աշ խար հը խա վա րի մեջ թող նե լով, 
և եր կի րը, դո ղա լով վե մե րի պատռ վե լը և գե րեզ ման նե րը բաց
վե լով, բազ մա թիվ սրբե րի հա րու թյուն առ նե լը Աստծու մեծ 
և ահա վոր զո րու թյունն են հայտ նում:

Իր կամ քով Սուրբ Խա չի վրա Հայր Աստծու ձեռքն է ավան
դում Իր հո գին, թեև թաղ վեց գե րեզ մա նում, սա կայն երեք 
օր հե տո հա րու թյուն առ նե լով՝ Աստծու փառքն ու զո րու թյու
նը հայտն վեց ամ բողջ աշ խար հին, ինչ պես գրված է սուրբ Ավե
տա րա նում:

450 Եվ Տիրոջ հրեշտակը երևաց նրանց, Տիրոջ փառքը ծագեց նրանց 
շուրջը (Ղուկ. 2:9):
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Ուրեմն ահա այս կերպ, ով փա փա գում է, Աստծու փառ քը 
տես նե լով, Նրա փառ քով փա ռա վոր վել, թող հի շյալ սուրբ տե
ղե րին հո գու աչ քով նա յի, և կա տա րյալ հա վատ քով ու ան կեղծ 
սի րով երկր պա գու թյուն մա տու ցի: Քա նի որ ինչ պես Մով սե սը, 
վե րո հի շյալ քա րը իրեն ապա վեն և պատս պա րան դարձ նե լով, 
Աստծու անց նե լու ժա մա նակ Նրա փառ քը տես նե լուն պես նրա 
դեմ քը լույ սով պայ ծա ռա ցավ, նույն պես էլ քրիս տո նյա նե րը, այդ 
սուրբ վայ րե րում մարդ կա յին ցե ղի փրկու թյան հա մար Հի սու սի 
կրած չար չա րանք նե րի շուրջ խորհր դա ծե լու ժա մա նակ, իրենց 
հո գին լույ սով է պայ ծա ռա նում, և իրենց հա վատ քի հա մե մատ 
հո գև որ մխի թա րու թյուն ստա նա լով՝ փա ռա վոր վում են:

Քա նի որ Սի նա լե ռը` սուրբ Երու սա ղե մի, հի շյալ քա
րը, որի ծեր պի մեջ Մով սե սը պատս պար վեց՝ սրբա վայ րե րի 
և այն տե ղից Աստծու անց նե լը Հի սուս Քրիս տո սի մար դա նա
լով աշ խարհ գա լու օրի նա կը և պատ կերն են հայտ նում: Այդ 
պատ ճա ռով քրիս տո նյա նե րը պար տա վոր են, Հի սու սի կրած 
չար չա րանք նե րի շուրջ միշտ խոր հե լով451, մեղ քից հե ռու մնալ 
և հա նուն նրա սի րո պա տա հած վշտե րին անտր տունջ համ բե
րել, որ պես զի Աստծու ար քա յու թյան ան վախ ճան փառ քին ար
ժա նա նան452 և աստ վա ծա յին տե սու թյու նը վա յե լեն:

Մով սեսն այս երկ րոդ ան գամ ևս Սի նա լե ռան վրա քա ռա
սուն օր և քա ռա սուն գի շեր առանց սննդի մնաց, և նախ կին 
տախ տակ նե րի վրա գրված Տաս նա բա նյա օրեն քը Աստ ված 
նո րից գրեց Մով սե սի տա րած տախ տակ նե րի վրա, ինչ պես 
նաև այլ զա նա զան պատ վի րան ներ տվեց՝ հրա մա յե լով, որ 
դրանք նույն պես գրի առ նի: Այս տեղ Իս րա յե լի ժո ղովր դի հետ 

451 Քրիստոսը մարմնով չարչարվեց մեզ համար, դուք ևս զինվե՛ք 
նույն մտքով (Ա Պետ. 4:1):

452 Իր չարչարանքներին կցորդ ենք, հաղորդակից ենք լինելու 
և փառքին (Հռոմ. 8:17):
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Աստծու ուխ տը նո րոգ վեց: Հե տո Մով սե սը օրենք նե րի տախ
տակ նե րը ձեռ քին, լե ռից իջավ: 

Հի մա լավ խոր հի՛ր առա քի նի և ար դար մար դու ու մե
ղա վո րի մի ջև եղած ահ ռե լի տար բե րու թյան շուրջ: Մով սե
սը, որ ար դեն իսկ հնա զանդ էր Աստ ծուն, ծո մա պա հու թյամբ 
ար ժա նա նում է Աստծու փառ քը տես նե լուն, քա նի որ ծո մա
պա հու թյու նը մար դուն հրեշ տա կա յին պատ վին է հասց նում: 
Օրի նակ՝ Ադա մը դրախ տում հնա զանդ եղած ժա մա նակ 
ոչ մի այն հրեշ տակ նե րի հետ ուրախ և եր ջա նիկ էր453, այլ 
նաև աստ վա ծա յին տե սու թյամբ և փառ քով լու սա վոր ված՝ 
հրճվում էր454, բայց որկ րա մո լու թյամբ պատ վի րա նա զանց 
լի նե լու հակ ված, պա հե ցո ղու թյու նը խախ տե լուն պես տի
րա կան փառ քից զրկվե լով՝ այն քան թշվա ռա ցավ, որ ամո թից 
Աստծու աչ քին չե րև ա լու հա մար իզուր ծա ռե րի մեջ թաքն վե
լու վայր էր որո նում455:

Մի՛ զար մա ցիր, քան զի ինչ պես հան ցա վոր մարդն է վա խե
նում դա տա վո րի մոտ գնա լուց, նույն պես մե ղա վո րը, Աստծու 
առ ջև գնա լուց վա խե նա լով, խու սա փե լու տեղ է փնտրում, քա
նի որ մարդ կա յին միտ քը ան կա շառ վկա է և մի ա ժա մա նակ 
դա տա խազ նրա մեջ:

453 Ի դրախտին փափկութեան ուրախանայր ընդ հրեշտակս 
(Դրախտում փափկության մեջ ուրախանում էր հրեշտակների 
հետ) (Շարակ.):

454 Յորում ցնծայր զուարճացեալ անտխրական խնդութեամբ, քան
զի զԱստուած տեսանէր միշտ խոնարհեալ ի դրախտին, յոր
մէ ճառագայթ տպաւորէր ի յինքեան (Որտեղ ցնծում էր զվար
ճացած անտխրական խնդությամբ, քանզի միշտ տեսնում էր 
Աստծուն դրախտ իջած, Որից բխած լույսի ճառագայթը տպա
վորվում էր իր մեջ) (Շարակ.):

455 Ադամն ու իր կինը Տեր Աստծուց թաքնվեցին դրախտի ծառերի 
մեջ (Ծննդ. 3:8):
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Արդ, եթե Մով սե սը առա քի նի լի նե լով այն քան հա մար
ձա կու թյուն ստա ցավ, որ դե ռևս երկ րի վրա եղած ժա մա նակ 
Աստծու լու սա պայ ծառ կեր պա րան քը տես նե լու իղձ ունե
ցավ, ուրեմն ամեն առա քի նի մարդ՝ սիր տը մա քուր և միտքն 
Աստծու շնորհ քով լու սա վոր ված, բո լոր պա րա գա նե րում հո գև
որ հա մար ձա կու թյուն կա րող է ունե նալ456:

Ար դա րև, մին չև որ Աստծու հա տուկ մի հայտ նու թյուն չլի նի, 
մար դը չի կա րող իր՝ ար քա յու թյան ժա ռան գորդ լի նելն իմա նալ, 
բայց սիր տը մեղ քի արա տից զերծ և մա քուր պա հե լը Աստծու ար
քա յու թյա նը ար ժա նի լի նե լու մաս նա վոր մի նշան և ապա ցույց է457:

Հարց Ը. Մովսեսը երբ երկրորդ անգամ լեռը 
բարձրացավ, քառասուն օր և քառասուն գիշեր 
լեռան վրա մնալու ժամանակ ժողովուրդը 
բանակատեղիում ի՞նչ վիճակում էր:
Պա տաս խան: Թե պետ առաջ Մով սե սի լե ռան վրա եղած ժա

մա նակ հնա զան դու թյան շա վի ղից խո տոր վե լով՝ ժո ղո վուր դը 
կուռք պաշ տեց, սա կայն այս ան գամ հնա զան դու թյամբ և հո
գե պես սպա սում էին: 

Եվ թե պետ Մով սե սը տե սել էր Աստծու փառ քը, և երե
սը լու սա վոր վել էր, սա կայն ին քը չգի տեր դրա մա սին: Ուստի 
լե ռից իջ նե լու ժա մա նակ, երբ Ահա րոնն ու ժո ղո վուր դը տե
սան նրան, վա խե ցան մո տը գնալ, մին չև որ նա կան չեց նրանց 
և Աստծու պատ վի րան նե րը մեկ առ մեկ պատ մեց նրանց: Այ
սու հե տև ժո ղովր դի հետ խո սե լու ըն թաց քում ծած կում էր 
երե սը, որ չվա խե նան, սա կայն վկա յու թյան խո րան մտնե լու 

456 Եթե մեր սրտերը մեզ չդատապարտեն, համարձակություն 
կունենանք Աստծու առաջ (Ա Հովհ. 3:21):

457 Երանի՜ նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք 
Աստծուն պիտի տեսնեն (Մատթ. 5:8):
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ժա մա նակ բա ցում էր քո ղը: Մով սե սի երե սի լու սա վո րու թյու նը 
ոչ մի այն փառք էր Մով սե սի հա մար, այլ նաև ժո ղովր դին ահ 
և եր կյուղ էր ներշն չում, որ հնա զանդ վե ին օրեն քին:

Այ նու հե տև Մով սե սը, քա նի որ Աստծու հրա մա նի հա մա
ձայն պի տի շի ներ տա պա նա կը, վկա յու թյան խո րա նը, քա
հա նա յա կան զգեստ ներն ու սրանց առնչ վող այլ բա ներ, ժո
ղովր դին հրա վի րում է, որ ամեն մի մարդ իր կա րո ղու թյան 
հա մե մատ ըն ծա ներ բե րի, որ պես զի վե րո հի շյալ կա րիք նե րը 
իրենց ըն ծա յա բե րու թյամբ և տուր քով լուծ վեն, բայց ոչ թե 
ստի պե լով է պա հան ջում, այլ Աստծու հրա մա նը հայտ նե լով` 
նրանց կամ քին է թող նում, որ բռնու թյուն գոր ծադ րած չլի նի458:

Ժո ղո վուրդն էլ` այր և կին, իրենց կա րո ղու թյան հա մե մատ 
ոս կի, ար ծաթ, թան կա գին քա րեր, պղինձ և անհ րա ժեշտ այլ 
բա ներ են նվի րում, այն պի սի առա տու թյամբ են նվի րում, որ 
հարկ է լի նում հայ տա րա րել, որ այ լևս չբե րեն, իսկ նրանք, ով
քեր որևէ բան բե րե լու կա րո ղու թյուն չու նե ին, իրենք ան ձամբ 
էին աշ խա տում, նույն պես զա նա զան ար վեստ և ար հեստ իմա
ցող նե րը` այր թե կին, իրենց հո ժա րու թյամբ աշ խա տում էին 
աստ վա ծա հա ճո սույն գոր ծում:

Այս գոր ծե րի համար Աստ ված, եր կու ան ձեր հատ կաց նե
լով, գի տե լիք և հնա րամ տու թյուն է պար գև ում նրանց, որոնք 
շի նե ցին տա պա նա կը և խո րա նը, և որոն ցից մե կի անու նը` 
Բեր սե լի ել, իսկ մյու սի նը՝ Եղի աբ, ինչ պես գրված է այս նյու թե
րի 3640րդ գլուխ նե րում:

Հարց Թ. Ուխտի տապանակն ի՞նչ էր:
Պա տաս խան: Չփտող փայ տից շին ված մի սնդուկ էր, որի 

եր կա րու թյու նը եր կու սու կես, լայ նու թյունն ու բարձ րու թյու նը 

458 Ում սրտով ինչ անցի, այն թող նվիրի Տիրոջը (Ելք 35:5):
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մե կու կես կան գուն էր, ներ սից և դրսից` ոս կե պատ, չորս ան
կյուն նե րում` մի ա ձույլ ոս կե օղակ նե րով, որոնց մեջ ան փուտ 
փայ տից ոս կե պատ ձո ղեր էին անց կաց րել, այս ձո ղե րից բռնե
լով` վերց նում և տա նում էին այն:

Դար ձյալ, դրված տե ղում` գետ նին չդիպ չե լու հա մար ներ
քև ում՝ չորս ան կյուն նե րում, կլոր անիվ ներ կա յին, որոնց վրա 
հեն վում էր այն: Վրան ոս կե ղեն կա փա րի չով փակ էր, որը «քա
վու թյուն» էր կոչ վում459: Սրա վրա ևս եր կու կող մում իրար դեմ 
դի մաց հրեշ տա կի նման մե կա կան քե րով բե ներ կա յին, որոնք 
դե պի ներ քև՝ քա վու թյան վրա էին նա յում:

Այս քե րով բե նե րը չոր սա կան թև եր ունե ին, եր կու սը որ պես 
հո վա նի տա րած ված էին քա վու թյան վրա, իսկ մյուս եր կու՝ վե
րևի թև ե րը, վե րև ից տա րած վե լով, գա լիս էին և մի մյանց մի ա
նում, որոնց վրա Աստ ված էր բազ մում, ինչ պես Իր աթո ռին, 
և սնդու կի կա փա րի չը՝ քա վու թյու նը, որ պես Իր ոտ քե րի պատ
վան դան էր ծա ռա յում, որ տեղ Աստ ված խո սում էր Մով սե սի 
հետ460:

Հի շյալ սնդու կում հե տև յալ բա ներն էին պահ վում՝ Տաս նա
բա նյա օրեն քի տախ տակ նե րը, դա տաս տան նե րին և հա սա
րա կու թյանն ու սո վո րու թյուն նե րին վե րա բե րող օրենք նե րը, 
որոնք գրել էր Մով սե սը: Ինչ պես նաև ոս կյա մի սա փո րի մեջ՝ 
մա նա նա, Ահա րո նի գա վա զա նը, որը ծաղ կե լով պտղա բե րել 
էր.... ըն կույզ461, ոս կե բուր վա ռը ևս տա պա նա կի կամ Սրբու
թյուն սրբո ցի մեջ էր պահ վում462: Հի շյալ սնդու կը Վկա յու թյան 

459 Տապանակի կափարիչը պատրաստեցին մաքուր ոսկուց (Ելք 37:6):
460 Նայում ես անդունդներին և նստում ես քերովբեների վրա 

(Դան. 3:54):
461 Ահարոնի գավազանը ծաղկել էր (Թվեր 17:8):
462 Խորանը, որ կոչվում էր Սրբությունների Սրբություն, որտեղ 

դրվում էր ոսկե բուրվառը և կտակարանների արկղը (Եբր. 9:34):
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տա պա նակ կամ Կտա կա րան նե րի տա պա նակ կոչ վեց: Քա
նի որ նրան ցում պահ ված իրե րը, որ պես Աստծու զո րու թյու
նը, ողոր մու թյու նը և Իս րա յելի հետ արած ուխտն էին հայտ
նում, այս պատ ճա ռով վրա նը, որում պահ վում էր տա պա նա կը, 
Վկա յու թյան խո րան կոչ վեց:

Հարց Ժ. Ի՞նչ ձև ուներ վկայության խորանը:
Պա տաս խան: Եր կա րու թյու նը՝ երե սուն կան գուն, լայ նու

թյունն ու բարձ րու թյու նը՝ տա սա կան կան գուն, երեք կող մե
րը` տախ տա կով պա տած: Բայց ոչ թե մի ակ տոր, այլ յու րա
քան չյուր տախ տակ մե կու կես կան գուն լայ նու թյուն ուներ, 
որ պես զի շարժ վե լու ժա մա նակ քան դե լով՝ հա ջորդ իջև ա նում 
նո րից սար քեն: Քսան տախ տակ` հա րա վա յին, քսան՝ հյու սի
սա յին կող մում և մի այն վեց տախ տակ` արևմ տյան կող մում, 
և սրանք բո լորն էլ ծխնի նե րով և փա կով ամուր կցվում էին 
իրար, երբ սարք վում էր խո րա նը:

Եր կու ան կյուն նե րում մե կա կան սյուն կար տախ տակ նե
րը պա հե լու հա մար, որոնք չփտող փայ տից էին և ոս կե պատ: 
Նրա դու ռը արև ե լյան կողմն էր բաց վում, և մի այն այն կող մից 
էր լույս ընկ նում ներս, չորս ծած կոց նե րով էր պատ ված: Առա
ջին ծած կո ցը կա պույտ, ծի րա նա գույն և կար միր բե հեզ էր: 
Երկ րորդն այ ծի մա զից էր հյուս ված: Եր րոր դը խո յի մոր թուց 
էր, որը դե ղին երան գով կար միր գույն ուներ, չոր րոր դը ամ
բող ջո վին կա պույտ ներկ ված բրդից էր, սրանք ոչ թե մի ակ տոր 
էին, այլ լայ նու թյամբ բա ժան ված լի նե լով ոս կե կո ճակ նե րով՝ 
իրար էին ամ րաց ված, որ պես զի դնելն ու վերց նե լը հեշտ լի նի:

Խո րա նի ներ սում լայ նու թյամբ ոս կով պատ ված չորս սյու
ներ կա յին, որոն ցից տար բեր գույ նե րի թան կար ժեք վա րա
գույր ներ էին կախ ված, և այս վա րա գույր նե րից այն կող մը 
Սրբու թյուն նե րի սրբու թյուն էր կոչ վում, քա նի որ այն տեղ էր 
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պահ վում տա պա նա կը: Որևէ մե կը չէր կա րող այն տեղ մտնել, 
բա ցի մեծ քա հա նա յա պե տից, որը տա րին մեկ ան գամ՝ քա վու
թյան տո նին, մտնում էր այն տեղ և աղո թում Աստ ծուն463: Իսկ 
վա րա գույր նե րի դրսի մա սը Սրբու թյուն կոչ վեց:

Այս հատ վա ծում (Սրբու թյու նում) հյու սի սա յին կող մում 
էր Առա ջա վո րու թյան սե ղա նը, իսկ հա րա վա յին կող մում՝ 
Խնկե րի սե ղա նը: Նմա նա պես նույն վա րա գույ րի առ ջև ոս
կե աշ տա նակն էր դրվում, որը յոթ ճրա գա րան ներ ունե նա
լով, որոն ցից յու րա քան չյու րի վրա կան թե ղի տեղ կար, որոնք 
ամեն գի շեր վա ռում էին: Նույն պես խո րա նի դռան առ ջև 
ոս կե պատ հինգ սյու ներ կա յին, որոն ցից թան կա գին վա րա
գույր ներ էին կախ ված, որ պես զի ներ սի մա սը ան տե սա նե լի 
մնա դրսից նա յող նե րին:

Իսկ խո րա նի դրսի մա սում բա ցօ թյա շրջա նա ձև բակ կար, 
որը հա րյուր կան գուն եր կա րու թյուն և հի սուն կան գուն լայ
նու թյուն ուներ, որի եր կու կող մե րի եր կայն քով քսան սյու ներ 
կա յին, հե տևի կող մում՝ տա սը սյու ներ, որոնք հնգա կան կան
գուն լայ նու թյուն ունե ին, որոն ցից վա րա գույր ներ կա խե լով՝ 
խո րա նը այդ բա կով շրջա պատ ված էր լի նում, և հի շյալ սյու նե
րը, բո լորն էլ չփտող փայ տից և պղնձա պատ էին:

Հի շյալ բա կում էին գտնվում ող ջա կեզ նե րի սե ղա նը 
և պղնձի ավա զա նը, որը ջրով էին լցնում և այդ ջրով լվա նում 
էին զո հը: Քա հա նա նե րը նույն պես իրենց պաշ տո նա կա տա
րու թյունն սկսե լուց առաջ լվա նում էին ձեռ քերն ու ոտ քե րը: 
Սույն բա կը եր կու մա սի էր բա ժան ված, որոն ցից մե կը քա հա
նա նե րին էր հատ կաց ված, որ տեղ զո հա բե րու թյուն էին անում, 
իսկ երկ րոր դում ժո ղո վուր դը կանգ նե լով նա յում էր քա հա
նա նե րի զո հա գոր ծու թյա նը: Ժո ղո վուր դը, խո րան մտնե լու 

463 Քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում (Եբր. 9:6):
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ար տո նու թյուն չու նե նա լով, մի այն հի շյալ հրա պա րա կում կա
րող էր կանգ նել:

Հարց ԺԱ. Վկայության խորանում քանի՞ սեղան կար:
Պա տաս խան: Երեք: Առա ջին սե ղա նը եր կու կան գուն եր

կա րու թյուն, մեկ կան գուն լայ նու թյուն և մե կու կես կան գուն 
բարձ րու թյուն ուներ, որը չփտող փայ տից էր շին ված և ոս կե
պատ էր, չորս ոտք ուներ, որոնց վրա հեն վում էր: Սա Սրբու
թյուն նե րի սրբու թյուն կոչ ված տե ղի առ ջև ում գտնվե լու 
պատ ճա ռով Երե սի սե ղան կամ Առա ջա վո րու թյան սե ղան ան
վան վեց, որ պես զի հաս կա նան, թե իբր Աստծու ներ կա յու թյու
նը մնում է: Սրա վրա հաց դրվե լու հա մար նաև Հա ցի սե ղան 
ևս կոչ վեց:

Քա նի որ Իս րա յե լի 12 ցե ղե րի անու նով այդ սե ղա նի վրա 
դրվում էր տաս ներ կու հաց, որոնք խմո րի չով չէ ին պատ րաստ
ված և ոս կե զոծ թղթով էին փա թաթ ված, որոն ցից վե ցը` սե ղա
նի մի ան կյու նում, իսկ մյուս վե ցը մյուս ան կյու նում իրար վրա 
էին դնում: Այս հա ցե րը ամեն շա բաթ փո խե լով՝ թարմ հաց էր 
դրվում, և առա ջին նե րը մի այն քա հա նա նե րը կա րող էին ուտել, 
իսկ ժո ղովր դին ար տոն ված չէր ուտել այդ հա ցից: Այս սե ղա նի 
վրա նաև խունկ և աղ էին նվի րում Աստ ծուն:

Երկ րորդ սե ղա նը Խնկե րի սե ղա նը կամ Խնկա կալն էր, որը 
մեկ կան գուն եր կա րու թյուն, մեկ կան գուն լայ նու թյուն և եր կու 
կան գուն բարձ րու թյուն ուներ, ան փուտ փայ տից և ոս կե պատ 
էր: Սրա վրա առա վո տյան և երե կո յան անու շա հոտ նյու թե
րից բա ղադր ված խունկ ծխե լու հա մար Խնկի սե ղան անունն 
ստա ցավ:

Եր րոր դը Ող ջա կեզ նե րի սե ղանն էր, որի եր կա րու թյու
նը և լայ նու թյու նը հին գա կան կան գուն էր, և բարձ րու թյու նը 
երեք կան գուն էր, երե սը բաց էր և ամ բա րի ձև ուներ, չփտող 
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փայ տից էր և պղնձա պատ: Սրա մեջ խո րու թյան կե սի չա փով 
պղնձե մի կաթ սա էր դրվում, որի վրա ող ջա կեզն էր այր վում, 
այս իսկ պատ ճա ռով Ող ջա կեզ նե րի սե ղան կոչ վեց, և որի տակ 
միշտ կրակ լի նե լու պատ ճա ռով բա կում էր դրվում, որ պես զի 
կրա կի ծու խը և զո հի հո տը օդում ցրվե ին:

Սա կայն մի՛ կար ծիր, թե տա պա նա կի, խո րան նե րի և սե
ղան նե րի զար դա րանքն ու կա հա վո րու մը այս քանն էին, այլ 
դրանց այ լև այլ զար դա րանք նե րը և գոր ծիք նե րը նկա րագր ված 
են Աստ վա ծաշն չում: Արդ, Աստծու պատ վե րի հա մա ձայն այս 
ամե նը ավար տե լուց հե տո հանձն վեց ղև տա ցի նե րին, որոնք 
հատ կաց ված էին դրանց ծա ռա յու թյա նը:

Եվ ահա Աստծու կամ քով լու սա վոր ամ պը, իս կույն երև ա
լով, սքան չե լա պես լու սա վո րում է այն, այն պես է լու սա վո րում, 
որ Մով սեսն ան կա րող է լի նում ներս մտնել: Սույն հրա շա լի 
ամ պը, միշտ խո րա նի վրա լի նե լով, գի շեր նե րը լու սա վո րում 
էր բա նա կա տե ղին, իսկ առա վոտ նե րը հո վա նի և ստվեր էր 
անում, և երբ խո րա նի վրա յից բարձ րա նում էր, այն ժա մա նակ 
իս րա յե լա ցի նե րը շարժ վում էին:

Վե րո հի շյալ հար ցե րի նկատ մամբ և անհ րա ժեշտ պատ
վեր նե րից բա ցի, Ղև տա ցի նե րի գրքի 18 գլուխ նե րում զո հե րի 
և իս րա յե լա ցի նե րին հա տուկ ծե սե րի և այլ սո վո րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ զա նա զան պատ վեր ներ էլ են ավանդ ված և գրառ
ված: Ար դա րև հին օրեն քի մեջ Աստ ծուն նվրված զո հե րի և ըն
ծա նե րի մա սին զա նա զան պատ վեր ներ են և պայ ման ներ են 
նշված, բայց կա րող ենք չորս գլխա վոր տե սակ նե րի բա ժա նել 
դրանք և այս տեղ հա մա ռո տա կի հի շա տա կել:

Առա ջին՝ Աստծու ան հուն մե ծու թյան պատ վին ող ջա
կեզ կամ ըն ծա էր մա տուց վում: Երկ րորդ՝ յու րա քան չյուր 
մարդ պար տա վոր էր մա տու ցել զոհ մեղ քի հա մար, իր մեղ
քե րից քա վու թյուն գտնե լու հա մար: Եր րորդ՝ Աստծու արած 
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բա րե րա րու թյան հան դեպ շնոր հա կալ լի նե լու հա մար զոհ էր 
մա տուց վում, որը կոչ վում էր «խա ղա ղա կան»: Չոր րորդ՝ որևէ 
մե կը ինչոր խնդիրք կամ բա րիք էր փա փա գում ստա նալ Աստ
ծուց, պար տա վոր էր դրա կա տար ման հա մար զոհ մա տու ցել, 
որը կոչ վում էր «խա ղա ղա րար»:

Հարց ԺԲ. Ղևտացիները ո՞ր ցեղից էին:
Պա տաս խան: Հա կոբ նա հա պե տի եր րորդ որ դու՝ Ղև իի ցե

ղից, այս իսկ պատ ճա ռով կոչ վե ցին Ղև տա ցի: Ահա րո նը ևս 
նույն ցե ղից էր. Մով սե սը, Աստծու հրա մա նով Ահա րո նին 
և նրա Նա բադ, Աբի ուդ, Եղի ա զար և Իթա մար որ դի նե րին 
խո րա նի մոտ տա նե լով, լվա նում է նրանց և քա հա նա յա կան 
զգեստ նե րը նրանց հագց նե լուց հե տո օծե լով, քա հա նա է դարձ
նում նրանց, ապա զոհ մա տու ցե լով պատ վի րում է, որ յոթ օր 
ընդ հան րա պես խո րա նից դուրս չել նեն:

Երբ վեր ջա ցան յոթ օրե րը, Մով սե սի հրա մա նով Ահա րո նը 
և նրա որ դի նե րը, ինչ պես նաև ժո ղովր դի ծե րե րը խո րա նի առ
ջև զոհ կտրտե լով ող ջա կեզ նե րի սե ղա նի վրա են դնում և Ահա
րո նը, խո րան մտնե լով, խնկար կու թյուն է անում, հե տո դուրս 
գա լով՝ ժո ղովր դի հա մար աղո թե լու ժա մա նակ սքան չե լի քով 
խո րա նից իս կույն բոց է ել նում և սե ղա նի վրա յի ող ջա կե զը այ
րում ու մո խիր դարձ նում:

Ժո ղո վուր դը, այս հրաշ քը տես նե լով, մեծ եր կյու ղով և դո
ղով երկր պա գում է Աստ ծուն: Քա նի որ այդ եղե լու թյու նը զո հը 
ըն դու նե լի լի նե լու նշանն էր: Հի շյալ սե ղա նի տակ միշտ փայտ 
դնե լով՝ հրաշ քով առա ջա ցած կրակն ան շեջ էին պա հում և երե
կո յան թե առա վո տյան նրա վրա զոհ էին մա տու ցում: 

Ար դա րև, այն օրը Մով սե սը և բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը շատ 
ուրա խա ցան: Քան զի Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն վկա յու
թյան խո րա նի կա ռու ցումն ավար տե լով՝ Ուխտի տա պա նա կը 
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և սե ղան ներն իրենց տե ղե րում դրե ցին, Ահա րո նը` քա հա նա
յա պետ, իսկ նրա որ դի նե րը քա հա նա ներ դար ձան, և զոհն էլ 
Աստ ծուն հա ճե լի և ըն դու նե լի եղավ, որ բազ մա պատ կեց իրենց 
ուրա խու թյու նը:

Սա կայն ինչ պես ար ժա նի է ուրա խա նալ Աստծու ողոր մու
թյան և պար գև նե րի հա մար, նմա նա պես պետք է երկն չել նրա 
ար դա րու թյու նից, որ չլի նի թե նրա հրա մա նին հա կա ռակ մի 
բան պա տա հի գի տու թյամբ թե սխալ մամբ, ինչ պես իրոք պա
տա հեց:

Քա նի որ քա հա նա նե րը, որ առա վո տյան և երե կո յան խո
րա նում խունկ էին ծխում, պար տա վոր էին հարկ եղած կրա
կը զո հի սե ղա նի կրա կից դնել իրենց բուր վա ռի մեջ: Բայց նույն 
օրը երե կո յան խնկար կու թյան ժա մա նակ Ահա րո նի եր կու որ
դի նե րը՝ Նա բա դը և Աբի ու դը, անու շադ րու թյամբ, զո հի սե ղա
նի կրա կից դնե լու փո խա րեն աճա պա րան քով ուրիշ կրակ դրե
ցին իրենց բուր վառ նե րի մեջ:

Եվ երբ խնկար կում էին, հան կարծ սե ղա նից կրակ ել նե լով՝ 
այ րեց նրանց, և նրանք իս կույն մե ռան464: Սա կայն զար մա
նա լին այս է, որ նրանց մար մին նե րը և հա գուստ նե րը չայր վե
ցին և իրենց նախ կին ան թե րի վի ճա կում էին մնում: Իհար կե, 
սրա հա մար Ահա րո նի, Եղի ա զա րի և Իթա մա րի սրտե րը չա
փա զանց շատ ցա վե ցին, բայց Մով սե սը, մխի թա րե լով նրանց, 
չի թույլ տա լիս սուգ անել: Այս ահա վոր դեպ քը ոչ մի այն մյուս 
քա հա նա նե րին, այ լև ամ բողջ ժո ղովր դին մի եր կյու ղա լից 
խրատ եղավ:

Այս տեղ մի պահ մեծ ուշադ րու թյամբ խոր հի՛ր. նրանք, որ 
հին օրեն քում դեռ նույն օրն էին սկսել իրենց քա հա նա յա կան 

464 Տիրոջ առաջ անմաքուր կրակ մատուցեցին, մի բան, որ Տերը 
նրանց չէր պատվիրել: Կրակ բխեց Տիրոջից, այրեց նրանց, 
և նրանք մեռան (Ղևտ. 10:12):
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պաշ տո նա վա րու թյու նը, մի փոքր թե րու թյան պատ ճա ռով մե
ռան, ի՞նչ պի տի լի նի մեր վի ճա կը, եթե մենք նոր օրեն քի մեջ 
թե րու թյուն ունե նանք: Որով հե տև երբ մարդն իր մտքի և սրտի 
մեջ մեղ սա լից փա փագ ներ է սնու ցում, իր բուր վա ռում կար ծես 
թե օտար հուր է դնում, որն ան պատ ճառ պատ ժի և դա տա
պար տու թյան է ար ժա նա նում:

Հարց ԺԳ. Իսրայելացիներն ինչքա՞ն ժամանակ 
մնացին Սինա լեռան ստորոտում: 
Պա տաս խան: Մեկ տա րի: Այդ ըն թաց քում վե րո հի շյալ պատ

վեր նե րը կա տա րե լուց բա ցի, Աստ ված Մով սե սին զո հե րի վե
րա բե րյալ ցու ցում ներ և զա նա զան նյու թե րի վե րա բե րյալ ուրիշ 
պատ վեր ներ էլ տվեց, ինչ պես հի շա տակ վում է Ղև տա ցի նե րի 
գրքի 10րդ գլխից մին չև 27րդ գլխի վեր ջը:

Քա նի որ Աստ ված Աբ րա հա մին խոս տա ցել էր, որ իրեն 
մեծ ազգ պի տի դարձ նի (Ծննդ. 12:2), այդ պատ ճա ռով հրա
մա յում է, որ քսան տա րե կա նից մեծ տղա մար դիկ ար ձա նագր
վեն, որ պես զի հայտ նի դառ նա մեծ ազգ լի նե լը. մա նա վանդ 
թշնա մի հան դի պե լու ժա մա նակ նրանք պա տե րազ մի պատ
րաստ լի նեն:

Իս րա յե լա ցի նե րը, Հա կոբ նա հա պե տի տաս ներ կու որ դի նե
րից առա ջա ցած լի նե լով, տաս ներ կու ցե ղեր են հաշվ վում: Թե
պետ Հով սե փի եր կու որ դի նե րը՝ Եփ րե մը և Մա նա սեն, Հա կո
բի որ դի նե րի շարքն ընդգրկ վե ցին, որով տաս նե րեք ցեղ եղան, 
բայց Ղև իի ցե ղը, որոնք ղև տա ցի ներ ան վան վե ցին, քա հա նա
յու թյան պատ ճա ռով մյուս ցե ղե րից բա ժան վե ցին, և մնա ցած 
ժո ղո վուր դը դար ձյալ տաս ներ կու ցեղ կոչ վեց:

Մով սե սը յու րա քան չյուր ցե ղից մե կա կան մարդ է ընտ րում, 
որոն ցից յու րա քան չյու րը, իր ցե ղի վրա իշ խան և խոս քի տեր 
ազ դե ցիկ մարդ լի նե լով, քսան տա րե կա նը լրա ցած տղա նե րին 
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ար ձա նագ րի: Երբ այդ գոր ծո ղու թյու նը հրա մա նի հա մա ձայն 
կա տար վեց, նրանց թի վը հա սավ վեց հա րյուր երեք հա զար վեց 
հա րյուր հի սուն մար դու` չհաշ ված կա նանց, ծե րե րին, մա նուկ
նե րին, գե րի նե րին, ծա ռա նե րին և եգիպ տա ցի նե րին, որոնք իս
րա յե լա ցի նե րի հետ դուրս էին եկել Եգիպ տո սից:

Եվ քա նի որ Աստ ված եգիպ տա ցի նե րի անդ րա նիկ որ դի նե
րին կո տո րե լու ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րի անդ րա նիկ նե րին 
Իր սե փա կա նու թյու նը դարձ րեց465, այս պատ ճա ռով իս րա յե
լա ցի նե րը պար տա վոր վե ցին իրենց անդ րա նիկ զա վակ նե րին 
Աստ ծուն տալ: Տաս ներ կու ցե ղե րի մեկ ամ սա կա նից մեծ երե
խա նե րը ար ձա նագր վե ցին, որ պես զի խո րա նին ծա ռա յու թյա նը 
հատ կաց վեն, նրանց թի վը քսա ներ կու հա զար եր կու հա րյուր 
յո թա նա սու նե րեք էր: 

Բայց սրա վե րա բե րյալ ժո ղովր դին տրտնջա լու առիթ չտա
լու հա մար, նրանց փո խա րեն ղև տա ցի նե րին ըն դու նե լով, հրա
մա յում է, որ նրանց մեկ ամ սա կա նից մեծ արու նե րին հաշ վեն, 
որ պես զի տաս ներ կու ցե ղե րի անդ րա նիկ նե րի թի վը ինչ քա նով 
ավե լի լի նի, ժո ղո վուր դը յու րա քան չյու րի հա մար որ պես փրկա
գին հինգ սիկղ (ոս կի կամ ար ծաթ չա փե լու մի ա վոր, որը հա
վա սար է 6,8 գրա մի) վճա րի ղև տա ցի նե րին:

Եվ ղև տա ցի նե րի թի վը քսա ներ կու հա զար եղավ, եր կու 
հա զար յո թա նա սու նե րե քի փո խա րեն ժո ղո վուր դը ղև տա ցի
նե րին վճա րեց: Սրանց քսան հինգ տա րե կա նից մեծերը և հի
սու նից փոքրերը ար ձա նագր վե ցին, նրանց գու մա րը հա սավ 
ութ հա զար հա րյուր ութ սուն ան ձի, որ պես զի մի այն նրանք 
խո րա նի ծա ռա յու թյան հա մար հատ կաց վեն, իսկ քսան հին
գից փոքրերը հո գև որ պաշ տո նից ազատ լի նեն, իսկ հի սուն 

465 Ինձ նվիրաբերի՛ր բոլոր իսրայելացիների անդրանիկ զավակ
ներին, ամեն մի նախածին, մարդ թե անասուն, որով հետև իմն է 
(Ելք 13:2):
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տա րին անց նողն էլ ծա ռա յու թյու նից հե ռա նա նա, և նրան մեկ 
ուրի շը հա ջոր դի: 

Երբ ըստ վե րո հի շյալ կա նոն նե րի` խո րա նը ամեն ին չով 
պատ րաստ էր, տաս ներ կու ցե ղե րի երև ե լի նե րը ըն ծա ներ էին 
բե րում խո րա նի հա մար, սա կայն ոչ թե ոմանք` շատ, ոմանք՝ 
քիչ, այլ բո լո րի ըն ծա նե րը մի ա տե սակ էին և մի և նույն գինն 
ունե ին, որ պես զի իրենց մի ջև նա խանձ չա ռա ջա նար: Դար ձյալ 
ոչ թե նույն օրն էին բե րում, այլ հա ջոր դա բար. առա ջին օրը 
Հու դա յի ցեղն էր բե րում, երկ րորդ օրը՝ Իսա քա րի, և այդ պես` 
մնա ցած նե րը: Մով սե սը ըն ծա նե րը հանձ նում է ղև տա ցի նե րին, 
որոնց ավագ նե րը Ահա րոնն էր իր որ դի նե րի հետ:

Քա նի որ Աստ ված ժո ղովր դի անդ րա նիկ նե րի փո խա րեն 
ղև տա ցի նե րին ընտ րեց, այս պատ ճա ռով Մով սե սին հրա մա
յում է, որ նրանց խո րա նի առ ջև բե րի, և այն տեղ ժո ղո վուր
դը, նրանց վրա ձեռք դնե լով, իր կող մից նրանց Աստ ծուն 
ըն  ծա յի, որ պես զի հո գև որ պաշ տո նին նրանց հատ կաց վե լը 
հայտ նի դառ նա:

Իս րա յե լա ցի նե րը տա կա վին Սի նա յի անա պա տում էին, 
երբ Աստ ված պատ վի րեց, որ Եգիպ տո սից իրենց դուրս գա լու 
երկ րորդ տար վա առա ջին ամս վա տասն չոր սե րորդ օրը Զա
տիկ կա տա րեն, ինչ պես նախ կի նում ար դեն պատ վի րել էր: 
Բայց նրանք, ով քեր ննջե ցյալ են թա ղում և կամ մե ռե լի են մո
տե նում, օրեն քի հա մա ձայն յոթ օր ան մա քուր հա մար վեն, հե
տո կա րող են Զա տիկ անել կամ զոհ մա տու ցել:

Այն ժա մա նակ ոմանք, ան մա քուր լի նե լով, «Ուրեմն չե՞նք 
կա րող ժո ղովր դի հետ Զա տի կը անել» հարց րին Մով սե սին, 
որն առանց Աստ ծուն հարց նե լու նրանց հար ցե րին չէր պա
տաս խա նում, քա նի որ մինչ այդ պա հը այդ պի սի դեպք չէր պա
տա հել: Մով սե սը դե ռևս չհարց րած՝ Աստ ված պա տաս խա նում 
է նրան, որ այդ պի սի ան մա քուր մար դիկ կամ այն մար դիկ, 
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որոնք, հե ռու տե ղում գտնվե լով, Զատ կի ժա մա նակ տե ղում 
չեն լի նի, թող երկ րորդ ամ սի տասն չոր սին Զա տիկ անեն:

Որ պես զի ժո ղո վուր դը լավ և կա նո նա վոր կա ռա վար վի, 
Աստծու հրա մա նով Մով սեսն իս րա յե լա ցի նե րի տաս ներ կու 
ցե ղե րը չորս մա սի է բա ժա նում (ամեն մի խմբում՝ երե քա կան 
ցեղ) և վկա յու թյան խո րա նի շուր ջը նրանց հա մար տեղ է հատ
կաց նում: Նմա նա պես յու րա քան չյուր խմբի մեջ աս տի ճան 
և պայ ման ներ է սահ մա նում, որ պես զի երեք ցե ղե րից մեկն 
ավե լի հար գի հա մար վի, և մնա ցած եր կու ցե ղե րը հնա զանդ
վեն նրան:

Ուրեմն խո րա նը մեջ տե ղում էր, ղև տա ցի նե րը՝ նրա շուր ջը. 
արև ե լյան կող մում առա ջին խումբն էր բնակ վում, որում Հու
դա յի ցեղն էր պատ վա վոր հա մար վում. նրա աջ կող մում Իսա
քա րի ցեղն էր, իսկ ձախ կող մում՝ Զա բու ղո նի ցե ղը: Երկ րորդ 
խում բը հա րա վա յին կող մում էր մնում, որում Ռու բե նի ցեղն 
էր պատ վա վո րը, նրա աջ կող մում՝ Շմա վո նի, իսկ ձախ կող
մում` Գա դի ցե ղե րը: Արևմ տյան կող մում եր րորդ խումբն էր 
բնակ վում, որում ազ դե ցիկ էր Եփ րե մի ցե ղը, որի աջ կող մում` 
Մա նա սեի, և ձա խում Բե նի ա մի նի ցեղն էր: Չոր րորդ խում բը 
խո րա նի հյու սի սա յին կող մում էր, որ տեղ Դա նի ցեղն առա վել 
ազ դե ցու թյուն ուներ, նրա աջ կող մում Ասե րի ցեղն էր, և ձախ 
կող մում՝ Նեփ թա ղի մի: Այս պատ ճա ռով իս րա յե լա ցի նե րի բա
նա կը «չորս խմբե րի» կամ «չորս գնդե րի» բա նակ էր կոչ վում:

Հե տո քա նի որ պի տի գնա յին Սի նա յից, կա նո նա վո րու
թյամբ գնա լու հա մար Մով սե սը եր կու ար ծա թյա փո ղեր է 
սար քել տա լիս, որոնց ձայ նը լսե լուն պես հեր թով ճա նա պարհ 
ել նեն: Փո ղե րը հնչեց նե լը քա հա նա նե րին էր հատ կաց ված. 
դրանք «ազ դե ցու թյան փող» ան վան վե ցին:

Քա նի որ ոչ մի այն մեկ նե լու ժա մա նակ էին փո ղե րը հնչեց
նում, այլ նաև երբ Մով սե սը ժո ղովր դին կա մե նում էր որևէ 
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գործ կամ հրա ման հայտ նել, որ պես զի ժո ղո վուր դը խո րա նի 
դռան մոտ հա վաք վի: Նաև հնչեց նում էին, երբ ամ սագ լուխ, 
տա րեգ լուխ, Զատ կի հան դի սա վոր զո հի և ուրա խու թյան օր էր 
լի նում, նա մա նա վանդ պա տե րազ մի ժա մա նակ: Այս պատ ճա
ռով եր կու փո ղե րը չէ ին բա վա կա նաց նում, հե տա գա յում աս
տի ճա նա բար անհ րա ժեշտ քա նա կով փո ղեր շին վե ցին:

Հարց ԺԴ. Իսրայելացիներն ինչպե՞ս էին գնում:
Պա տաս խան: Քա նի որ լու սե ղեն ամ պի շարժ վե լը ժո ղովրդի 

շարժ ման նշան էր հա մար վում. մինչ այդ ժա մա նակ ամ պը 
խո րա նի վրա էր, այն տե ղից շարժ վե լով՝ Հու դա յի վրա նի վրա 
էր կանգ նում: Ահա րո նը, այդ տես նե լով, սկսում է ճա նա պարհ 
ել նե լու պատ րաս տու թյուն տես նել և եր կու որ դի նե րի հետ 
խո րան է մտնում և տա պա նա կը Սրբու թյուն սրբո ցի վա րա
գույ րով ծած կում, սրա վրա ուրիշ ծած կոց ներ էլ գցում, որ
պես զի դրանք տա նող մար դիկ, ան ծած կոց տես նե լով, չմա
հա նան466: Այ նու հե տև ղև տա ցի նե րը գա լով հա վաք վում էին 
այն տեղ, որ թե՛ վե րո հի շյալ նե րը և թե՛ խո րա նի վա րա գույր
նե րը, ձո ղե րը, տախ տակ նե րը և այլ կահկա րա սին կառ քով 
և կամ ան ձամբ վերց նեն տա նեն:

Բայց ոչ թե պա տա հա բար յու րա քան չյուրն ինչ ուզում, այն 
էր վերց նում, այլ այդ ամե նը տա նե լու հա մար բո լո րի անուն
նե րը Աստ ված նա խա պես Մով սե սին հայտ նել էր (Թվոց 4), 
ամեն մարդ, իր պար տա կա նու թյու նը գի տե նա լով, պատ րատ 
սպա սում էր:

Նմա նա պես Հու դա յի բա նա կը հա վաք վե լով պատ րաստ
վում է շարժ վե լու, և քա հա նա նե րը սկսում էին ազ դա րա րող 

466 Հենց այնպես թող ներս չմտնեն սրբությունները տեսնելու, թե ոչ 
կմեռնեն (Թվեր 4:20):
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փո ղե րը հնչեց նել: Այն ժա մա նակ Մով սե սը, տա պա նա կին մո
տե նա լով, «Արի՛, ո՛վ Տեր, թող թշնա մի ներդ ցրվե՛ն, թող ատե
լի ներդ փախ չե՛ն»467 ասե լուն պես այն վերց նե լու հա մար հատ
կաց ված մար դիկ, խիստ մեծ հար գան քով և ուշադ րու թյամբ 
իրենց ուսե րին վերց նե լով, ամ պի հե տև ից ճամ փա էին ընկ
նում: Մով սե սը, Ահա րո նը և նրա եր կու որ դի նե րը տա պա նա կի 
հետ էին գնում:

Հե տո Հու դա յի բա նակն էր շարժ վում, քա նի որ տա պա նա
կից հե տո ան մի ջա պես այս բա նակն էր գնում: Երկ րորդ ան գամ 
փո ղը հնչե լու ժա մա նակ Ռու բե նի բա նակն էր շարժ վում, եր րոր
դին՝ Եփ րե մի, չոր րոր դին Դա նի բա նակն էր շարժ վում ամեն ին
չով կա նո նի հա մա ձայն, ինչ պես իրենց հրա մայ ված էր:

Ղև տա ցի նե րը ինչ պես իջև ա նե լիս, նույն պես և ճա նա պար
հին չորս գնդե րի մեջ տե ղով էին գնում, որ պես զի թշնա մուն հան
դի պե լիս պաշտ պան վեն: Սրանք ոչ թե խառ նի խուռն էին գնում, 
այլ  յու րա քան չյուր խմբի և յու րա քան չյուր ցե ղի մի ջև բա վա կա
նին տա րա ծու թյուն թո ղած էին առաջ գնում, առանց մե կը մյու
սին խառն վե լու, քա նի որ նրանց կա ռա վա րե լու հա մար հա տուկ 
հա զա րա պետ ներ և հա րյու րա պետ ներ էին նշա նակ ված: 

Նաև յու րա քան չյուր ցեղ իրեն հա տուկ դրո շը կամ նշանն 
ուներ և այդ նշա նի հե տև ից էր գնում: Հա մար վում է, որ Հու
դա յի նշա նը ա ռյուծն էր, Ռու բե նի նը՝ մար դը, Եփ րե մի նը՝ եզը, 
Դա նի նը՝ ար ծի վը:

Ար դա րև, իս րա յե լա ցի նե րը շատ ուրախ տրա մադ րու թյամբ 
մեկ նե ցին Սի նա լե ռից: Քա նի որ լու սա վոր ամ պը առաջ նոր
դում էր նրանց. ցե րե կը վրա նի նման նրանց պաշտ պա նում էր 
արևի տա պից, իսկ գի շե րը մի փայ լուն լույս էր սփռում նրանց 

467 Վե՛ր կաց, Տե՜ր, որ ցանուցիր լինեն քո թշնամիները, փախուստի 
մատնվեն բոլոր քեզ ատողները (Թվեր 10:35):
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ճա նա պար հին: Թշնա մուց եր կյուղ կրե լու պատ ճառ չու նե ին, 
քա նի որ Աստ ված իրենց հետ էր: Իրենց կե րա կու րը՝ մա նա
նան, ամեն օր կար:

Քո րեբ լե րան վրա հրաշ քով վե մից բխած ջու րը իրենց հե
տև ից հո սե լով գնում էր468: Իրենց հան դերձ նե րը չէ ին հնա նում, 
և ճա նա պար հի նե ղու թյուն նե րից ոտ քե րը չէ ին վնաս վում469: 
Բա ցի այդ կար ծիք կա, որ մա նուկ նե րի հետզ հե տե մե ծա նա
լով` նրանց հա գուստն էլ հետզ հե տե եր կա րում էր և իրենց հա
սա կին ու ան ձին հա մա պա տաս խան դառ նում:

Հարց ԺԵ. Իսրայելացիները, Աստծու երախտիքը 
հասկանալով, միշտ գոհ մնացի՞ն արդյոք:
Պա տաս խան: Չմնա ցին: Թե պետ Աստծու բա րե րա րու թյուն

նե րը շատ մեծ էին, սա կայն իս րա յե լա ցի նե րը, ապե րախտ մի 
ազգ լի նե լով, Աստ ծուն նո րից բար կաց նե լով, չա րա չար պատժ
վե ցին: Քա նի որ հա զիվ երեք օր ճա նա պարհ գնա լուց հե տո 
Աստ ված կար ծես թե իզուր էր նրանց պտտում անա պա տով, 
սկսում են սաս տիկ տրտնջալ, որով իս կույն իրենց մեջ կրակ 
բոր բո քե լով՝ բա նա կա տե ղիի մի մասն այր վում, ոչն չա նում է:

Ժո ղո վուր դը, այս տես նե լով, աղա չում է Մով սե սին, նա էլ 
աղա չում է Աստ ծուն, և նրա աղոթք նե րով կրակն ան հե տա
նում է, այս պատ ճա ռով այդ տե ղի անու նը «Հրով այր ված» կոչ
վեց470: Մի քիչ առաջ գնա լուց հե տո իրենց առաջ նոր դող ամ պը 
կանգ նում է, և իջև ա նում են: 

468 Բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետև խմում էին 
հոգևոր այն վեմից, որ գնում էր նրանց հետ (Ա. Կորնթ. 10:4):

469 Քո զգեստները չմաշվեցին, քո ոտքերը քառասուն տարի 
կոշտուկներով չպատվեցին (Բ Օր. 8:4):

470 Ժողովուրդը դառնորեն տրտնջում էր Տիրոջ դեմ: Տերը լսեց 
դա, խիստ բարկացավ և նրանց վրա կրակ թափելով՝ ոչնչացրեց 
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Այս տեղ սկսում են գան գատ վել Մով սե սի և Աստծու դեմ, 
սա կայն այս ան գամ ոչ թե ճա նա պար հի նե ղու թյուն նե րի 
պատ ճա ռով, այլ իրենց որկ րա մո լու թյան, ոչ թե անո թի մնա լու 
պատ ճա ռով, քա նի որ մա նա նան ան պա կաս էր, այլ մսե ղեն կե
րա կուր ցան կա նա լով. «Ո՞վ մեզ միս կտա» ասե լով` իրենց հույ
սը կտրում են Աստ ծուց471:

Մա նա վանդ իրենց սիր տը Եգիպ տո սի հետ էր կապ
ված, այն տեղ իրենց կե րած ձու կը, սե խը, ձմե րու կը, սոխն ու 
սխտո րը հի շե լով, մի ան խե լա հաս ման կան պես իրենց վրան
նե րի դռան առ ջև նստած՝ ող բում և լա ցում էին: Ճիշտ է այն, 
որ այս ցան կու թյու նը նրանց հետ եղող եգիպ տա ցի նե րից 
ծնվեց, սա կայն իս րա յե լա ցի ներն էլ, նրանց հե տև ե լով, մի ա
բան սկսե ցին Մով սե սին ստի պել, որ իրենց միս տա: Մեղ քի 
ցան կու թյու նը տա րան ցիկ հի վան դու թյան է նման վում, որ 
եթե առաջն իս կույն չառ նես, հետզ հե տե մյուս նե րին կա րող է 
փո խանց վել:

Մա նա վանդ մա նա նան. ինք նին յու ղի և մեղ րի համ ուներ, 
Աստծու կամ քով իրենց քիմ քե րին տա լիս էր այն կե րա կուր նե
րի հա մը, որոնք ցան կա նում էին, ուս տի այս պի սի վի ճակ նե
րում միս խնդրե լը մեծ հան ցանք էր: Մա նա նա յից ձանձ րա նա
լով՝ սոխ և սխտոր ցան կա նա լը, հո գև ո րը թող նե լով` մարմ նի 
ցան կու թյուն նե րին և նյու թա կան կո պիտ բաղ ձանք նե րին անձ
նա տուր լի նել է նշա նա կում:

Այս տեղ լա՛վ խոր հիր առա քի նու թյան և մո լու թյան տար
բե րու թյան շուրջ: Մա նա նան, երկն քից իջ նե լով, հրեշ տակ նե
րի կե րա կուր ան վան վեց, նույն պես նաև առա քի նու թյու նը. 

բանակատեղիի բնակիչների մի մասին (Թվեր 11:1):
471 Նրանց մեջ գտնվող խառնամբոխը սկսեց շատ պահանջներ 

ներկայացնել: Իսրայելացիները նստած լաց էին լինում և ասում. 
«Ո՞վ մեզ ուտելու միս կտա» (Թվեր 11:4):
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Աստծու շնոր հիվ ի գործ դրվե լով՝ հրեշ տակ նե րի պատ վին 
և աս տի ճա նին է հասց նում մար դուն, սա կայն մո լու թյու նը կամ 
մեղ քը, սա տա նա յի դա վա ճա նու թյու նից առա ջա ցած լի նե լով, 
սա տա նա յի դա տա պար տյալ վի ճա կին է իջեց նում մար դուն:

Հի րա վի, ինչ պես վե րը նշե ցինք, Մով սե սի աղոթ քով թեև 
ան հե տա ցավ պա տու հա սող կրա կը, բայց ժո ղովր դի ապօ րի նի 
խոս քե րից նրա սիր տը այն աս տի ճա նի բեկ վեց, որ Աստ ծուց իր 
մահն էր խնդրում: Սա կայն չկար ծես, թե պաշ տո նի պար տա
կա նու թյուն նե րից և առաջ եկած դժվա րու թյուն նե րից խու սա
փե լու և ազատ վե լու հա մար էր իր մա հը խնդրում, քա՛վ լի ցի, 
քա նի որ Աստծու բնու թյանն ու հրա մա նին հա կա ռակ է մեր 
մա հը խնդրե լը, այլ այդ խնդրան քով ժո ղովր դին կա ռա վա րե լու 
հա մար իր ան կա րո ղու թյու նը մի այն հայտ նե լով՝ դա տաս տա նը 
Աստծու կամ քին է թող նում472:

Քա նի որ Աստ ված Ավե տյաց եր կիր տա նե լու հա մար իս
րա յե լա ցի նե րին Մով սե սին էր հանձ նել այն պես, ինչ պես ման
կա նը ստնտու ին են հանձ նում: Այս պատ ճա ռով չի ուզում 
ժո ղովր դի դա տա պար տու թյունն ու պա տի ժը, բայց նրանք դա
տա պար տու թյան և պատ ժի ար ժա նի ըն թաց քով բար կաց նում 
էին Աստ ծուն, և Մով սե սը, վա խե նա լով Աստծու բար կու թյու
նից, մշտա պես տագ նապ նե րի մեջ լի նե լու հա մար մին չև իսկ իր 
մա հը հանձն առավ խնդրել:

Խե լա մո՛ւտ եղիր Աստծու ողոր մու թյա նը, թե ինչ պե՛ս է 
իմաս տուն ձև ով Մով սե սի իրա վա սու թյան և հսկո ղու թյան 
ներ քո օգ նա կան ներ հատ կաց նում, որ պես զի նա շատ չնեղ վի, 
ժո ղովր դին էլ միս է տա լիս, որ չա սեն, թե Աստ ված ան կա րող 
եղավ մեզ միս տա լու:

472 Մովսեսը հարցրեց Տիրոջը. «....ինչո՞ւ քո առաջ շնորհք չգտա, 
և այս ժողովրդի բարկությունն ինձ վրա թափեցիր» (Թվեր 
11:11):
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Արդ, Աստ ված Մով սե սին հրա մա յում է, որ ժո ղովր դի բա
նի մաց ծե րե րից յո թա նա սուն հո գի ընտ րե լով բե րի խո րա նի 
մոտ, որ պես զի նրանց իմաս տու թյուն տա, որ իրեն օգ նեն ժո
ղովր դին կա ռա վա րե լու գոր ծի մեջ: Նաև ժո ղովր դին լուր տա, 
որ հա ջորդ օրը միս ուտե լու հա մար պատ րաստ լի նեն: Սա
կայն ոչ թե մեկ, եր կու կամ տա սը օր, այլ մեկ ամիս ձանձ րա
նա լու չափ միս ուտեն:

Մով սե սը պա տաս խա նում է, թե նրանց մի ամիս միս կերց
նե լու հա մար մի՞թե բա վա կան քա նա կու թյամբ ոչ խար կամ ար
ջառ պետք է մոր թել և կամ ծո վի բո լոր ձկնե րը մի տեղ ժո ղո
վել, որին Աստ ված պա տաս խա նում է. «Մի՞թե Տե րը չի կա րող 
դա անել»473: Այս պա րա գա յում Մով սե սը ոչ թե տա րա կու սում 
էր Աստծու կա րո ղու թյան վրա, այլ թե ի՛նչ եղա նա կով մին չև 
կշտա նա լը իր պաշ տո նի բե րու մով պի տի կե րակ րի այդ քան ժո
ղովր դին, դա ցան կա ցավ իմա նալ, քա նի որ պար տա վոր վում էր 
այդ առու մով հու սադ րել ժո ղովր դին:

Ստա ցած հրա մա նի հա մա ձայն, երբ յո թա նա սուն ծե րեր 
և բա նի մաց մար դիկ ընտ րե լով՝ Մով սե սը խո րա նի առ ջև բե
րեց, Աստ ված, ամ պի մեջ իջ նե լով այն տեղ, խո սում է Մով սե
սի հետ և նրա իմաս տու թյու նից այդ յո թա նա սուն ծե րե րին էլ 
է հա ղոր դում474: Ար դա րև, իս կույն Աստծու շնոր հով լցված՝ 
նրանք սկսում են մար գա րե ա նալ, այ սինքն՝ Աստ ծուն փա ռա
բա նե լով` օրհ նու թյուն ներ և գո հու թյուն ներ են մա տու ցում:

Սա կայն նրան ցից եր կու սը, դե ռևս խո րան չհա սած, բնա
կա վայ րի մեջ սկսում են մար գա րե ա նալ, սրանք էին Ել դադն 
ու Մով դա դը, որոնց վրա ևս իջել էր Աստծու շնոր հը: Սրանց 

473 Տերը ասաց Մովսեսին. «Մի՞թե Տիրոջ ձեռքը ի վիճակի չէ դրան» 
(Թվեր 11:23):

474 Տերն իջավ ամպի մեջ, խոսեց Մովսեսի հետ, առավ նրան տրված 
ոգուց և դրեց յոթանասուն ծեր մարդկանց մեջ (Թվեր 11:25):
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մար գա րե ու թյու նը մի պա տա նի լսում է, և երբ պատ մում է 
Մով սե սին, Հե սուն խնդրում է Մով սե սին, որ նրանց ար գե լի, 
որով հե տև դե ռևս խո րան չե կած մար գա րե ա նա լը անհ նա զան
դու թյուն և Մով սե սի պատ վի ստո րա ցում հա մա րեց: Սա կայն 
Մով սե սը հան դի մա նա բար պա տաս խա նում է Հե սու ին. «Իմ 
մեջ նա խանձ մի՛ գրգռիր, երա նի թե Տի րոջ ամ բողջ ժո ղո վուր
դը մար գա րե լի ներ»:

Օրի նա՛կ վերց րու Մով սե սի առա քի նու թյու նից, քա նի որ 
իր ազ գի նկատ մամբ այն քան մեծ սեր ուներ, որ ցան կա նում 
և միա   ժա մա նակ ի սրտե ժո ղովր դի բո լոր զա վակ նե րին մաղ
թում է, որ բո լորն էլ իր նման միմի մար գա րե լի նեն, փա փա
գում է, որ Աստծու շնորհ նե րին ար ժա նա նա լով՝ բո լորն էլ իմաս
տուն և գի տուն լի նեն, ինչ պես վա յել է Աստծու ժո ղովր դին:

Բա ցի այդ, բո լոր մարդ կան ցից ավե լի խո նարհ լի նե լով՝ նա 
իր փառ քի նվա զե լու հա մար ո՛չ հոգս է անում, ո՛չ մտա ծում է 
և ո՛չ էլ որևէ մե կին նա խան ձում: Մա նա վանդ ան չափ խո հեմ 
լի նե լով` ուրի շի խոս քի հա մա ձայն ոչ մե կին չի հան դի մա նում 
կամ պատ ժում, որի հա մար էլ իր սի րե լի աշա կեր տին՝ Հե սու ին, 
հան դի մա նում է, որ նա խանձ գրգռող խոսք չա սի:

Լա՛վ մտա պա հիր. Մով սեսն ինչ քան խո նարհ վում է, Աստ
ված այն քան նրա պա տի վը բարձ րաց նում էր: Քա նի որ նա, 
ով ժո ղովր դին մի այ նակ կա ռա վա րե լու իր ան կա րո ղու թյու նը 
խոս տո վա նեց, Աստ ված ցան կա ցավ նրան ավե լի փա ռա վո րել, 
նրա հո գուց, այ սինքն՝ իմաս տու թյու նից, հի շյալ յո թա նա սուն 
ծե րե րին է բա ժին հատ կաց նում, որ պես զի Մով սե սի օգ նա կան
նե րը լի նե լու պատ վից կամ տիտ ղո սից հպար տա նա լով՝ իրենց 
նրան հա վա սա րա պա տիվ չհա մա րեն, այլ միշտ հնա զանդ 
մնան նրա բարձր հե ղի նա կու թյա նը և կար գադ րու թյա նը:

Ինչ պես վե րը հի շա տա կե ցինք, երբ Աստ ված որո շեց մսե
ղեն կե րա կուր տալ ժո ղովր դին, հա ջորդ օրը ծո վի կող մից մի 
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քա մի սկսեց փչել, որն այն աս տի ճա նի շատ և ան հա մար լո
րա մար գի քշեց բե րեց, մին չև որ բնա կա վայ րի շուր ջը մեկ օր
վա անց նե լիք ճա նա պարհ և եր կու կան գուն բարձ րու թյամբ 
թռչուն նե րով լցվեց եր կի րը: Սա կայն զար մա նա լին այն է, որ 
այդ թռչուն նե րը չեն կա րո ղա նում բարձր թռչել, որ պես զի ժո ղո
վուր դը դրանք հա վա քե լու նե ղու թյուն չկրի:

Հի մա դու տե՛ս իրենց որ կո րին գե րի միս ցան կա ցող նե րի 
վար մուն քը. քա նի որ երբ նրանք տե սան թռչուն նե րին, սաս
տիկ ուրա խա ցած՝ ցե րեկ վա նից մին չև երե կո և ամ բողջ գի շեր 
մին չև առա վոտ, ինչ պես նաև հա ջորդ օրը այն աս տի ճան փա
փա գով և ցան կու թյամբ էին հա վա քում, որ ամե նա քիչ հա վա
քո ղը, տա սը քոռ հա վա քե լով, թարմթարմ զզվե լու չափ ուտե
լուց բա ցի, նաև ապխ տում էին, որ պես զի եր կար ժա մա նակ 
միս ուտե ին:

Դու խոր հի՛ր Աստծու ահա վոր զո րու թյան շուրջ. ժո ղո
վուր դը հա սա րակ միս ուզեց, բայց Աստ ված, ամե նա կա րող լի
նե լով, նրանց լո րա մար գու միս տա լուց բա ցի, այն քան առատ 
է տա լիս, որ եր կու մի լի ո նի հաս նող ժո ղովր դին մի ամիս բա
վա կա նաց նում է: Սա կայն մի՛ կար ծիր, որ այս պա րա գա յում 
իրենց ողոր մու թյուն եղավ, այլ պա տիժ:

Քա նի որ դե ռևս լո րա մար գու մի սը իրենց բե րա նին էր, 
ահա գին հար ված ըն կավ ժո ղովր դի մեջ, և շա տե րը մե
ռան, որոնց այն տեղ թա ղե լուց հե տո տե ղը «Ցան կու թյան 
գե րեզ ման ներ» կոչ վեց: Քա նի որ կե րակ րի ցան կու թյան 
պատ ճառով շա տե րը մեռ նե լով թաղ վե ցին475՝ խրա տի և զգու
շու թյան հա մար:

475 Դեռ միսը նրանց ատամի տակ էր, ու դեռ չէին ծամել, որ Տերը, 
ժողովրդի վրա զայրացած, մեծամեծ հարվածներ հասցրեց 
նրան: Այդ վայրը կոչվեց Ցանկության գերեզմաններ (Թվեր 
11:3334):
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Թե պետ միս ուտե լու ցան կու թյու նը մեղք չէ, սա կայն 
Աստծու շնոր հած մա նա նա յից ձանձ րա նա լով և հու սա հատ 
գան գատ նե րի խոս քե րով՝ «Ան պատ ճառ մեզ մի՛ս տուր» ասե
լով հա մա ռե լը և լա լը մեծ հան ցանք է: Մա նա վանդ երբ հա սան 
իրենց փա փա գին, պար գև ա տու Աստ ծուց շնոր հա կալ չե ղան:

Դու տե՛ս Աստծու դա տաս տա նը. քա նի որ այդ շնորհն ու 
պար գևը առ հա սա րակ բո լո րին էր եղել, և բո լորն էլ թռչուն նե րի 
միս կե րան, բայց բո լո րը մի ան գա մից չպատժ վե ցին, այլ մի այն 
գան գատ վող նե րը և տրտնջա ցող նե րը պատժ վե ցին: Քա նի որ 
ար դար լի նե լով՝ Աստ ված չտրտնջա ցող նե րին հար վա ծից հե
ռաց րեց և մի այն հան դուգն ապե րախտ նե րին պատ ժեց:

Այս կետն էլ է ուշադ րու թյան ար ժա նի. ժո ղո վուր դը նա խա
պես երբ կե րակ րի հա մար տրտնջաց, Աստ ված մա նա նա տվեց 
և չպատ ժեց նրանց, քա նի որ այդ ժա մա նակ նրանց ա լյու րը 
սպառ վել էր, և հաց չու նե ին, սա կայն այս ան գամ մա նա նա 
կար, ուս տի միս խնդրե լը շվայ տու թյու նից էր, որի հա մար էլ 
ամեն առու մով պատ ժի ար ժա նի եղան:

Օրի նակ և մի ա ժա մա նակ խրա՛տ վերց րու: Ով իր վի ճա
կից դժգո հե լով՝ գան գատ վում է Աստ ծուց, իհար կե պատժ վում 
է, սա կայն ցա վա լին այս է, որ շա տե րը իրենց հան ցանք նե րի 
պատ ճա ռով ան գամ եթե պատժ վեն, դար ձյալ չեն զգաս տա
նում և անուղ ղե լի են մնում: Դու մի՛ կար ծիր, թե մար դը երբ իր 
բո լոր փա փագ նե րին հաս նում է, իր հա մար բա րիք է, այլ շատ 
ան գամ պա տիժ է:

Ուրեմն մենք պար տա վոր ենք խնդրել այն, ինչ Աստծու 
կամ քին հա մա ձայն է, և դրա կա տար վելն էլ` Նրա բարձր հա
ճու թյա նը թող նել, բայց մի այն թե մեր կող մից անհ րա ժեշտ 
ջան քը պի տի գոր ծադ րել, և եթե մեր խնդրանքն ան կա տար 
մնա, անտր տունջ համ բե րու թյամբ շնոր հա կալ լի նել՝ խոր հե լով, 
որ մեզ հա մար այդ է բա րին:
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Քա նի որ մար դը փո փո խա կան է, ամեն ինչ չգի տի և ամեն 
բա նի կա րո ղու թյուն չու նի, մա նա վանդ որ շատ ան գամ իր հա
մար բուն օգ տա կա րը չհաս կա նա լով՝ վնա սա կար և վտան գա
վոր բա ներ է ցան կա նում:

Սա կայն Աստ ված ան փո փո խե լի է, ամե նա գետ, ամե
նա տես և ամե նա կա րող է և մի ան գա մայն մար դա սեր է. այս 
պատ ճա ռով նա, ով իր խնդի րը Նրա բա րե րար, մար դա սեր 
և օրհ նյալ կամ քին է հանձ նում, ոչ մի այն չի սխալ վում, այ լև 
այդ մար դը միշտ և շա րու նակ ան փոր ձանք և անվ նաս, ամեն 
վտան գից զերծ և ազատ մնա լուց բա ցի, Աստ ծուն հա տուկ 
և մաս նա վոր խնամ քով և զո րա վոր պաշտ պա նու թյամբ հան
գիստ և եր ջա նիկ է լի նում, քա նի որ նրա սիրտն ու հո գին խա
ղա ղու թյան մեջ են, նրա խիղ ճը չի տան ջում, և նրա միտ քը մի 
այն պի սի ան դոր րու թյուն է վա յե լում, որ մի այն ար դար նե րի 
և ճշմա րիտ աստ վա ծա պաշտ նե րի առանձ նաշ նորհն է, որից 
զուրկ են բո լոր մե ղա վոր մար դիկ:

Հարց ԺԶ. Իսրայելացիները «Ցանկությունների 
գերեզմաններ» կոչված տեղից հետո ո՞ւր գնացին:
Պա տաս խան: Գնա ցին Ասե րաթ, որ տեղ թեև ժո ղովր դի կող

մից ոչ մի տրտունջ չե ղավ, սա կայն Մով սեսն իր եթով պա ցի 
կնոջ՝ Սե փո րա յի պատ ճա ռով նո րից ան հանգս տա ցավ: (Սա 
որ քա նով որ եթով պա ցի է հի շա տակ վում, սա կայն Մա դի ա մից 
լի նե լը եր րորդ դա րի ԽԳ հար ցի մեջ հայտ նել ենք, մի այն Մա
դի ա մի եր կի րը նաև Եթով պիա ան վան վե լու հա մար «Մով սե սը 
Եթով պա ցի կին առավ» է գրում այս տեղ): 

Քա նի որ Մով սե սը ժո ղովր դի մի ջից ամե նա փա ռա վոր և իշ
խա նու թյան տեր անձն էր, մա նա վանդ Աստ ված խո սում էր 
նրա հետ, այդ պատ ճա ռով Սե փո րան հպար տա ցավ և իրեն 
մնա ցած կա նան ցից ոչ մի այն ավե լի պատ վա վոր էր հա մա րում, 
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այլ նաև հա վակ նում է Մով սե սի քույր Մա րի ա մի նկատ մամբ 
գե րա զան ցու թյուն ունե նա լուն, որը, սա կայն, չկա րո ղա ցավ 
տա նել կամ հան դուր ժել նման ամ բար տա վա նու թյու նը: 

Ահա րո նը ևս մի ա նում է Մա րի ա մին, և սկսում են այս 
առու մով բամ բա սել Մով սե սին՝ առար կե լով, թե Աստ ված մի
այն Մով սե սի հետ չխո սեց, այլ նաև իրենց հետ խո սեց476: Հի
րա վի, սրանք ամեն առու մով պա հում էին Մով սե սի պա տի վը, 
սա կայն Սե փո րա յին իր չա փը հաս կաց նե լու և հպար տու թյու
նից հետ դարձ նե լու հա մար հա մար ձակ վե ցին մի այդ պի սի 
առար կու թյուն անել, որով իրենք իրենց Մով սե սին հա վա սար 
հա մա րե լով՝ չա րա խոս նե րի նման եղան:

Որ քան էլ Մով սեսն իր խո նար հու թյամբ նրանց խոս քե րը 
չլսե լու տվեց, բայց Աստ ված լսում է նրանց բամ բա սանք նե րը 
և դա տում հան ցա վո րին477:

Դու նա յի՛ր Աստծու դա տաս տա նին. Մով սե սը, նրանց հան
դեպ գան գատ վե լով, դա տա խազ չե ղավ, սա կայն Աստ ված, բո
լո րի խոր հուրդ ներն ու գոր ծե րը իմա նա լով, յու րա քան չյու րի 
դա տաս տանն ար դա րու թյամբ կա տա րե լու հա մար Մով սե սին, 
Ահա րո նին և Մա րի ա մին հրա մա յում է գալ ներ կա յա նալ խո
րա նի առ ջև:

Երբ երեքն էլ խո րա նի առ ջև՝ որ պես Աստծու ներ կա յու
թյան էին գտնվում, Աստ ված Մով սե սի պա տիվն ու փառ քը 
հայտ նե լու և նրան բամ բա սող նե րին հան դի մա նե լու և պատ ժե
լու հա մար ամ պով իջ նում է այն տեղ: Եվ քա նի որ Ահա րոնն ու 
Մա րի ա մը ասել էին, որ Աստ ված իրենց հետ էլ է խո սել, և այդ 
խոս քով իրենց Մով սե սի նման մար գա րե էին հա մա րում, այս 
պատ ճա ռով Մով սե սի և այլ մար գա րե նե րի տար բե րու թյու նը 

476 Մի՞թե Տերը միայն Մովսեսի հետ խոսեց, նա նաև մեզ հետ 
չխոսե՞ց (Թվեր 12:2):

477 Տերը լսեց դա (Թվեր 12:2):
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ցույց տա լով՝ հայտ նում է. «Այլ մար գա րե նե րի հետ տե սիլ քով 
եմ խո սում, սա կայն Մով սե սի հետ, որը Իմ տան ամե նա հա վա
տա րիմն է, հայտ նա պես բե րա նա ցի եմ խո սում, դուք ինչ պե՞ս 
չվա խե ցաք Իմ ծա ռա յին՝ Մով սե սին, բամ բա սե լուց»478:

Թեև Մով սե սի ներ կա յու թյամբ այս պի սի հան դի մա նու
թյու նը Մա րի ա մի և Ահա րո նի հա մար մեծ պա տիժ էր, սա կայն 
նրանց հան ցան քը այդ քա նով չներ վեց, քա նի որ ամպն իս կույն 
վե րա ցավ խո րա նից: Ամ պի վե րա նա լը Աստծու բար կու թյան 
և հե ռա նա լու նշանն էր479, որով հե տև Մա րի ա մը ան մի ջա պես 
բո րոտ վեց: Ահա րո նը նրան տես նե լուն պես Մով սե սից աղա
չան քով և պա ղա տան քով նե րում է խնդրում480:

Երբ Մով սե սը Մա րի ա մին այդ ողոր մե լի վի ճա կում տե
սավ, իս կույն առ Աստ ված աղա ղա կեց և նրա բժշկու թյու նը 
խնդրեց481: Սա կայն որ քան էլ աղա չեց Աստ ծուն, այ դու հան
դերձ, թե՛ Մա րի ա մին և թե՛ մնա ցա ծին խրատ լի նե լու հա մար 
Աստ ված հրա մա յում է, որ Մա րի ա մը յոթ օր բա նա կա տե ղի ից 
դուրս մնա, մին չև բժշկվի:

Աստ վա ծա յին հրա մա նի հա մա ձայն Մա րի ա մը, յոթ օր բա
նա կա տե ղի ից հե ռու մնա լով, ինչ պես որ հրաշ քով եղել էր նրա 
պա տի ժը, նույն պես հրաշ քով Մով սե սի աղա չանք նե րով յոթ օր 
հե տո բժշկվե լով՝ բա նա կա տե ղի է գա լիս: Թե պետ Ահա րո նը ևս 
մի ա բան վել էր Մա րի ա մի հետ՝ Մով սե սին բամ բա սե լու, բայց 

478 Եվ ինչպե՞ս դուք առանց երկյուղի վատաբանեցիք իմ ծառային՝ 
Մովսեսին (Թվեր 12:8):

479 Տերը խիստ բարկացավ նրա վրա (Թվեր 12:9):
480 Ահարոնն ասաց Մովսեսին. «Խնդրում եմ քեզ, տե՛ր, մեզ վրա 

մեղքեր մի՛ բարդիր, որովհետև չիմացանք, որ մեղք գործեցինք» 
(Թվեր 12:11):

481 Մովսեսը, աղերսելով Տիրոջը, ասաց. «Խնդրում եմ քեզ, 
Աստվա՛ծ, բուժի՛ր նրան» (Թվեր 12:13):
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քա նի որ գոր ծի պատ ճառն ու հիմ քը Մա րի ամն էր, Ահա րո նը 
չդա տա պարտ վեց նրա նման պա տիժ կրե լու: Մա նա վանդ եթե 
Ահա րո նը նույն պես բո րոտ վեր, ստիպ ված պի տի լի ներ բա նա
կա տե ղից դուրս գալ: Սա կայն քա հա նա յա պե տը պետք է ժո
ղովր դից չբա ժան վի. այս պատ ճա ռով նրան պա տիժ չտրվեց: 

Օրի նա՛կ վերց րու. իրեն բամ բա սող նե րի հա մար աղո թե
լով՝ Մով սե սը Հին օրեն քի մեջ Սուրբ Ավե տա րա նի պատ վե
րը կա տա րեց482: Ահա րոնն էլ թեև հան ցանք գոր ծեց, սա կայն 
հան ցան քը հաս կա նա լով՝ իս կույն զղջա լու հա մար թո ղու թյուն 
գտավ, քա նի որ Աստ վա ծա յին ներ մա նը ար ժա նա նա լու մի ակ 
մի ջոցն այս է:

Ուրեմն եթե քեզ էլ հա նի րա վի բամ բա սեն կամ վնա սեն, 
Մով սե սի նման նրանց հան ցանք նե րը նե րի, քա նի որ չա րիք 
անող նե րին պար տա վոր ես բա րիք անել, որ պես զի Աստ ված 
փառքդ ավե լաց նի: Եթե Ահա րո նի նման մե ղան չե ցիր, նրա 
պես իս կույն զղջա՛, որ ազատ վես պատ ժից: Եվ եթե Մա րի ա մի 
նման պատ ժի են թարկ վե ցիր, նրա նման կա մա վո րա բար և հո
ժա րու թյամբ կրի՛ր մեղ քե րիդ փո խա րեն սահ ման ված պա տի
ժը, որ պես զի բժշկվես:

Նաև Աստծու սի րե լի ծա ռա նե րից մի սուրբ ան ձի խնդրի՛ր, 
որ քեզ հա մար աղո թի առ Աստ ված: Մա նա վանդ եթե կա
մե նում ես պատ ժից ազատ և հան գիստ լի նել, մի՛ ցան կա ցիր 
հաս նել առա վել պա տիվ նե րի և աս տի ճան նե րի, և ոչ մեկին մի՛ 
բամ բա սիր:

Հարց ԺԷ. Հետո իսրայելացիներն ո՞ւր գնացին:
Պա տաս խան: Փա ռա նի անա պա տից գնա ցին Կա դես բառ

նիա կոչ ված տե ղը, որը Երու սա ղե մի մոտ էր: Եվ Մով սե սը 

482 Ձեզ նեղողների համար աղոթեցե՛ք (Ղուկ. 6:28):
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ժո ղովր դին ասում է. «Աստծու կող մից ձեզ տրվե լիք եր կի րը 
եկաք, ելե՛ք և գրա վե՛ք այն ու բնավ մի՛ վա խե ցեք»483: Ժո ղո
վուրդն այս խոս քը լսե լուն պես փո խա նակ ուրա խու թյամբ 
հույսն Աստծու վրա դնե լու և օր առաջ այդ եր կի րը գրա վե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ ջան քը գոր ծադ րե լու պա տաս խա նում է. 
«Նախ մա՛րդ ուղար կիր, որ մեր գնա լիք տե ղի վի ճակն իմա
նանք», քա նի որ այն տեղ գտնվող ազ գե րից վա խե նա լով՝ չեն հա
մար ձակ վում առաջ գնալ, ինչ պես հայտ նի է Բ. Օր 1:22ից:

Ար դա րև, այս միտքն օրի նա վոր և հիմ նա վոր էր, եթե առա
ջադ րած լի նե ին Ավե տյաց եր կիրն իրենց սե փա կան զո րու
թյամբ գրա վել: Բայց քա նի որ Աստ ված Իր բարձր կամ քի հա
մա ձայն այդ եր կի րը Աբ րա հա մին, Իսա հա կին և Հա կո բին էր 
խոս տա ցել, որի իրա գործ ման հա մար մե ծա մեծ հրաշք նե րով 
նրանց մին չև այն տեղ էր հասց րել, և Մով սեսն էլ հայ տա րա րել 
էր, որ վա խե նա լու կա րիք չու նեն, ուս տի իրենց այս վի ճա կում 
«Նախ լրտես ուղար կենք» ասե լը պար զա պես հա վատ քի պա
կա սու թյունն է ցույց տա լիս: 

Եվ քա նի որ նրանք ձև աց նում էին, թե իրենց առա ջար կու
թյու նը զգու շու թյան և խո հե մու թյան տե սա կե տից է ար ված, 
Մով սե սը ևս հա վա նու թյուն տվեց, մա նա վանդ ժո ղովր դի ըն
թաց քին նա յե լով՝ Աստ ված էլ նույնն էր հրա մա յել, ուս տի տաս
ներ կու ցե ղե րից միմի մարդ են ուղար կում, որ գնան և Քա
նա նի եր կի րը ամեն կեր պով քննեն ու նրա պտուղ նե րից իրենց 
հետ բե րեն:

Ար դա րև, քա ռա սուն օր Քա նա նի երկ րում շրջե լով և այն տեղ 
բնակ վող ժո ղովր դին լրտե սե լով՝ նրանք հետ են դառ նում: Վե
րա դար ձին «Ող կույ զի ձոր» կոչ վող տե ղից մեկ ող կույզ խա ղող, 

483 Տեսաք, որ մեր Տեր Աստվածը երկիրը ձեր աչքի առջև բաժանել է 
մեր միջև: Ելե՛ք և ժառանգե՛ք... (Բ Օր. 1:21):
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թուզ և նուռ վերց նե լով՝ իրենց հետ են բե րում, որ պես զի տե ղա
կան մրգե րի խիստ նշա նա վոր լի նե լը հայտ նի դառ նա: Հի րա վի, 
բեր ված խա ղո ղի ող կույզն այն քան մեծ էր, որ մի ձո ղի անց կաց
նե լով՝ եր կու հո գի իրենց ուսե րին դնե լով էին բե րում այն: 

Երբ բա նա կա տե ղի հաս նե լով՝ պտուղ նե րը ցույց տվե ցին 
և թեև մի ա ժա մա նակ հայտ նե ցին, որ այն տեղ կաթն ու մեղ րը 
խիստ առատ են, սա կայն Հե սու ից և Քա ղե բից բա ցի, մնա ցյալ 
տա սը ան ձինք, Աստծու խոս տու մի վրա կա տա րյալ հա վատք 
չու նե նա լով, ժո ղովր դի միտ քը պղտո րե լու պատ ճառ եղան: 
Քա նի որ հայ տա րա րում էին, որ այդ երկ րում բնակ վող ազ գե
րը զո րա վոր են, քա ղաք նե րը` մեծ, և պա րիսպ նե րը ամուր են:

Սա կայն Քա ղե բը, նրանց այս պի սի վհա տեց նող և խռո վա
հույզ խոս քե րը լսե լով, պա տաս խա նում է, որ այդ պես չէ. «Մենք 
կա րող ենք հաղ թել նրանց բո լո րին էլ, ուս տի վեր կե նանք և գրա
վենք եր կի րը»: Իսկ մյուս նե րը ժո ղովր դի սրտում եր կյուղ գցե լու 
հա մար կրկնում էին. «Դուրս չգանք, մենք չենք կա րող նրանց 
հաղ թել, քա նի որ նրանք մեզ նից հզոր են, այն եր կի րը մար դու 
հա մար վտան գա վոր եր կիր է, որի բնա կիչ նե րը հսկա նե րի պես 
մար դիկ են, և մենք նրանց հա մե մատ մո րե խի նման փոքր ենք»:

Ժո ղո վուր դը, այդ խոս քե րը լսե լով, ամ բող ջո վին վհատ վեց 
և սկսեց ասել. «Լավ էր, որ Եգիպ տո սում կամ այս անա պա
տում մեռ նե ինք, ին չո՞ւ է Աստ ված մեզ այն եր կի րը տա նում, 
որ տեղ մենք պետք է պա տե րազ մե լով մեռ նենք, և մեր ըն տա
նիք նե րը թշնա մու ձեռքն ընկ նեն»: Մի և նույն ժա մա նակ գան
գատ վում են Ահա րո նի և Մով սե սի դեմ: Բա ցի այդ, այդ գի շե րը 
մին չև առա վոտ լաց լի նե լով և «Լավ է Եգիպ տոս վե րա դառ
նանք» ասե լով` զո րա պետ են ընտ րում, որ վե րա դառ նան484: 

484 Նրանք իրար ասացին. «Հրամանատար ընտրենք և Եգիպտոս 
վերադառնանք» (Թվեր 14:4):
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Մով սե սը և Ահա րո նը, ժո ղովր դի այդ պի սի ան վա յե լուչ 
խոս քե րը լսե լով, մի ա սին երե սի վրա ըն կան, որ պես զի գո նե 
ամա չե լով հնա զանդ վեն և նո րից չպատժ վեն485:

Խրա՛տ առ. երբ ժո ղո վուր դը խոս քով չի ցան կա նում ուղ ղու
թյան գալ, գործ նա կան եղա նա կով նրանց ուղ ղու թյան բե րե լու 
նպա տա կով Մով սե սը և Ահա րո նը գետ նա մած խո նարհ վում են, 
սա կայն խստա պա րա նոց և անհ նա զանդ ժո ղո վուր դը ո՛չ Աստ
ծուց է ամա չում և ո՛չ պատ ժից է վա խե նում, ո՛չ Մով սե սի խրա
տին է ականջ դնում, ո՛չ նրա առա քի նու թյու նից է խրատ վում:

Իսկ Հե սուն և Քա ղե բը, Մով սե սի և Ահա րո նի գետ նա
մած խո նարհ վե լը տես նե լով, պատ ռում են իրենց հան դերձ նե
րը և ժո ղովր դին խրա խու սում են՝ ասում. «Մեր լրտե սած եր
կի րը շատ լավն է, մի՛ ըմ բոս տա ցեք և մի՛ վա խե ցեք, քա նի որ 
Աստ ված մեզ հետ է»: Թեև նրանք այս պի սի հու սադ րիչ և քա
ջա լե րա կան այլ խոս քեր էլ ասա ցին, սա կայն ժո ղո վուր դը ոչ մի 
կերպ չհա մոզ վե լուց բա ցի, ցան կա ցավ քար կո ծել նրանց. ահա 
այս ժա մա նակ խո րա նի վրա յի ամ պը, իս կույն ահա վոր հրե ղեն 
բո ցի վե րած վեց486՝ ի տես ժո ղովր դի:

Ամ պի այս պի սի կեր պա րա նա փո խու թյու նը թեև հայտ նի 
նշան էր, որ Աստ ված բար կա ցած է և պատ րաստ վում է նրանց 
ար ժա նի պա տիժ տալ, սա կայն Իր ան հուն ողոր մու թյամբ զի
ջում է՝ Մով սե սին հարց նե լու. «Ժո ղո վուրդդ մին չև ե՞րբ պի տի 
վի րա վո րի Ինձ, մին չև ե՞րբ պի տի շա րու նա կի չհա վա տալ, թող 
որ նրանց կորց նեմ և քեզ մեծ ազգ դարձ նեմ»487:

485 Մովսեսն ու Ահարոնը երեսնիվայր ընկան բոլոր իսրայելացիների 
առջև (Թվեր 14:5):

486 Տիրոջ փառքը ամպի մեջ երևաց վկայության խորանի վրա 
(Թիվ. 14:10):

487 Տերն ասաց Մովսեսին. «Թո՛ւյլ տուր ինձ, որ հարվածեմ 
մահվամբ և կորստյան մատնեմ նրանց, իսկ քեզ ու քո հոր տունը 
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Ճշմա րիտ է, որ ժո ղովր դի ան չափ անհ նա զան դու թյան 
և ապե րախ տու թյան պատ ճա ռով Աստ ված սպառ նում է նրանց 
կո տո րել և Մով սե սին ավե լի մեծ ժո ղովր դի գլուխ դարձ նել, բայց 
Մով սե սը, խո նարհ և համ բե րող և մա նա վանդ ազ գա սեր լի նե լով, 
իր ազ գա կից նե րի թե րու թյուն նե րի վրա աչք է փա կում և աղա
չան քով Աստծու առ ջև փաս տա բա նու թյուն է անում՝ ասե լով. 
«Այս ժո ղովր դին Քո բարձր բա զու կով և հզոր զո րու թյամբ 
Դու հա նե ցիր Եգիպ տո սից, և հի մա ամ պով առաջ նոր դում 
ես նրանց, եթե նրանց կո տո րես, լսող նե րը կա սեն ժո ղովր դին 
խոս տա ցած եր կի րը տա նել չկա րո ղա նա լու հա մար կո տո րեց 
նրանց, ուս տի, Տե՜ր, աղա չում եմ Քո մեծ ողոր մու թյամբ նե րի՛ր 
ժո ղովր դիդ բազ մա թիվ և ծանր մեղ քե րը»488: 

Լա՛վ մտա պա հիր. երբ Աստ ված բար կա նում է ժո ղովր դի 
վրա, նրանց «Մով սե սի ժո ղո վուրդ» է կո չում, իսկ Մով սե սը` 
նրանց հա մար աղո թե լու և բա րե խո սե լու ժա մա նակ «Աստծու 
ժո ղո վուրդ» ան վա նում նրանց: Իբր ցան կա նում է ասել. Տե՛ր, 
այս ժո ղո վուրդն իմը չէ, այլ Քո նը, քա նի որ մինչ այ սօր հատ
կա պես նրան Քեզ սե փա կան դարձ նե լով՝ մե ծա գույն բա րիք 
և պաշտ պա նու թյուն շնոր հե ցիր նրան, Քո սուրբ և օրհ նյալ 
անու նը նրա վրա է, ուրեմն Քո փա ռա բա նյալ ան վան հա մար 
նե րի՛ր նրանց հան ցանք նե րը, որ պես զի Քո հզոր զո րու թյու նը 
և ան սահ ման ողոր մու թյունն ամ բողջ աշ խար հին հայտ նի լի
նի, և հե թա նոս նե րը Քո ան վան դեմ ան կա րող լի նեն խո սել489 
ըստ իրենց սրտի ցան կու թյան:

այս ժողովրդից ավելի մեծ ու բազմանդամ դարձնեմ» (Թվեր 
14:1112):

488 Քո մեծ ողորմությամբ ների՛ր քո ժողովրդին (Թվեր 14:19):
489 Արդ, թող բարձրանա քո ձեռքը, Տե՜ր, ինչպես որ խոսեցիր 

և ասացիր, թե՝ «Տերը համբերատար է, ողորմած ու ճշմարիտ» 
(Թվեր 14:17):
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Մով սե սից թող խրատ և օրի նակ վերց նեն նրանք, որոնք 
ազ գի գլուխն ու առաջ նոր դը եղան: Թող չա սեն, թե ազգն 
ապե րախտ և անհ նա զանդ է, այլ միշտ աշ խա տեն նրա լա վու
թյան և բա րօ րու թյան հա մար, որ պես զի պար տա կան չմնան 
Աստ ծուն: Նաև եթե ուզում ես, որ աղոթքդ ըն դու նե լի լի նի, 
նախ դո՛ւ նա խան ձախն դիր եղիր Աստծու փառ քին, և նրա 
շնորհ ներն ու պար գև նե րը խոս տո վա նե լով՝ միշտ գո հա ցի՛ր 
և ապա վի նի՛ր նրա ողոր մու թյա նը, ինչ պես Աստ ված, իր բա
զում գթու թյամբ Մով սե սի աղոթքն ըն դու նե լով, այն օրը չկո
տո րեց ժո ղովր դին490:

Սա կայն նաև իր ազ դա րա րու թյամբ վճռում է, որ Եգիպ
տո սից նրանց դուրս գա լու ժա մա նակ բո լոր քսան տա րե
կա նից մեծե րը (բա ցի Հե սու ից և Քա ղե բից), անա պա տում 
մեռ նե լով, Երու սա ղե մի ավե տյաց եր կի րը չմտնեն, այլ մի այն 
նրանց որ դի նե րը, որոնք, Եգիպ տո սից դուրս գա լու ժա մա
նակ փոքր լի նե լով, ան կա րող էին չարն ու բա րին զա նա զա նել. 
նրանք գնան և Աստծու խոս տա ցած եր կի րը գրա վեն: Նաև 
Հե սուն և Քա ղե րը պի տի մտնե ին Ավե տյաց եր կի րը, քա նի որ 
նրանք հա վա տար մու թյամբ խո սե ցին՝ Աստ ծուն հու սա լով:

Դու տե՛ս Աստծու ար դա րու թյու նը: Քա նի որ նրանք անձ
նիշ խան էին և մինչ այդ ժա մա նակ կա տար ված հրաշք նե րը 
տես նե լով հան դերձ՝ առանց Աստծու զո րու թյա նը հա վա տա լու 
գան գատ վում են՝ ասե լով. «Լավ էր անա պա տում մեռ նե ինք», 
և ցան կա ցան վե րա դառ նալ, այս պատ ճա ռով նրանց գան գատ
նե րի հա մե մատ պա տու հաս տրվեց նրանց491: Քան զի Երու
սա ղե մին մո տե ցած լի նե լով՝ քա ռա սուն օրում սուրբ երկ րին 

490 Տերն ասաց Մովսեսին. «Կներեմ նրանց, ինչպես դու ասացիր» 
(Թվեր 14:20):

491 Կենդանի եմ ես, ասում է Տերը, և ես կվարվեմ այն խոսքերի 
համաձայն, որ հասան իմ ականջներին (Թվեր 14:28):
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տի րա նա լու փո խա րեն Աստ ված նրանց հետ դարձ նե լով երե
սու նութ տա րի ևս ան ջուր և անմ շակ անա պա տում շրջել 
տվեց, որ պես զի քա ռա սուն տա րին լրաց նե լով՝ իրենց գոր ծե րի 
հա մե մատ պատժ վեն492:

«Երա նի թե անա պա տում մեռ նե ինք» բուն իրենց ցան կու
թյան հա մա ձայն երե սու նութ տար վա ըն թաց քում այդ բո լոր 
գան գատ վող նե րը անա պա տում մեռ նե լով կո րան գնա ցին493: 
«Մեր զա վակ նե րը թշնա մու ձեռ քը պի տի ընկ նեն» ասե լու հա
մար Աստ ված նույն այդ զա վակ նե րի ձեռ քով հե տո կո տո րել է 
տա լիս թշնա մուն:

Իսկ այն տա սը լրտես նե րը, որոնք խոս տաց ված երկ րի մա
սին չա րա խո սե ցին և այն «մար դա ծախ» ան վա նե ցին, խո րա նի 
առ ջև իս կույն աստ վա ծա ռաք պա տիժ կրե լով` մե ռան և աշ
խար հի հա մար օրի նակ եղան494: Բա ցի այդ, վճռված պատ ժի 
գոր ծադ րու թյան հա մար Աստ ված հրա մա յում է Մով սե սին, որ 
հա ջորդ օրը դե պի Կար միր ծո վի ճա նա պար հը գնան495:

Դու նա յի՛ր անհ նա զանդ և հա մառ ժո ղովր դի ողոր մե լի վի
ճա կին. քա նի որ երբ հի շյալ լրտես նե րի մա հը տե սան, և մա նա
վանդ Մով սեսն էլ Աստծու հրա մա նի հա մա ձայն հե տա դար ձի 
լու րը տվեց, խիստ մեծ սգի մեջ մտան: Բայց իրենց հան ցան
քը չներ վեց, քա նի որ նե տը, աղե ղից ար ձակ վե լով, էլ հետ չի 
դառ նում, նմա նա պես վճռված պա տիժն ան պատ ճառ գոր ծա
դրվում է, և աստ վա ծա յին վճիռն ան դառ նա լի է:

492 Քառասուն օրերի թվի համեմատ (Թվեր 14: 34):
493 Նրանք այս անապատում պիտի հյուծվեն և այստեղ էլ պիտի 

մեռնեն (Թվեր 14:35):
494 Տիրոջ առաջ չարաչար մեռան (Թվեր 14:37):
495 Դուք վաղը կվերադառնաք և անապատով կգնաք դեպի Կարմիր 

ծով (Թվեր 14:25):
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Նախապես երբ Մովսեսն ու Ահարոնը գետնամած աղեր
սում էին, Հեսուն և Քաղեբը չցանկացան լսել, այլ այնքան 
հանդգնեցին, որ կամենում էին քարկոծել նրանց: Այո՛, վեր
ջում թեև կա մե ցան թշնա մու դեմ դուրս գալ, բայց Մով սե սը 
պա տաս խա նեց. «Ամա ղե կա ցի նե րը և քա նա նա ցի նե րը ձեր 
առ ջև ում են, մի՛ գնա ցեք, կկո տոր վեք, քա նի որ Տե րը ձեզ հետ 
չէ»: Սա կայն նրանք, դար ձյալ չհա մոզ վե լով, նրա կամ քին հա
կա ռակ գոր ծե լով, իրենք իրենց խրա խու սե ցին և թշնա մու դեմ 
ելան, և ահա ամա ղե կա ցի ներն ու քա նա նա ցի նե րը, լե ռից իջ
նե լով, կո տո րե ցին նրանց:

Այս պա րա գա յում ժո ղո վուր դը, նո րից անհ նա զանդ լի նե
լով, կրկնա պատ կեց հան ցան քը: Քա նի որ ինչ պես առաջ Տի րոջ 
հրա մա նով թշնա մու դեմ չել նե լը մեծ հան ցանք էր, նմա նա պես 
իրենց զո րու թյանն ապա վի նե լով` պա տե րազ մի խի զա խե լը մեծ 
հան ցանք էր. այս պատ ճա ռով թշնա մուց հաղթ վե լով՝ անա պա
տում կորս վե լու վճիռն սկսեց գոր ծադր վել:

Օրի նա՛կ վերց րու. ար դա րա ցի է, որ ժո ղո վուրդն իր արա ծի 
հա մար զղջաց, բայց նրա զղջումն ըն դու նե լի չե ղավ, որով հե տև 
զղջման ժա մա նակն ան ցել էր: Մա նա վանդ Աստծու պատ վի 
հա մար չեն զղջում, այլ պատ ժի եր կյու ղից, սա կայն պա տի ժը 
տես նե լուց հե տո վա խե նա լը և զղջում հայտ նելն ան հա վա տու
թյուն է և Աստ ծուն փոր ձել, քան զի եթե կա տա րյալ հա վատք 
ունե նա յին, պատ ժից առաջ Նրա հրա մա նին հնա զանդ վե լով՝ 
կհա վա տա յին:

Թող լսեն նրանք, ով քեր ուշադ րու թյուն չեն դարձ նում 
խրատ նե րին, և մա նա վանդ թող խրատ վեն նրանք, ով քեր 
իրենց մեղ քե րի հա մար զղջա լու առիթն ունե ցած ժա մա
նակ կա մա կոր հա մա ռու թյամբ գամ վում, մնում են այդ գար
շե լի և զզվե լի մեղ քի մեջ, որոնք հայտ նա պես իրենց կո րուստ 
են պատ ճա ռում: Քան զի ինչ պես անհ նա զանդ ժո ղո վուր դը 
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չար ժա նա ցավ Երու սա ղեմ մտնե լուն, նմա նա պես «մե ղա՜» չա
սե լով` մեղ քի մեջ մեռ նող մար դիկ չեն կա րող Աստծու ար քա
յու թյու նը մտնել, քա նի որ ավե տյաց եր կի րը հո գև որ իմաս տով 
ար քա յու թյան օրի նակն է:

Հարց ԺԸ. Անապատում իսրայելացիների մեջ ուրիշ 
ի՞նչ դեպքեր կատարվեցին:
Պա տաս խան: Մե կը շա բաթ օրը փայտ էր հա վա քում, սա

կայն քա նի որ շա բաթ օրը մարմ նա կան գոր ծե րով զբաղ վելն 
Աստծու պատ վի րա նին հա կա ռակ էր, այդ մար դուն քար կո ծե
լով սպա նում են: Մեկ ուրի շին էլ, քա նի որ բա նա կա տե ղի ում 
կռվե լու ժա մա նակ հայ հո յել էր, Աստծու հրա մա նով քար կո ծե
լով սպա նե ցին496:

Թող հայ հո յող մար դիկ խրա՛տ առ նեն, ինչ պես նաև նրանք, 
ով քեր կի րա կի օրը սուրբ չեն պա հում, քան զի եթե հին օրեն
քի ժա մա նակ հայ հո յող և աստ վա ծա յին պատ վի րան նե րին հա
կա ռակ վող մար դիկ մահ վան ար ժա նի դատ վե ցին, նոր օրեն քի 
ժա մա նակ այդ պի սի ըն թացք ունե ցող նե րը որ քա՜ն ավե լի մեծ 
պատ ժի ար ժա նի պի տի լի նեն:

Դար ձյալ. Ղև իի ցե ղից Կորխ անու նով ազ դե ցիկ մե կը, 
Ահա րո նին նա խան ձե լով, ուզում է քա հա նա յա պե տու թյու նը 
նրա ձեռ քից վերց նել: Այս նպա տա կով պատ վա վոր ղև տա ցի
նե րից եր կու հա րյուր հի սու նի չափ մարդ կանց իրեն հա մա խոհ 
գտնե լով՝ հանդգ նում է հաս նել իր նպա տա կին:

Սա կայն հաս կա նա լով, որ Մով սեսն այս գոր ծին հա վա
նու թյուն չպի տի տա, նրա դեմ ևս հա կա ռա կորդ ներ դուրս բե
րե լու մտադ րու թյամբ Հա կոբ նա հա պե տի անդ րա նիկ որ դու՝ 

496 Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ու ասաց. «Հայհոյող այդ մարդուն 
բանակատեղիից հանե՛ք դուրս.... և ամբողջ ժողովուրդը թող 
քար կոծի նրան» (Ղևտ. 24:1314):



338 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռու բե նի ցե ղից երեք երև ե լի մարդ կանց՝ Դա թանին, Աբի րոնին 
և Օնանին, շա հագրգ ռող մի ջոց նե րով իրեն է մի աց նում, որ
պես զի սրանք՝ իբ րև անդ րա նիկ ցե ղից առաջ եկած պատ վա
վոր ան ձինք, հե տա մուտ լի նե լով մե ծու թյա նը, կոտ րեն Մով սե
սի ազ դե ցու թյու նը և կամ ժո ղովր դի գլուխ անց նեն, որ ինքն էլ 
կա րո ղա նա քա հա նա յա պետ դառ նալ:

Այս մա սին նրանք Մով սե սի և Ահա րո նի դեմ այս պես էին 
խո սում. «Այդ քա նը ձեզ բա վա կան է, մի այն դո՞ւք եք սուրբ, 
ամ բողջ ժո ղո վուրդն է սուրբ, և Աստ ված նրանց մեջ է»: 
Ուզում էին ասել, որ եթե սրբու թյան պատ ճա ռով եք իշ խում, 
ամ բողջ ժո ղո վուրդն է սուրբ, ին չո՞ւ միշտ հենց դուք պի տի 
իշ խեք:

Այս խոս քե րը լսե լուն պես Մով սեսն իս կույն երե սի վրա 
է ընկ նում, սա կայն ոչ թե եր կյու ղից, այլ նրանց խոս քե րից 
ունե ցած մեծ զար ման քից: Նա, երե սը գետ նա մած, Աստ ծուց 
խնդրում է, որ կա մե նա և պա տաս խա նի, թե ո՛վ է սուրբ, որ
պես զի իրենց մի ջև հա կա ռա կու թյուն չծա գի: Քա նի որ Կոր
խը, մի հպարտ անձ նա վո րու թյուն լի նե լով, նա խան ձում էր 
Ահա րո նին, սա կայն նա խան ձե լը հայտ նի չդարձ նե լու հա մար 
սրբու թյան խնդիր է առաջ քա շում, և «Ես սուրբ եմ» ասե
լը շատ ան տե ղի լի նե լու պատ ճա ռով առար կում է՝ «Ամ բողջ 
ժո ղո վուր դը սուրբ է», որ ինքն էլ սուրբ հա մար վի՝ որ պես ժո
ղովր դի մի ան հատ:

Եվ քա նի որ Ահա րո նը Աստծու կամ քով էր քա հա նա յա
պետ եղել, այս պատ ճա ռով Մով սե սը դա տաս տա նը Աստծու 
կամ քին է հանձ նում, Կոր խին և նրա հե տև որդ նե րին հանձ
նա րա րում է, որ հա ջորդ օրն իրենց բուր վառ նե րի մեջ ածուխ 
և խունկ դնե լով՝ գան խո րա նի առ ջև, «Աստ ված ում որ ընտ րի, 
նա է սուր բը: Մի՞թե փոքր պա տիվ է, որ Աստ ված քեզ խո րա նի 
ծա ռա յու թյա նը հատ կաց րեց. արդ, ձեր այս պահ ված քով ոչ թե 
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Ահա րո նի, այլ Աստծու առ ջև եք դուրս եկել, ո՞վ է Ահա րո նը, որ 
գան գատ վում եք նրա դեմ»:

Մով սեսն այս խոս քե րով ցան կա ցավ նրանց զղջման 
հրա վի րել, որ պա տիժ կրե լու չդա տա պարտ վեն, և մարդ 
ուղար կե լով՝ Դա թա նին և Աբի րո նին նույն պես հրա վի րեց, 
որ պես զի ներ կա յա նան խո րա նի առ ջև: Քա նի որ նրանք վե
րա դար ձել էին իրենց վրան նե րը և սպա սում էին խնդրի ել
քին. որ եթե Կոր խին իր նպա տա կը առաջ տա նել հա ջող վի, 
իրենք էլ հար ձակ վեն Մով սե սի վրա և նրա իշ խա նու թյու նը 
ձեռ քից խլեն:

Սա կայն հի շյալ եր կու մար դիկ Մով սե սի մոտ չգա լուց բա
ցի լուր են ուղար կում՝ ասե լով. «Բա վա կան չէ, որ անա պա տում 
մեռ նե լու հա մար Եգիպ տո սի նման ար գա սա վոր երկ րից մեզ 
հա նե ցիր, և տա կա վին իշ խա նու թյուն ես վա րում: Մի՞թե կաթ 
և մեղր բխող եր կիր տա նե լով՝ արտ և այ գի՞ տվե ցիր մեզ: Եթե 
մին չև իսկ մեր աչ քը փո րե լու լի նես, չենք գա»:

Այս պի սի հա կա ռակ խոս քեր լսե լով՝ Մով սե սը խիստ բար
կա ցավ, քա նի որ առաջ՝ «Ելե՛ք, տի րե՛ք Ավե տյաց երկ րին» 
ասած ժա մա նակ, չցան կա ցան գրա վել, իսկ այս ան գամ հան
դի մա նում էին, թե իրենց ին չո՛ւ այն տեղ չտա րավ: Մա նա վանդ 
մինչ այդ պա հը Մով սե սը ոչ մի այն նրանց ոչ մի նե ղու թյուն չէր 
տվել, այ լև միշտ բա րե րար էր եղել, և ահա իրեն մի ան գութ 
բռնա վոր հա մա րե լու չափ ան խիղճ են գտնվում:

Հա ջորդ օրը Մով սե սը և Ահա րո նը, խո րա նի դռան մոտ 
կանգ նած, Կոր խին հա մա խոհ եր կու հա րյուր հի սուն մար դիկ 
ևս, յու րա քան չյու րը միմի պղնձե բուր վառ ձեռք նե րին, խո րա
նի առ ջև գա լով, կրակ ու խունկ են դնում դրանց մեջ: Կոր խի 
դրդմամբ ժո ղովր դի մի մեծ բազ մու թյուն էլ է հա վաք վում այն
տեղ, և ահա Աստծու փառ քը երև ում է մի ահա վոր հրի նման, 
և ամ պի մի ջից խո սե լով՝ Աստ ված Ահա րո նին և Մով սե սին 
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ասում է. «Այդ ժո ղովր դի մի ջից մի կո՛ղմ գնա ցեք, որ ես դրանց 
մի ան գա մից ջնջեմ»497:

Սա կայն Մով սե սը և Ահա րո նը գետ նա մած խնդրում են, որ 
մի մար դու պատ ճա ռով այդ քան ժո ղո վուրդ չկո տոր վի: Աստ
ված, նրանց աղա չան քը ըն դու նե լով, Մով սե սին պատ վի րում 
է ժո ղովր դին ասել, որ զատ վեն Կոր խի, Դա թա նի և Աբի րո նի 
մարդ կան ցից, որ պես զի նրանց հետ չկորս վեն: Հրա մա նի հա
մա ձայն՝ Մով սե սը գնում և ազ դա րա րում է, որ ժո ղո վուր դը հե
ռա նա այդ չար և ապս տամբ ան ձան ցից:

Եվ որ պես զի փաս տի, որ ինքն Աստծու կող մից է ուղարկ
ված, հի շյալ ապս տամբ նե րի մահ վան և կորս տյան ձևն ու եղա
նա կը նա խա պես հայտ նում է՝ ասե լով. «Եթե նրանք հա սա րակ 
և բնա կան մա հով մեռ նեն, ուրեմն ինձ Աստ ված չու ղար կեց, 
բայց եթե գե տի նը ճեղք վե լով՝ նրանց և նրանց ունեց ված քը 
կուլ տա, իմա ցե՛ք, որ Աստ ված ինձ ուղար կեց, քա նի որ նրանք 
բար կաց րին Աստ ծուն»:

Հա զիվ Մով սեսն ար տա սա նել էր այս խո սե րը, երբ մի 
հրաշ քով գե տի նը, իս կույն ճեղք վե լով, կլա նում է նրանց, նրանց 
վրան նե րը և նրանց բո լոր հա մա խոհ նե րին498: Շուր ջը գտնվող 
ժո ղո վուր դը, այս նո րան շան երև ույ թը տես նե լով և մի և նույն 
ժա մա նակ գետ նի տակ անց նող նե րի ող բա լի ձայ նե րը լսե լով, 
սաս տիկ եր կյու ղով հա մակ ված, փախ չում են: Իսկ այն եր
կու հա րյու հի սուն մար դիկ, որոնք խո րա նի առ ջև  խունկ էին 
ծխում, խո րա նից դուրս ելած կրա կով այր վե ցին499:

497 Հեռացե՛ք այդ ժողովրդի մոտից, որ ես միանգամից կոտորեմ 
դրանց (Թվեր 16:21):

498 Բացվեց գետինը և կուլ տվեց նրանց ու նրանց ընտանիքներին 
(Թվեր 16:32):

499 Տիրոջ ուղարկած կրակն իջավ ու ճարակեց այն երկու հարյուր 
հիսուն մարդկանց, որոնք խնկարկում էին (Թվեր 16:35):
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Ար դա րև, խռո վա րար ներն այս պես կորս տյան մատն վե ցին, 
Աստ ված հրա մա յում է Մով սե սին և Ահա րո նի որ դուն՝ Եղի ա
զա րին, որ եր կու հա րյուր հի սուն այր ված մարդ կանց պղնձե 
բուր վառ նե րը ող ջա կիզ ման սե ղա նի առ ջև որ պես վա րա գույր 
կա խեն, որ պես զի ամեն տես նե լիս պա տա հած պա տի ժը մտա
բե րե լով՝ չհա մար ձակ վեն այ լևս Տի րոջ դեմ հա կա ռակ ըն թա նալ:

Կոր խի պատ ժից խրա՛տ առ. վի ճա կիցդ գո՛հ եղիր, մի՛ 
հպար տա ցիր, որևէ մե կին մի՛ նա խան ձիր, չար մարդ կանց ընդ
հան րա պես մի՛ հե տև իր, սա կայն եթե սխալ վես և մի առ ժա մա
նակ հե տև ես, շտապ զղջա՛ և նրան ցից հե ռա ցի՛ր, որ չդա տա
պարտ վես, թեև Կոր խը, Դա թա նը և Աբի րո նը ժո ղովր դի մեջ 
պատ վա վոր և ազ դե ցիկ մար դիկ էին, բայց իրենց դիր քը չհաս
կա նա լով՝ հպար տա ցան և Մով սե սին ու Ահա րո նին նա խան
ձե լով՝ օրի նա կը չու նե ցող մի պա տու հա սով իրենց բո լոր հա
մա խոհ նե րի հետ մի ա սին դժոխք իջան: Իսկ ով չա րա միտ նե րի 
հետ չէր մի ա ցել, անվ նաս մնաց, ինչ պես որ նույ նիսկ Կոր խի որ
դի նե րը, իրենց հոր գոր ծե րին և ըն թաց քին մաս նա կից չլի նե լով, 
ազատ վե ցին պատ ժից (Թվեր 16:11): Նմա նա պես Օնա նը, թեև 
նա խա պես մի ա բան վել էր Դա թա նի և Աբի րո նի հետ, բայց հե տո 
զղջա լով և նրանց ըն կե րակ ցու թյու նից բա ժան վե լով՝ փրկվում 
է, ինչ պես են թադր վում է: Քա նի որ Դա թա նի և Աբի րո նի ապս
տամ բու թյան սկսվե լու ժա մա նակ նրա անու նը գրված է, սա
կայն պա տիժ ըն դու նե լու ժա մա նակ չի հի շա տակ վում:

Հարց ԺԹ. Կորխի, Դաթանի և Աբիրոնի 
պատժից հետո ժողովուրդը զղջալով 
հնազանդություն ցույց տվե՞ց:
Պա տաս խան: Ո՛չ, եր բեք: Քա նի որ հա ջորդ օրը հար ձակ վում 

են Մով սե սի և Ահա րո նի վրա՝ ասե լով, թե դուք կո տո րե ցիք 
Աստծու ժո ղովր դին: Մով սեսն ու Ահա րո նը, նրանց այ սօ րի նակ 
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վար քը տես նե լով, փախ չում և մտնում են խո րան: Ահա ամ պը 
հրաշ քով ծած կում է նրանց, և Աստ ված հրա մա յում է, որ ժո
ղովր դից բո լո րո վին հե ռա նան, որ պես զի բո լո րին կո տո րի500:

Թե պետ Մով սեսն ու Ահա րո նը, նույն պա հին երե սի վրա 
ըն կած, նրանց փրկու թյան հա մար աղա չե ցին Աստ ծուն, սա
կայն կրակ բոր բո քե լով՝ սկսում է կո տո րել ժո ղովր դին: Այս 
տես նե լով՝ Ահա րո նը, Մով սե սի հրա հան գով բուր վա ռի մեջ սե
ղա նից կրակ և խունկ դնե լով, գնում և ժո ղովր դի մե ռել նե րի 
և ող ջե րի մեջ կանգ նե լով՝ սկսում է խնկար կել, որից Աստ ծու 
բար կու թյու նը նվա զում է, և պա տու հա սը դա դա րում է501: 

Նկա տի՛ ունե ցիր. ժո ղո վուր դը Մով սե սի և Ահա րո նի մա
հը կա մե ցավ, սա կայն նրանք աղո թում էին ժո ղովր դի հա մար, 
քա նի որ Մով սե սը` խո րա նում, իսկ Ահա րո նը՝ բուր վա ռով 
ժո ղովր դի մեջ կանգ նած, իրենց ջերմ և սրտա գին աղոթք նե
րով դա դա րեց րին պա տու հա սը, սա կայն այդ օրը ժո ղովր դից 
տասն չորս հա զար յոթ հա րյուր մարդ մե ո ավ, բա ցի վե րո հի շյալ 
Կոր խի հետ մա հա ցած նե րից:

Թող խրատ վեն ըմ բոստ և անհ նա զանդ մար դիկ, որ 
Աստծու հրա մա նով կարգ ված մե ծա վոր նե րի և իշ խան նե րի 
դեմ դուրս գա լով՝ չպատժ վեն, քա նի որ Մով սե սը և Ահա րո
նը Տի րոջ հրա մա նով ժո ղովր դին կա ռա վա րե լու հա մար պաշ
տո նյա էին կարգ ված, նրանց հան դեպ եղած գան գատ նե րը 
Աստծու դեմ հա մար վե ցին, և առանց խնա յե լու այդ քան մարդ 
կորս տյան մատն վեց: 

Ճշմա րիտ է, որ Ահա րո նին նա խան ձող մար դիկ մե ռան, 
սա կայն այդ պի սի մի շար ժում նո րից առաջ չգա լու հա մար 

500 Տերը խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ ու ասաց. «Հեռացե՛ք այդ 
ժողովրդի միջից» (Թվեր 16:4445):

501 Ահարոնը կանգնեց սպանված ու կենդանի մարդկանց միջև, 
և կոտորածը դադարեց (Թվեր 16:48):
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Աստ ված, կա մե նա լով նրա քա հա նա յա պե տու թյու նը հրաշք նե
րով ևս հաս տա տել, հրա մա յում է, որ տաս ներ կու ցե ղից երև ե լի 
մար դիկ իրենց գա վա զան նե րի վրա անուն նե րը գրեն, նույն պես 
և Ահա րո նը, իր գա վա զա նի վրա անու նը գրե լով, խո րա նում՝ 
տա պա նա կի առ ջև, դնեն, և որի գա վա զա նը ծաղ կի, նա՛ է քա
հա նա յա պե տը:

Մով սե սը, հրա մա նի հա մա ձայն գա վա զան նե րը տա պա
նա կի առ ջև դնե լով, հա ջորդ օրը տես նում է, որ Ահա րո նի գա
վա զա նը բող բո ջե լով ծաղ կել է և ըն կույզ է պտղա բե րել: Այս 
հրա շա լի քի առ ջև ամեն մարդ ձայ նը կտրած պար տա վոր
վեց հնա զանդ վել: Մով սե սը Տի րոջ հրա մա նով այդ գա վա զա
նը տա պա նա կի մեջ է դնում, որ պես զի ապա գա յում Աստծու 
հրաշ քը չմո ռաց վի: Ժո ղո վուր դը, վե րո հի շյալ պա տի ժը տես նե
լով, ասում է Մով սե սին. «Ահա կո տոր վում ենք. ով մո տե նում 
է խո րա նին, մեռ նում է, այն պես որ բո լորս էլ պի տի մեռ նենք»: 
Քա նի որ նրանք այն քան վա խե ցան, որ այ լևս չէ ին հա մար ձակ
վում խո րա նի մոտ գնալ:

Եվ քա նի որ այս պա տի ժը քա հա նա յա պե տու թյան հա
մար եղավ, այս առի թով Աստ ված ցույց է տա լիս, թե որո՛նք 
են Ահա րո նի, նրա որ դի նե րի, այլ քա հա նա նե րի և ղև տա ցի
նե րի՝ խո րա նին ծա ռա յե լու պար տա կա նու թյուն նե րը և միա
ժա մա նակ նրանց ապ րուս տի հա մար հատ կաց վող եկա
մուտն ու ռո ճի կը: Որպեսզի յուրաքանչյուրը իր պաշտոնին 
և ծառայությանը նվիրվի և երբեք որևէ հակառակություն 
չծա գի նրանց միջև:

Ժո ղո վուրդն էլ, ըստ հրա մա նի սահ ման ված տուր քը ղև
տա ցի նե րին վճա րե լով, թող եր բեք չմի ջամ տի և չխառն վի 
խո րա նի ծա ռա յու թյա նը, որ պես զի չմեռ նեն: Այս պատ վե րի 
մշտա պես հաս տա տուն և տև ա կան լի նե լու ապա ցույց տա
լու հա մար մի օրի նա կով հայտ նում է նրանց, թե՝ «Աղի ուխտ է 
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այս502. ինչ պես որ աղն է մի օ րի նակ և ան փո փոխ մնում առանց 
փչա նա լու և ապա կան վե լու, այս ուխտն էլ հա վի տե նա կան 
և ան փո փոխ թող մնա ձեր մեջ»:

Բա ցի այդ քա հա նա յա պե տի պաշ տոնն էր, տա րին մեկ 
ան գամ՝ Քա վու թյան տո նին, անա րատ և լծի տակ չե ղած մի 
երինջ բա նա կա տե ղի ից դուրս մոր թե լով, նրա ա րյու նը ամա
նի մեջ հա վա քե լով, խո րա նի առ ջև յոթ ան գամ մա տով ցա նի 
ժո ղովր դի մեղ քի քա վու թյան հա մար: Հե տո այն իր ամեն ին
չով պետք է այ րել ու մո խի րը պա հել և այս մո խի րը ջրին խառ
նե լով՝ օրեն քի հա մա ձայն ան մա քուր հա մար վող մար դու վրա 
ցո ղել, որ մաքր վի:

Հո գև որ իմաս տով այս երին ջը Հի սուս Քրիս տո սի օրի նակն 
է, քա նի որ Քրիս տո սը, բո լոր մարդ կանց մեղ քե րի քա վու թյան 
հա մար Երու սա ղե մից դուրս՝ Գող գո թա լե ռան վրա խաչ վե
լով, Իր ամե նա սուրբ ա րյու նը թա փե լով, մա հա ցավ503: Ճիշտ 
է, որ ներ կա յումս Գող գո թա լե ռը քա ղա քի մեջ է գտնվում, սա
կայն պատ մու թյու նը և սուրբ Ավե տա րա նը ցույց են տա լիս, որ 
հնում քա ղա քից դուրս էր գտնվել:

Հարց Ի. Իսրայելացիները հետո ո՞ւր գնացին:
Պա տաս խան: Գնա ցին Սին անա պա տի Կա դես կոչ ված վայ

րը (սա եր րորդ դա րի 55րդ հար ցի մեջ հիշ ված Սի նը չէ): Քա նի 
որ Եգիպ տո սից դուրս գա լուց հե տո դե ռևս Սի նա լե ռա նը չհա
սած՝ ութե րորդ իջև անն էր այդ տե ղը, որ տեղ երկն քից մա նա
նա սկսեց իջ նել, սա կայն այս Սին անա պա տը երե սու նե րե քե
րորդ իջև ա նը եղավ:

502 Տիրոջ առաջ Աղի ուխտ է (Թվեր 18:19):
503 Հիսուս, որպեսզի իր արյամբ մաքրի ժողովրդին, չարչարվեց 

դռնից դուրս (Եբր. 13:12):
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Նմա նա պես այս Կա դե սը տար բեր է մյուս Կա դես բա ռա
յից, որից հետ դառ նա լով (ինչ պես հի շե ցինք 18րդ հար ցում)՝ 
երե սու նութ տա րի անա պա տում շրջե լուց հե տո քա ռա սու նե
րորդ տար վա առա ջին ամս վա մեջ իս րա յե լա ցի նե րը նո րից հի
շյալ վայ րը եկան, որ տեղ Մով սե սի քույ րը՝ Մա րի ա մը, մե ռավ 
և թաղ վեց:

Այս տեղ ևս ջուր չգտնե լով՝ ժո ղո վուր դը նո րից սկսեց բամ
բա սել Մով սե սին և Ահա րո նին, «Ին չո՞ւ մեզ Եգիպ տո սից հա
նե լով՝ այս վատ տե ղը բե րե ցիք, որ տեղ վար ու ցանքս չի լի նում, 
այ գի, սեխ, նուռ և խմե լու ջուր չկա»504 ասե լով` հար ձակ վում 
են նրանց վրա, որոնք, խո րա նը փախ չե լով, երե սի վրա տա
րած վում են Աստծու առ ջև:

Խո րա մո՛ւխ եղիր. երբ Մով սեսն ու Ահա րո նը մի ծանր 
տագ նապ են ունե նում, Աստծու ողոր մու թյա նը ապա
վի նելով՝ խո րա նում են ապաս տա նում և ողոր մու թյուն 
խնդրում, և Աստ ված, Իր փառ քը հայտ նե լով505, նրանց ոչ մի
այն ազա տում է վտան գից, այլ նաև ցան կա նում է նրանց 
ջուր տալ, որ պես զի Իր ան հուն կա րո ղու թյունն ու գթու թյու
նը հայտ նի ամ բողջ ժո ղովր դին, ապե րախտ և ապաշ նորհ 
ժողովր դին:

Այս պատ ճա ռով Աստ ված հրա մա յում է Մով սե սին, որ գա
վա զա նը վերց նե լով՝ հա վա քի ժո ղովր դին և նրանց առ ջև Ահա
րո նի հետ քա րին ասեն, որ ջուր բխեց նի: Ար դա րև, հրա մա նի 
հա մա ձայն ժո ղո վուր դը հա վաք վում է հի շյալ ժայ ռի մոտ, բայց 
«Ջուր տուր» չեն ասում, այլ ժո ղովր դից նե ղա ցած և նրանց 

504 Ինչո՞ւ հանեցիք մեզ Եգիպտացիների երկրից, որ գանք հասնենք 
այս վատ տեղը, ուր ո՛չ սերմ կլինի ցանել, ո՛չ սեխ կա, ո՛չ այգիներ, 
ո՛չ նռնենիներ և ո՛չ իսկ խմելու ջուր (Թվեր 20:5):

505 Եվ Տիրոջ փառքը երևաց նրանց (Թվեր 20:6):
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վրա բար կա ցած լի նե լով՝506 Մով սե սը տա րա կու սան քով եր կու 
ան գամ քա րին է զար կում իր գա վա զա նով:

Սա կայն մի՛ կար ծիր, թե Մով սե սը Աստծու կա րո ղու թյան 
վրա տա րա կու սում է, այլ ժո ղովր դի ըն թաց քին նա յե լով՝ տա
րա կու սում է, թե մի այս պի սի անհ նա զանդ ժո ղովր դի հա մար 
քա րից ար դյոք ջուր դուրս կգա՞: Իրոք, ժո ղո վուրդն անար ժան 
էր, սա կայն քա նի որ Աստծու ողոր մու թյու նը չափ և սահ ման 
չու նի, քա րից իս կույն շատ առատ ջուր է բխում, որից թե՛ ժո
ղո վուրդն է խմում և թե՛ նրանց անա սուն նե րը:

Առաջ Քո րեբ լե ռան մոտ Մով սե սը, իր գա վա զա նով քա
րին հար վա ծե լով, ջուր բխեց րեց (ինչ պես հի շա տա կե ցինք եր
րորդ դա րի 6րդ հար ցում), սա կայն այս ան գամ չէր հրա մայ վել, 
որ քա րին զար կի, այլ մի այն խոս քով ասե լու հրա ման լի նե լու 
և քա րին զար կե լը հրա մա նին հա կա ռակ լի նե լու պատ ճա ռով 
Աստ ված բար կա նա լով վճռում է, որ Մով սեսն ու Ահա րո նը ժո
ղովր դին Ավե տյաց եր կիր չտա նեն507:

Թե պետ Մով սե սի և Ահա րո նի՝ ժո ղովր դի Ավե տյաց եր
կիր չտա նե լը հո գև որ իմաս տով նշա նա կում է, որ մար դիկ, հին 
օրեն քի զո րու թյամբ ար քա յու թյուն մտնե լու հա մար ան կա րող 
լի նե լով, ան պատ ճառ Հի սուս Քրիս տո սի շնոր հի կա րիքն ունեն, 
այ սու հան դերձ այս դեպ քը մարդ կանց մեծ դաս եղավ:

Քա նի որ բա րե րար Աստ ված, ողոր մու թյա նը անար ժան 
եղող նե րին գթա լով, մե ղա վոր նե րին խրա խու սում է, որ առանց 
հու սա հատ վե լու Աստծու ան սահ ման ողոր մու թյա նը ապա վի
նե լով՝ քա վու թյան ար ժա նի լի նեն:

506 Նրան բարկացրին Հակառակության ջրերի մոտ, և Մովսեսը 
տանջվեց նրանց պատճառով (Սաղմ. 105:32):

507 Տերն ասաց Մովսեսին ու Ահարոնին. «Քանի որ դուք ինձ չհա
վատացիք, որ ես կարող եմ ինձ սրբացնել իսրայելացիների առ ջև, 
ուստի դուք այդ ժողովրդին չեք առաջնորդի... » (Թվեր 20:12):
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Նմա նա պես Մով սե սի և Ահա րո նի նման սրբե րի մի փոքր 
օրի նա զան ցու թյան կամ պար տա զան ցու թյան պատ ճա ռով 
ժո ղովր դին Երու սա ղեմ տա նե լու փառ քից և պատ վից նրանց 
զրկե լով, սրբե րին էլ է եր կյուղ տա լիս և զգու շաց նում, որ ժո
ղովր դի պա կա սու թյուն նե րից նեղ վե լով՝ բար կու թյամբ իրենց 
պար տա կա նու թյուն նե րի դեմ չգոր ծեն, մա նա վանդ իրենց 
առա քի նու թյուն նե րի հա մար հպար տա լով՝ չմե ղան չեն: Քա նի 
որ մար դը ինչ քան էլ սուրբ և իմաս տուն լի նի, այն քան ևս պար
տա վոր է զգու շա նալ, քա նի որ ինչ քան մար դը ողջ է, չի կա րող 
վտան գից ազատ և զերծ մնալ:

Քա նի որ վե րո հի շյալ Կա դես ան վան ված տե ղը Եդո մին 
մոտ էր, Մով սե սը երկ րի թա գա վո րի մոտ մարդ է ուղար կում՝ 
խնդրե լու, որ Եդո մի մի ջով անց նե լու թույլտ վու թյուն տա 
իրենց, բայց այս պայ մա նով, որ առանց նրանց դաշ տերն ու այ
գի նե րը ոտ նա կոխ անե լու, ուղիղ ճա նա պար հով անց նեն գնան, 
և եթե ջուր խմեն, գի նը վճա րեն: Սա կայն հի շյալ թա գա վո րը ոչ 
մի կերպ չի հա մա ձայն ում ճա նա պարհ տալ իս րա յե լա ցի նե րին, 
ընդ հա կա ռա կը, ար գե լե լու հա մար մեծ զոր քով պա տե րազ մի է 
դուրս գա լիս նրանց դեմ:

Թեև Մով սե սը կա րող էր բռնու թյամբ անց նել այդ երկ րի 
մի ջով, բայց եդո մա ցի նե րը, Եսա վի ցե ղից լի նե լով, Աստ ված 
Մով սե սին պատ վի րել էր, որ նրանց հետ չպա տե րազ մի, քա նի 
որ Եսա վի երկ րից իս րա յե լաց նե րը որևէ տա րածք չպի տի գրա
վե ին, ինչ պես որ հայտ նի է (Բ Օր. 2:5): Այս պատ ճա ռով Մով
սեսն առանց նրանց հետ պա տե րազ մե լու ուրիշ ճա նա պար հով 
շա րու նա կեց ըն թաց քը:

Հարց ԻԱ. Իսրայելը հետո ո՞ւր գնաց:
Պա տաս խան: Հովր լե ռան ստո րո տը: Այս տեղ Աստ ված Մով

սե սին պատ վի րում է, որ Ահա րո նին և նրա որ դի Եղի ա զա րին 



348 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

լե ռը բարձ րաց նի, որ տեղ Ահա րո նի զգես տը հա նե լով՝ Եղի ա
զա րին զգես տա վո րի, և Ահա րոնն այն տեղ մեռ նի: Մով սե սի՝ 
աստ վա ծա յին սույն հրա մա նը գոր ծադ րե լուց հե տո Ահա րո նը 
հա րյուր քսա նե րեք տա րե կա նում մե ռավ, և ժո ղո վուր դը երե
սուն օր սուգ արեց նրա վրա: 

Արադ երկ րի թա գա վո րը՝ Քա նա նի սը, պա տե րազ մի դուրս 
գա լով իս րա յե լա ցի նե րի դեմ, գե րի ներ է առ նում և տա նում իր 
եր կի րը, որը մոտ էր իս րա յե լա ցի նե րի բա նա կա տե ղի ին: Ուստի 
իս րա յե լա ցի նե րը, իրենց հույսն Աստծու վրա դնե լով, ուխտ են 
անում, որ Աստ ված իրենց հաղ թա նակ պար գևի, նզո վի Արա
դի բնա կիչ նե րին և ամ բողջ եր կի րը: Ար դա րև, իս րա յե լա ցի նե
րը Աստծու զո րու թյամբ հաղ թում են, կո տո րում են այդ երկ րի 
մարդ կանց, անա սուն նե րին և կոր ծա նում նրանց քա ղաք նե րը: 
Այդ պատ ճա ռով իս րա յե լա ցի ներն այդ տե ղը կո չե ցին Հոր մա 
(նզովք):

Հե տո Հովր լե ռից դե պի կար միր ծո վի ճա նա պարհն են 
շարժ վում: Եվ երբ այն տե ղից էլ Եդո մի երկ րի մո տա կայ քում 
շրջե լով դե գե րում են, ժո ղո վուր դը, ճա նա պար հից հոգ նե լով, 
դար ձյալ սկսեց գան գատ վել և Աստ ծուն ու Մով սե սին բամ բա
սել՝ ասե լով, թե «Եգիպ տո սից մեզ հա նե ցիր անա պա տում կո
տո րե լու հա մար, ո՛չ հաց ունենք, ո՛չ ջուր, այս փուչ հա ցից (մա
նա նա յից) զզվե ցինք»508:

Դու նա յի՛ր ժո ղովր դի ապե րախ տու թյա նը. ճա նա պար հին 
փոքր կամ մեծ նե ղու թյուն նե րի հա մար մինչ այն ժա մը տե սած 
հրաշք նե րը մո ռա նա լով՝ երկն քից իջ նող մա նա նա յից ձանձ
րա նում է, հանդգ նում այն փուչ հաց ան վա նե լու չափ: Պարզ 

508 Ժողովուրդը սկսեց գանգատվել Աստծուց ու Մովսեսից. «Ինչո՞ւ 
մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, որ մեզ այս անապատում կոտորես: 
Ո՛չ հաց կա և ո՛չ ջուր: Մենք զզվել ենք այս խղճուկ սննդից» 
(Թվեր 21:5):
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է, որ նրանց սիր տը Եգիպ տո սի հետ է կապ ված, նրանց միտ
քը զվար ճու թյանն ու հեշ տա սի րու թյանն էր հակ ված, նրանց 
լե զուն, թու նա վոր լի նե լով, մշտա պես և ամեն առի թով մե ղադ
րե լով, «Ին չո՞ւ մեզ Եգիպ տո սից հա նե ցիր» է ասում, որով՝ որ
պես մի թու նա վոր նե տով, Մով սե սի սիր տը խո ցե լուց բա ցի, 
գրգռում են Աստծու բար կու թյու նը:

Ուստի Աստ ված նրանց հան ցանք նե րի հա մե մատ որ
պես պա տիժ թու նա վոր օձեր է ուղար կում, որից շատ շա տե
րը մա հա նում են: Ժո ղո վուր դը երբ այս պի սի պա տի ժը տե սավ, 
խոս տո վա նե լով, որ հան ցա վոր են, և աղա չում են Մով սե սին, 
որ աղո թի Աստ ծուն օձե րի ան հե տաց ման հա մար: Մով սեսն 
ինչ պես ան ցյա լում էր աղո թում նրանց հա մար, այս ան գամ 
էլ սրտա գին աղոթ քով դի մում է Աստ ծուն և Նրա պատ վի րա
նի հա մա ձայն մի պղնձե օձ պատ րաս տե լով՝ մի փայ տի վրա 
է դնում, որը մի բարձր վայ րի վրա է կանգ նեց նում, որ պես զի 
օձե րից խայթ ված մար դիկ, դրան նա յե լով, բժշկվեն: Ար դա րև, 
ով քեր գնա լով նա յում էին, Աստծու զո րու թյամբ իս կույն առող
ջա նում էին509:

Օրի նա՛կ վերց րու. պղնձե օձի գտնվե լու տե ղը գնալ և նրան 
նա յե լով՝ բժշկվե լու մեջ մեղ քի փո խա րեն ապաշ խա րե լու օրի
նակն է իմաց վում, քա նի որ մի այն զղջու մով մար դը թո ղու
թյուն չի կա րող գտնել, այլ պար տա վոր է իր հան ցան քի հա
մա ձայն խոս տո վա նա հայ րը ինչ ապաշ խա րու թյուն նշա նա կի՝ 
որ պես մեղ քի հա տու ցում, այն սրտի մտոք և ճշտու թյամբ կա
տա րի, այս է թո ղու թյուն գտնե լու մի ակ և օրի նա կան մի ջո ցը:

Դու նա յի՛ր Աստծու ողոր մու թյա նը: Հի րա վի, օձե րը պա
տիժ էին, և պղնձե օձը որ պես դեղ կանգ նեց վեց, սա կայն այս 

509 Մովսեսը պղնձե օձ պատրաստեց և դրեց ձողի վրա: Օձից 
խայթվողը, նայելով պղնձե օձին, կենդանի էր մնում (Թվեր 21:9):
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տնօ րի նու թյու նը շատ խորհր դա վոր է, քան զի հո գև որ իմաս
տով այն, Գող գո թա յի վրա Հի սուս Քրիս տո սի խաչ վե լով, 
մարդ կա յին ցե ղը մեղ քից փրկե լու օրի նակն էր510:

Իս րա յե լա ցի նե րը, այդ պղնձե օձը իրենց հետ Երու սա
ղեմ տա նե լով, թե րևս որոշ ժա մա նակ անց զո հեր մա տու
ցե լով, սկսե ցին պաշ տել այն, սա կայն Երու սա ղե մի Եզե կիա 
թա գա վո րը այն կոտ րա տե լով ոչն չաց րեց, ինչ պես հայտ նի է 
(Դ Թագ 18:4):

Հարց ԻԲ. Վերոհիշյալ պատժից հետո ժողովուրդը 
աստվածային հրամանին նորից հակառակ գործե՞ց:
Պա տաս խան: Այո՛, գոր ծեց: Քա նի որ եդո մա ցի նե րի երկ րից 

գնա լու ժա մա նակ այդ կող մե րում գտնվող կռա պաշտ ազ գե րին 
կո տո րե լով և նրանց տե ղե րը գրա վե լով՝ եկան հա սան Հոր դա
նան գե տի մոտ Երի քով քա ղա քի առ ջև ում գտնվող Սատ տիմ 
կոչ ված տե ղը, որ տեղ իջև ա նե ցին: Բա ղա կը, որը մո տա կայ
քում բնակ վող կռա պաշտ մո վա բա ցի նե րի թա գա վորն էր, սաս
տիկ վա խե նում է իս րա յե լա ցի նե րի ներ կա յու թյու նից:

Թեև Աստծու պատ վի րա նի հա մա ձայն իս րա յե լա ցի նե
րը նրան չպի տի վնա սե ին (Բ Օր. 2:9), սա կայն այլ երկր նե
րին հասց րած վնաս նե րին նա յե լով՝ Բա ղա կը կաս կա ծում է 
և իր երկ րին սահ մա նա կից Մա դի ա մի երկ րի երև ե լի նե րի հետ 
խորհր դակ ցում, թե ինչ պես կա րող են իրենք իրենց պա հել, 
քան զի բա զու կի ուժով իս րա յե լա ցի նե րին դի մադ րե լու կա րո
ղու թյունն ու հա մար ձա կու թյու նը չու ներ:

Այն ժա մա նակ Բա ղա ամ անու նով մի հռչա կա վոր կա խարդ 
կար, որը Եփ րատ գե տի եզեր քին գտնվող Փա թուր քա ղա քում 

510 Ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ 
մարդու Որդին պետք է բարձրանա (Հովհ. 3:14):
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էր բնակ վում, և որի մոտ Բա ղա կը մե ծա մեծ ըն ծա նե րով մարդ 
ուղար կեց, որ գա և անի ծի իս րա յե լա ցի նե րին:

Քա նի որ նա հույս ուներ, որ այդ կա խար դի անեծ քի զո
րու թյամբ իս րա յե լա ցի նե րը վնաս վե լով ան կա րող պի տի լի
նե ին իրեն չա րիք հասց նե լու: Բա ղա ա մը իր մոտ եկած մարդ
կանց պա տաս խա նում է. «Սպա սե՛ք, այս գի շեր Աստ ված ինչ 
որ հրա մա յի, դրա հա մա ձայն ձեզ կպա տաս խա նեմ»: Աա կայն 
Բա ղա ա մի դի տա վո րու թյու նը ոչ թե իրոք Աստ ծուն հարց նե լով 
պա տաս խա նի հա մե մատ շարժ վելն էր, այլ կա խար դու թյամբ 
սա տա նա յին հարց նե լը:

Արդ, Աստ ված հայտ նե լու էր Իր զո րու թյու նը Բա ղա ա մին 
և Իր ան հուն ողոր մու թյու նը՝ իս րա յե լա ցի նե րին, Բա ղա ա մին 
կար գադ րեց, որ չգնա և իս րա յե լա ցի նե րին չա նի ծի: Այն ժա մա
նակ Բա ղա ա մը եկած մարդ կանց պա տաս խա նեց, որ չի կա րող 
գնալ և չգնաց: Երբ Բա ղա կը այս լու րը ստա ցավ, նո րից պատ
վա վոր մարդ կանց ուղար կե լով՝ շատ ըն ծա ներ է խոս տա նում 
նրան, մի այն թե առանց հա պա ղե լու շտա պեր, գար:

Այս ան գամ Աստ ված Բա ղա ա մին հրա մա յում է, որ գնա, 
սա կայն խո սի այն, ինչ Ին քը կթե լադ րի նրան: Եվ քա նի որ հի
շյալ կա խար դը շատ խո րա մանկ և ագահ մարդ էր, մտադր վում 
է գնալ և անի ծել իս րա յե լա ցի նե րին, որ պես զի ուզա ծի պես Բա
ղա կից դրամ ստա նա: Երբ նա, էշին հե ծած, գնում է, Աստծու 
կա մե ցո ղու թյամբ հրեշ տա կը սու րը ձեռ քին իս կույն էշի առ ջև 
է կանգ նում, որը եր կյու ղից խո տոր վում է ճա նա պար հից՝ զգու
շա նա լու և չվնաս վե լու հա մար:

Բա ղա ա մը գա վա զա նով հար վա ծում է էշին, որ ճա նա պար
հով գնա: Հե տո երբ մի փոս տե ղով էին անց նում, հրեշ տա կը 
նո րից ճա նա պար հը կտրում է, որից անա սու նը, պա տին հեն
վել ցան կա նա լով, Բա ղա ա մի ոտ քը ճմլում է, և նա դար ձյալ 
սկսում է գա նա հա րել էշին: Վեր ջա պես չա փա զանց նեղ մի 
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վայ րով անց նե լու ժա մա նակ, երբ հրեշ տա կը երև ում է, կեն դա
նին, շեղ վե լու տեղ չու նե նա լով, նստում է: Երբ Բա ղա ա մը նո
րից սկսում է հար ված ներ տե ղալ կեն դա նու վրա, մի հրաշ քով 
էշը մարդ կա յին լե զու է ստա նում և մար դու նման հարց նում. 
«Ես ի՞նչ հան ցանք եմ գոր ծել, որ այս երեք ան գամ է ինձ հար
վա ծում ես, մի՞թե մին չև այ սօր այդ պի սի մի բան էի արել»:

Բա ղա ա մը պա տաս խա նում է. «Ինձ ծաղ րե ցիր, և եթե 
մոտս սուր լի ներ, ան շուշտ քեզ ար դեն վի րա վո րած կլի նեի»: 
Այս խոս քի վրա նրա աչ քե րը բաց վում են, և տես նում է հրեշ
տա կին, իս կույն դեմ քի վրա ընկ նե լով՝ երկր պա գու թյուն 
անում: Հրեշ տա կը հարց նում է Բա ղա ա մին. «Ին չո՞ւ էշին ծե ծե
ցիր, ես էի, որ դի մա ցը կանգ նում էի, և եթե նա ճա նա պար հը 
չշե ղեր, սպա նե լու էի քեզ, քա նի որ սիրտդ իմ առ ջև ուղիղ չէր»: 
Այն ժա մա նակ Բա ղա ա մը զղջա լով հայտ նում է, որ պատ րաստ 
է հետ դառ նալ, եթե հրա մա յի, բայց հրեշ տա կը պատ վի րում է 
գնալ և ինչ որ ին քը թե լադ րի, մի այն այն խո սի: 

Էշի մարդ կա յին լեզ վով խո սե լը տես նե լուց հե տո Բա ղա
ամն իհար կե պար տա վոր էր խոր հել, որ մի խորհր դա վոր բան 
կա այս անօ րի նակ դեպ քի մեջ, և հետ պի տի կանգ ներ իր չար 
ըն թաց քից, սա կայն նա, լի նե լով կա խարդ, խրատ վե լու փո
խա րեն սկսում է էշի հետ խո սել՝ որ պես ճա նա պար հի ըն կե
րոջ, այդ պատ ճա ռով հրեշ տա կը նրան հայտ նեց ինքն իրեն, 
որ պես զի Աստծու զո րու թյու նը և Իս րա յե լի հան դեպ խնամքն 
ու պաշտ պա նու թյու նը հաս կա նա լով՝ հրա մա նին հա կա ռակ 
չըն թա նա:

Բա ղա կը, Բա ղա ա մի գալս տյան մա սին լսե լով, առոքփա
ռոք դի մա վո րում է նրան, և առա վո տյան տա նում այն վայ րը, 
որ տե ղից երև ում էր իս րա յե լա ցի նե րի բա նա կա տե ղիի մի մա
սը, և քա նի որ Բա ղա ա մը հարս տու թյուն էր տեն չում, Բա ղա
կին առա ջար կում է յոթ սե ղան շի նել և յոթ զվա րակ ու յոթ խոյ 
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զոհ մա տու ցել, և ին քը կգնա Աստ ծուն հարց նե լու, ինչ որ Նա 
հայտ նի, այն կպատ մի:

Ար դա րև, նրա այս ձև ով հանձ նա րա րու թյու նը ուրիշ բան 
չէր, եթե ոչ վար ձատ րու թյուն ստա նա լու հա մար կա խարդ նե
րին հա տուկ խո րա ման կու թյուն և հնարք: Բայց Աստ ված չպի
տի թույլ տար, որ ըստ իր հա ճույ քի խո սեր, ուս տի նզո վե լու 
փո խա րեն, ընդ հա կա ռա կը՝ օրհ նում է իս րա յե լա ցի նե րին, քա նի 
որ Աստ ված էր խո սեց նում նրան:

Երբ Բա ղա կը լսում է նրա խոս քե րը ասում է. «Ես քեզ հրա
վի րել եմ ոչ թե օրհ նե լու, այլ անի ծե լու իմ թշնա մուն»: Այն տե
ղից մի ուրիշ տեղ է տա նում նրան՝ մտա ծե լով թե րևս` տե ղա
փոխ վե լով հանձն առ նի անի ծել: Թե պետ այն տեղ ևս նա խոր դի 
նման սե ղան շի նել և զո հեր անել տվեց, սա կայն երբ անի ծել 
չկա րո ղա նա լով՝ նո րից է սկսում օրհ նել Իս րա յե լին, Բա ղա կը 
ասում է. «Եթե չես անի ծում, գո նե մի՛ օրհ նիր»: Բա ղա ա մը պա
տաս խա նում է. «Աստ ված ինչ որ հայտ նում է, այն եմ խո սում»:

Դար ձյալ Բա ղա կը նրան մի այլ տեղ է տա նում, բայց այն
տեղ առա վել ևս է օրհ նում և մի ա ժա մա նակ հայտ նում, որ 
իս րա յե լա ցի նե րի ազ գը պի տի խիստ շատ զո րա նա և փա ռա
վոր վի ու հաղ թի իր թշնա մի նե րին, մա նա վանդ նրա ցե ղից Մե
սի ան պի տի ծնվի511: Երբ Բա ղա ա մը Աստծու ազդ մամբ այս 
մար գա րե ա կան խոս քերն էր ար տա սա նում, Բա ղա կը բար
կա նա լով ասում է. «Կո րի՛ր, տե՛ղդ գնա, ես կա մե ցա քեզ ըն
ծա նե րով պատ վել, բայց Աստ ված քո բախ տա վո րու թյա նը 
և հարստու թյա նը ար գելք եղավ»:

Այս տեղ Բա ղա ա մի չար նպա տա կը լա՛վ մտա պա հիր. քա նի 
որ ան կա րող եղավ անի ծել Իս րա յե լին, ուս տի իր նյու թա կան 

511 Ծագելու է Հակոբի աստղը, մի մարդ է բարձրանալու իսրայե լա
ցի ներից (Թվեր 24:17):
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շա հը չկորց նե լու հա մար Բա ղա կին մի այն պի սի անզ գամ խոր
հուրդ և խրատ է տա լիս, որի գոր ծադ րու թյու նը կա րող էր 
նրան հասց նել իր նպա տա կին, այն է՝ իս րա յե լա ցի նե րի մոտ 
աղ ջիկ ներ ուղար կել, որոնց մի ջո ցով ժո ղովր դին շնու թյան մեղ
քի մեջ գցե լուց բա ցի, իրենց կուռ քե րին էլ ստի պեն պաշ տել, 
որ պես զի Աստ ված բար կա նա լով` իր խնամքն ու պաշտ պա նու
թյու նը վերց նի Իս րա յե լի ժո ղովր դի վրա յից, և այս պի սով կա րո
ղա նա հաղ թել նրանց:

Ար դա րև, Բա ղա ա մի չար խորհր դի հա մա ձայն՝ Բա ղա կը ան
պար կեշտ աղ ջիկ նե րի ուղար կեց իս րա յե լա ցի նե րի մոտ, որոնց 
պատ ճա ռով ժո ղո վուրդն այն աս տի ճա նի մո լոր վեց, որ առանց 
ամա չե լու իր ցան կա կան կրքին հա գուրդ տա լու հա մար խո րա նի 
մոտ հա տուկ տեղ շի նե լով՝ նրանց կուռ քե րին էլ սկսեց պաշ տել, 
որով Աստծու սաս տիկ բար կու թյու նը հրա վի րեց իր վրա512:

Խրատ վի՛ր նրանց թշվառ վի ճա կից, ով քեր, այս պի սի գար
շե լի պղծու թյուն գոր ծել հանդգ նե լով, թե՛ մարմ նով և թե՛ հո գով 
կորս տյան մատն վե ցին: Քա նի որ ան ցյա լում երբ մեղ քի հա
մար ար ժա նի էին լի նում պատ ժի, Մով սեսն աղա չում էր Աստ
ծուն, որ նրանց նե րի, սա կայն այս ան գամ նրանց հա մար աղո
թե լու փո խա րեն Աստծու հրա մա նով պղծա գործ բազ մու թյան 
գլխա վոր նե րին կա խել է տա լիս և ժո ղովր դին հրա մա յում, որ 
բո լոր կռա պաշտ նե րին անխ նա սպա նեն:

Թե պետ նրանք, ով քեր չէ ին մաս նակ ցել այդ պղծու թյա
նը, խո րա նի առ ջև կանգ նած լա լիս էին, բայց նույն հար վա
ծի ժա մա նակ, երբ բազ մա թիվ մար դիկ կախ ված և ժո ղո
վուր դը առանց ազ գա կա նու թյանն իսկ նա յե լու կո տո րում էր 

512 Իսրայելացիները.... պղծվեցին այնտեղ մովաբացիների 
դուստ  րերի հետ պոռնկանալով... Իսրայելացիները կերան 
մովաբացիների մատուցած զոհերից ու երկրպագեցին նրանց 
կուռքերին (Թվեր 25:12):
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հան ցա վոր նե րին, Մով սե սը և ուրիշ ան մեղ մար դիկ ներ կա 
էին այն տեղ, և ահա Շմա վո նի ցե ղի պե տը՝ Զամբ րի անու նով, 
հայտ նա պես եր կու այլ մարդ կանց հետ այդ պա հին մտնում են 
վե րո հի շյալ վայ րը՝ շնու թյան մեղ քը գոր ծե լու:

Փե նե ե սը, որը Եղի ա զար քա հա նա յա պե տի որ դին էր, երբ 
տե սավ այս անա մոթ և լիրբ վար մուն քը, չկա րո ղա նա լով համ բե
րել, նի զա կով իս կույն խո ցեց և սպա նեց թե՛ այդ անա մոթ մարդ
կանց և թե՛ նրանց դե պի մեղ քը հրա պու րող պոռ նիկ կնո ջը:

Դու նա յի՛ր Աստծու փառ քի և ար դա րու թյան նա խան ձա
խնդիր մար դու առա քի նու թյա նը. քա նի որ Փե նե ե սի կող մից շնա
ցող այդ մարդ կանց սպա նե լը ար դար և իրա վա ցի էր, Աստ ծուն 
հա ճե լի արարք հա մար վեց, որով պա տիժն իս կույն դա դա րեց, 
սա կայն մինչ այդ ժա մա նակ քսան չորս հա զար մարդ մե ռավ: Եվ 
ինչ պես որ աստ վա ծա յին սուրբ կամ քին հա կա ռակ գոր ծող նե րը 
պատժ վե ցին, նմա նա պես նաև աստ վա ծա յին կամ քը իրա գոր ծե լու 
մեջ եռանդ և սեր ցու ցա բե րող մար դը փա ռա վոր վեց. քան զի Աստ
ված քա հա նա յու թյու նը խոս տա ցավ Փա նե ե սին և նրա ցե ղին513:

Խե լա մո՛ւտ եղիր: Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, որ պա տե րազ մի 
ահեղ զո րու թյամբ չէր հաղթ վի, ան պար կեշտ և լկտի կա նանց 
հրա պու րան քից հաղթ վեց, որի հե տև ան քը եղավ ահա վոր պա
տիժն ու կո տո րա ծը իր ներ սում: Այն չա րահ նար հրա հան գը, որ 
Բա ղա ա մը Բա ղա կին տվեց, սա տա նա յի մի հնարքն էր, քա նի 
որ ինչ պես սա տա նան դրախ տում օձի մի ջո ցով Եվ ա յին և սրա 
ձեռ քով նաև Ադա մին մեղ քի մեջ գցեց, նմա նա պես Բա ղա ա մի 
ձեռ քով կա նանց սե ռը գոր ծիք դարձ նե լով՝ Իս րա յե լի ժո ղովր դի 
մի մա սի կորս տյան պատ ճառ դար ձավ514:

513 Ապա Փենեեսը եկավ մեջտեղ, քավություն տվեց, ու մահը վերջ 
գտավ (Սաղմ. 105:30):

514 Թողնելով ուղիղ ճանապարհը՝ մոլորվեցին` ընթանալով Բա
ղաա մի ճանապարհով (Բ Պետ. 2:15):
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Ամեն մեղք, որ Աստծու հրա մա նին հա կա ռակ է, մար դուն 
հա վի տե նա կան կրա կով դժոխ քում այր վե լու պատ ճառ է լի
նում, սա կայն զգա յա կան ցան կու թյան բոր բո քու մը, երբ մի ան
գամ գրա վի մար դու սիր տը, նրա մար մինն էլ հրի նման վա ռում 
այ րում և փո շի աց նում է: Այս պատ ճա ռով Ս. գիր քը հնո ցի է 
նմա նեց նում այն վայ րը, որ տեղ շնու թյան մեղքն էին գոր ծում, 
և որ տեղ Փե նե ե սը մահ վամբ պատ ժեց այդ անա ռակ և անզ
գամ մարդ կանց515:

Այս պի սի վտանգ նե րից ազատ վել ցան կա ցո ղը պետք է 
խու սա փի պատ ճա ռից, չա րա սեր մարդ կանց հետ չմի ա բան վի, 
այս պատ ճա ռով Մով սե սը Աստծու հրա մա նով իս րա յե լա ցի նե
րին հրա մա յում է թշնա մա նալ և կո տո րել այն բո լոր կռա պաշտ
նե րին, որոնք իրենց մեղ քի մեջ գցե լու պատ ճառ են լի նում:

Իշ խա նու թյուն ունե ցող մար դիկ պար տա վոր են Փե նե ե
սի նման Աստծու փառ քին նա խան ձախն դիր լի նել, որ պես զի 
Աստծու առ ջև պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն թա նան: Քա նի որ 
եթե չա րե րին չպատ ժեն, բա րի նե րը կվնաս վեն. նա, ով կա րող 
է հան ցա վո րին պատ ժել, սա կայն զանց առ նե լով ան պա տիժ է 
թող նում, ինքն էլ է հան ցա վոր լի նում: Անուղ ղե լի ան ձին պատ
ժե լը ոչ թե անգ թու թյուն է, այլ Աստծու հրա մա նը գոր ծադ րել:

Հարց ԻԳ. Աստված Բաղաամին ինչո՞ւ թույլ տվեց, 
որ Բաղակի մոտ գնա:
Պա տաս խան: Իր զո րու թյու նը նրանց հայտ նե լու հա մար: 

Որով հե տև Բա ղա կի հույ սը Բա ղա ա մին էր, պետք չէ կար ծել, 
թե դրա հա մար ար գե լեց նրան, իբր թե նա կա րող էր իր անեծ
քով վնա սել Իս րա յե լի ժո ղովր դին, այլ Բա ղա ա մը խո սում է այն, 

515 Այդ տղամարդու հետևից մտավ անառակ կնոջ սենյակն ու 
խոցեց երկուսին էլ (Թվեր 25:8):
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ինչ Աստ ված է հրա մա յում, և եթե պատ վի րեց չա նի ծել Իս րա յե
լին, պատ ճա ռը այն էր, որ եթե իս րա յե լա ցի նե րը մեղ քի հա մար 
պատժ վե ին, հնա րա վոր է՝ սխալ մամբ կար ծե ին, թե Բա ղա ա մի 
անեծ քով եղավ: 

Քա նի որ թե պետ Բա ղա ա մը օրհ նեց Իս րա յե լին, բայց երբ 
սա մե ղան չեց, Աստ ված դար ձյալ պատ ժեց նրան: Ուրեմն իս
րա յե լա ցի նե րի առու մով Բա ղա ա մի թե՛ վատ և թե՛ լավ խո
սե լով նրանց ո՛չ օգուտ, ո՛չ էլ վնաս էր լի նում, այլ իրա վամբ 
և ար դա րու թյամբ օրեն քի հա մա ձայն իրենց գոր ծե րին հա
մա պա տաս խան նրանց հա տու ցում է լի նում Տի րոջ կող մից: 
Քա նի որ ինչ պես Բա ղա ա մի էշը, մար դու նման խո սե լով, 
մարդ չդար ձավ, նմա նա պես թեև Աստ ված Բա ղա ա մին խո սել 
տվեց, բայց նա դրա նով սուրբ չդար ձավ, այլ մնաց նույն չա
րու թյան մեջ:

Այո՛, կա տար ված հրաշ քը տես նե լով` պի տի ուղ ղեր իր ըն
թաց քը, մինչ դեռ ընդ հա կա ռա կը, ուղ ղե լու փո խա րեն այդ անօ
րեն և չա րի քի պատ ճառ հան դի սա ցող խրա տը տա լով՝ առա վել 
սաստ կաց րեց իր պա տի ժը: Քա նի որ Աստծու հրա մա նով երբ 
իս րա յե լա ցի նե րը կո տո րում էին այդ երկր նե րի կռա պաշտ նե
րին, Բա ղա ա մը ևս նրանց հետ կորս տյան մատն վեց, ինչ պես 
որ հիշ վում է (Թվոց 31:8):

Այս մա սին մի՛ կար ծիր, թե մի այն սրբե րի մի ջո ցով է 
հրաշք գործ վում, քա նի որ ինչ պես Սուրբ Ավե տա րա նում ենք 
կար դում516, Աստ ված եր բեմն մե ղա վոր մարդ կանց հրա շա
գոր ծու թյան զո րու թյուն է տա լիս, որ պես զի նրանց ձեռ քով ևս 

516 Այն օրը շատերն ինձ պիտի ասեն. «Տե՜ր, Տե՜ր, չէ՞ որ քո անունով 
մարգարեացանք և քո անունով դևեր հանեցինք և քո անունով 
բազում զորավոր գործեր արեցինք»: Եվ այն ժամանակ ես նրանց 
պիտի ասեմ. «Ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել, հեռո՛ւ կացեք ինձանից 
դու ամենքդ, որ անօրենություն եք գործում» (Մատթ. 7:22, 23):
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Իր աստ վա ծա յին կա րո ղու թյու նը ցույց տա աշ խար հին` իբ րև 
Տեր ամեն ին չի:

Նմա նա պես եր բեմն չար մարդ կանց գի տու թյուն և մար
գա րե ա կան շնորհ էլ է տա լիս, ինչ պես, որ Կա յի ա փա քա հա
նա յա պե տը իս րա յե լա ցի նե րի փրկու թյան հա մար Հի սու սի՝ մեր 
Փրկչի մա հը կան խա ծա նու ցեց517 իս րա յե լա ցի նե րի փրկու թյան 
հա մար, քա նի որ հրաշքը, գի տու թյունը և մար գա րե ու թյունը 
չեն կա րող մար դուն տա նել ար քա յու թյուն, այլ ուղիղ հա վա
տով առա քի նու թյուն է պետք: Արդ, այս պի սի մար դիկ, եթե 
Աստծու զո րու թյու նը ըմբռ նե լով չուղղ վեն, չա փա զանց խիստ 
պա տիժ պի տի կրեն: 

Հարց ԻԴ. Եգիպտոսից իսրայելացիների դուրս 
գալուց մինչև վերոհիշյալ Սատտիմ կոչված տեղը 
հասնելը որքա՞ն ժամանակ անցավ:
Պա տաս խան: Քա ռա սուն տա րի: Ըստ որում` հի շյալ վայ րը 

Հոր դա նան գե տի մոտ էր, որից անց նե լով` պի տի մտնե ին Ավե
տյաց եր կի րը: Ուստի Աստծու հրա մա նով Մով սե սը և Եղիա 
զար քա հա նան, Իս րա յե լի տաս ներ կու ցե ղե րից պա տե րազ
մե լու ըն դու նակ քսան տա րե կա նից մեծ տղա մարդ կանց 
ար ձա նագ րում են, որ պես զի թշնա մու դեմ պա տե րազ մե լու 
պատ րաստ լի նեն: Նրանց թի վը վեց հա րյուր մեկ հա զար յոթ 
հա րյուր երե սուն էր (մի այն հա զար ինը հա րյուր քսան հո գով 
պա կաս երե սու նութ տա րի առաջ Սի նա լե ռան մոտ կա տար
ված զո րա հա մա րի թվից):

Աստ ված հրա մա յում է Մով սե սին, որ Քա նա նի եր կի
րը վի ճա կա հա նու թյամբ բա ժա նի` յու րա քան չյուր ցե ղի 

517 Այս բանը նա ինքն իրենից չասաց, այլ քանի որ այդ տարվա 
քահանայապետն էր, մարգարեացավ, որ Հիսուս մեռնելու էր 
ազգի համար (Հովհ. 11:51):
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առա վե լու թյան և նվա զու թյան հա մե մատ, և գրա վե լիք երկրնե
րը չորս կող մից սահ ման նե րով հստակ որոշ վեն: Նմա նա պես 
ղև տա ցի նե րը. առան ձին հաշվ վե լով՝ մեկ ամ սա կան մա նու կից 
մեծ արու ան ձանց թի վը քսա նե րեք հա զա րի հա սավ:

Եվ քա նի որ Իս րա յե լի ժո ղովր դի մեջ որևէ աղ ջիկ չէր կա
րող ժա ռան գել հոր ունեց ված քը, Մա նա սեի ցե ղից Սաղ պա ադ 
անու նով մի մարդ անա պա տում մե ռել և հինգ աղ ջիկ զա վակ 
էր թո ղել, որոնք խնդիր առա ջադ րե ցին Մով սե սին, Եղի ա զար 
քա հա նա յա պե տին և ժո ղովր դի մե ծա մեծ նե րին, որ իրենց հոր 
ունեց վածքն նրա եղ բայր նե րի հետ իրենց էլ տրվի, որ պես զի 
հան գու ցյա լի անու նը չկորս վի, քա նի որ արու զա վակ չու նի:

Մով սեսն Աստծու հրա մա նով նրանց խնդի րը լու ծե լուց հե
տո պատ վի րում է ժո ղովր դին, որ արու զա վակ չու նե ցող մար
դու ունեց ված քը նրա աղջ կան տրվի, և եթե աղ ջիկ էլ չու նի՝ 
եղ բո րը, եթե եղ բայր չու նի՝ հո րեղ բո րը, եթե հո րեղ բայր չկա, 
մեր ձա վոր ազ գա կա նին տրվի, որ պես զի մի ցե ղի ժա ռան գու
թյու նը մյու սին չանց նի:

Այս պատ ճա ռով վե րո հի շյալ աղ ջիկ նե րին պատ վիր վեց, որ 
ուրիշ ցե ղից ամու սին չառ նեն, այլ իրենց ցե ղից առ նեն, որ պես
զի իրենց ցե ղի ժա ռան գու թյունն ուրիշ ցե ղի ժա ռան գու թյան 
հետ խառն վե լու հե տև ան քով նրանց մեջ հա կա ռա կու թյուն 
չծա գի, ինչ պես գրված է (Թվոց 36րդ գլուխ):

Հե տո Աստ ված Մով սե սին հրա մա յում է, որ ել նի  Նա բավ 
լե ռը, այն տե ղից տես նի Քա նա նի եր կի րը և այն տեղ վախ ճան
վի518: (Հի շյալ լե ռը շատ բարձր էր, որի վե րի մա սը` Նա բավ, իսկ 

518 Տերն ասաց Մովսեսին. «Բարձրացի՛ր այն կողմում գտնվող 
Նաբավ լեռը և դիտի՛ր Քանանացիների երկիրը, որը ես 
իսրայելացիներին եմ տալու որպես կալվածք: Կտեսնենս 
այն, որից հետո դու ևս մեռնելով՝ կմիանաս քո նախնիներին» 
(Թվեր 27:1213):
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ստո րո տը Աբա րիմ էր կոչ վում): Երբ Մով սե սը լսեց այս հրա մա
նը, Աստ ծուց այլ բան չխնդրեց, բա ցի ժո ղովր դին կա ռա վա րե
լու հա մար մի անձ որո շե լուց:

Դու նա յի՛ր Մով սե սի առա քի նու թյա նը. քա նի որ ջրի 
խնդրի առ թիվ ժո ղովր դի ապօ րի նի տրտունջ նե րի պատ ճա
ռով ին քը Ավե տյաց եր կիր չմտնե լու վճի ռը ստա ցավ, բայց 
դար ձյալ նույն ժո ղովր դի հա մար աղա չում է Աստ ծուն, որ Իր 
խնամ քը նրա վրա ան պա կաս անե լով՝ մի առաջ նորդ կար գի 
իրեն հա ջոր դե լու հա մար:

Այո՛, Աստ ված ժո ղովր դին առանց առաջ նոր դի չի թող
նում, բայց Մով սե սի հա տուկ խնդրանքն այդ մա սին իր ազ
գի նկատ մամբ ունե ցած չա փա զանց սերն է ցույց տա լիս, մա
նա վանդ չի խնդրում, որ իր որ դին կամ ազ գա կան նե րից մե կը 
դառ նա առաջ նորդ, այլ այդ ընտ րու թյու նը Աստծու կամ քին է 
թող նում: Աստ ված հրա մա յում է, որ Նա վեի որ դուն՝ Հե սու ին, 
կար գի ժո ղովր դի առաջ նորդ: Նա Մով սե սի ծա ռան էր առաջ 
և որի առաջ նոր դու թյամբ իս րա յե լա ցի նե րը Ավե տյաց եր կիր 
պի տի մտնե ին:

Ուստի Մով սե սը, Եղի ա զար քա հա նա յի և ժո ղովր դի ներ
կա յու թյամբ Հե սուի վրա ձեռ քը դնե լով, իր փո խա րեն ժո
ղովր դի առաջ նորդ նրան է կար գում: Հե տո զո հե րի, Աստ ծուն 
նվի րե լի ըն ծա նե րի և իս րա յե լա ցի նե րին բնո րոշ այլ սո վո րու
թյուն նե րի մա սին Աստ ված նո րից պատ վեր ներ է տա լիս Մով
սե սին, որ հա ղոր դի ժո ղովր դին:

Նմա նա պես Աստ ված, կա մե նա լով մա դի ա նա ցի նե րին ար
դա րու թյամբ պատ ժել (որոնք, քսա նե րորդ հար ցի հա մե մատ 
ան պար կեշտ աղ ջիկ նե րին իս րա յե լա ցի նե րի մոտ ուղար կե
լով, մեղ քի պատ ճառ էին դար ձել), հրա մա յում է Մով սե սին, որ 
նախ կո տո րի այդ ամ բա րիշտ ցե ղը և ապա Նա բավ լե ռան վրա 
վախ ճան վի:
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Մով սե սը, հրա մա նի հա մա ձայն յու րա քան չյուր ցե ղից հա
զա րա կան մարդ վերց նե լով, Եղի ա զար քա հա նա յա պե տի որ
դու՝ Փե նե ե սի առաջ նոր դու թյամբ ուղար կում է մա դի ա նա ցի
նե րի վրա, որոնց կո տո րում են իրենց հինգ թա գա վոր նե րով 
հան դերձ: Վե րո հի շյալ Բա ղա ամ կա խարդն էլ, այն տեղ լի նե լով, 
նրանց հետ չա րա չար մահ վամբ սպան վում է, և թեև ամ բողջ 
մա դի ա նա ցի նե րի եր կի րը կո ղոպ տե լով ավե րում են, սա կայն 
իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և մա նուկ նե րին առանց 
սպա նե լու գե րե վա րում են:

Մով սե սը նրանց տես նե լուն պես բար կա նում է, թե ին չու 
են կա նանց ողջ թո ղել, քա նի որ նրանք էին, որ Բա ղա ա մի թե
լադ րան քով իս րա յե լա ցի նե րի մեղ քի և պատժ վե լու պատ ճա ռը 
եղան, ուս տի բա ցի կույս աղ ջիկ նե րից, բո լոր գեր ված կա նանց 
և արու մա նուկ նե րին կո տո րել է տա լիս: Եվ հրա մա յում է օրեն
քի հա մա ձայն յոթ օր բա նա կա տե ղի ից դուրս մնա լով՝ մաքր վե
լուց հե տո բա նա կա տե ղի վե րա դառ նան ըստ օրեն քի:

Եվ քա նի որ ահա գին քա նա կու թյամբ ոս կի, ար ծաթ և այ լևայլ 
ուրիշ ապ րանք ներ և անա սուն ներ էին ավար բե րել: Աստծու 
հրա մա նով բա ժին են հա նում ամ բողջ ժո ղովր դին, ղև տա ցի նե րին 
և խո րա նին, իսկ աղ ջիկ նե րը որ պես աղա խին են ծա ռա յում:

Սա կայն զար մա նա լին այն է, որ մի այս պի սի ահեղ պա
տե րազ մում իս րա յե լա ցի նե րի զոր քից և ոչ մե կը չի մեռ նում: 
Հե տև ա բար այս հաղ թա նա կը հայտ նի ձև ով պարզ է լի նում, 
որ Աստծու մաս նա վոր օգ նու թյան շնոր հիվ էր, ուս տի զոր
քը ավար վերց րած ոս կյա բո լոր զար դե րը բե րում է Մով սե սի 
և Եղի ա զար քա հա նա յա պե տի մոտ՝ Աստ ծուն նվի րե լու հա
մար, նրանք էլ դնում են խո րա նում, որ պես զի այդ հաղ թու
թյան հի շա տակն ան մո ռաց մնա ապա գա յում:

Թե պետ թշնա մի նե րին հետզ հե տե հաղ թե լով՝ իս րա յե լա
ցի նե րը Երու սա ղեմ մտնե լու հա մար Հոր դա նան գե տով պի տի 
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անց նե ին, բայց այդ տե ղի շատ խո տա վետ և ար գա սա բեր լի
նե լու պատ ճա ռով Ռու բե նի և Գա դի ցե ղե րի երև ե լի նե րը Մով
սե սին, Եղի ա զար քա հա նա յա պե տին և ժո ղովր դի ծե րե րին 
առա ջար կում են, որ հի շյալ գե տի այդ կող մում իրենց տեղ 
հատ կաց նեն առանց դի մա ցի ափն անց նե լու՝ առար կե լով, որ 
իրենց անա սուն նե րը խիստ շատ են:

Մով սե սը, լսե լով սույն առա ջար կը, բար կա նում է և հի շյալ 
եր կու ցե ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հան դի մա նում է, քա նի որ 
նա կար ծում է, թե նրանք մի այն իրենց հանգս տու թյան և շա հի 
հա մար Ավե տյաց եր կիր գնալ չեն կա մե նում և 17րդ հար ցում 
հիշ ված լրտես նե րի նման ուզում են պղտո րել ժո ղովր դի միտ քը:

Սա կայն նրանք պա տաս խա նում են, թե՝ «Մեր որ դի նե րին 
և ըն տա նի քը, ինչ պես նաև մեր անա սուն նե րին այս տեղ թող նե
լով՝ մենք զին ված կանց նենք Հոր դա նան գե տը, և մին չև որ ամ
բողջ ժո ղո վուր դը չտե ղա վոր վի, չենք վե րա դառ նա մեր տնե րը»: 
Այս վստա հեց նող խոս քե րից Մով սե սը, հա մոզ վե լով, որ նրանք 
սրտի ան կեղ ծու թյու նից են արել իրենց առա ջար կը, կա տա
րում է նրանց խնդրան քը:

Այն ժա մա նակ Մա նա սեի ցե ղը քա նի որ Գա ղա ա դում 
կո տո րել էր ամովր հա ցի նե րին և գրա վել նրանց տե ղը, Մով
սեսն այդ եր կի րը Մա նա սեի ցե ղին է տա լիս բնակ վե լու հա
մար: Բայց տե ղի փոք րու թյան պատ ճա ռով հի շյալ ցե ղի կե սը` 
այն տեղ բնակ վե լով, մյուս կեսն անց նում է Հոր դա նա նի մյուս 
ափը: Ահա այս պի սով եր կու սու կես ցեղ Հոր դա նա նի այն կող
մում է բնակ վե լու տեղ ստա նում, իսկ ին նու կես ցեղ, այս կողմն 
անց նե լով, բնա կու թյուն են հաս տա տում որոշ ված տե ղե րում, 
որոնց անուն ներն ու սահ ման նե րը Ս. գիր քը մեկ առ մեկ հի շա
տա կում է (Թվոց 3334րդ գլուխ ներ):

Եվ քա նի որ ղև տա ցի նե րին հա տուկ տեղ չէր տրվել (որով
հե տև նրանք քա հա նա ներ էին, հարկ էր, որ տաս ներ կու 
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ցե ղե րի քա ղաք նե րում ևս գտնվե ին՝ Աստծու օրենքն ու պատ
վի րան նե րը նրանց սո վո րեց նե լու հա մար), այս պատ ճառով 
աստ վա ծա յին հրա մա նով Մով սե սը ժո ղովր դին պատ վի րում 
է, որ յու րա քան չյուր ցե ղ իր սահ մա նի մեջ ղև տա ցի նե րին տեղ 
հատ կաց նի բնա կու թյան հա մար, և քա ռա սու նութ քա ղաք 
հատ կաց վեց նրանց:

Այս քա ղաք նե րից վե ցը «Ապաս տա նի քա ղաք» կոչ վե ցին. 
դրան ցից երե քը` Հոր դա նա նի մի կող մում, իսկ երե քը՝ մյուս 
կող մում գտնվե լով, երբ մի մարդ, դիպ վա ծով ակա մա մար դաս
պա նու թյուն գոր ծե լուց հե տո այդ քա ղաք նե րից մե կը փախ չե
լով, այն տեղ ապաս տա ներ, առանց որևէ մե կի կող մից ար գել քի 
հան դի պե լու պար տա վոր էր մին չև ժա մա նա կի քա հա նա յա պե
տի մահն այն տեղ մնալ, և ապա իր ծննդա վայր վե րա դար ձած 
ժա մա նակ օրեն քով ազատ էր, այ սինքն՝ նրա դեմ ա րյան դա
տաս տան չպի տի բա ցե ին: 

Այս տեղ Ս. գիր քը (Թվեր, գլուխ 36) նո րից խո սում է վե
րո հի շյալ Սաղ պա ա դի դուստ րե րի մա սին, և այդ առի թով ցե
ղա կան ժա ռան գու թյան շուրջ ամեն մի շփո թու թյան առ ջևն 
առ նե լու հա մար մաս նա վոր և իս րա յե լա ցի նե րին բնո րոշ պատ
վի րան ներ են տրվում:

Հարց ԻԵ. Քանի որ Մովսեսը Նաբավ լեռան 
վրա պիտի մեռներ, իր վերաբերյալ արդյոք 
որևէ կտակ թողե՞ց:
Պա տաս խան: Ո՛չ, իրեն վե րա բե րող որևէ կտակ չթո ղեց, 

սա կայն Աստծու պատ վի րան նե րը ժո ղովր դին նո րից ու նո
րից հանձ նա րա րեց զգու շու թյամբ և ճշտու թյամբ կա տա րել: 
Ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու, թե պետ Մով սե սը քա ռա սուն տա
րի շա րու նակ ժա մա նակ առ ժա մա նակ Աստծու պատ վերն 
ու օրեն քը ժո ղովր դին բա ցատ րե լու պար տա կա նու թյան մեջ 
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եր բեք չթե րա ցավ, այ դու հան դերձ մահ վան ժա մը մո տե նա լու 
պա հին ժո ղովր դին հա վա քեց և մինչ այդ պա հը Աստ ծո՝ իրենց 
ար ված բա րե րա րու թյուն նե րը, գոր ծած հրաշք նե րը, իրենց 
հայ րե րի անօ րեն ըն թաց քի պատ ճա ռով շատ ան գամ Աստծու 
բար կա նա լով պատ ժե լը և մա նա վանդ Աստծու օրենք ներն է 
վերստին հի շեց նում, որ պես զի հրա մանը հա կա ռակ ըն թաց քի 
մեջ լի նե լով՝ իրենք ևս չպատժ վեն:

Քա նի որ Եգիպ տո սից ել նող ժո ղո վուր դը, ով քեր քսան 
տա րե կա նից մեծ էին, իրենց անհ նա զան դու թյան պատ ճա ռով, 
աստ վա ծա յին վճռի հա մա ձայն, բո լորն էլ անա պա տում մե ռան, 
բա ցի Հե սու ից և Քա ղե բից, որոնք ողջ էին:

Արդ, այն ժա մա նակ ներ կա ժո ղովր դի առ ջև, որոն ցից 
ոմանք մա նուկ հա սա կում էին Եգիպ տո սից դուրս եկել, ոմանք 
էլ անա պա տում էին ծնվել, նա խա պես տրված պատ վեր նե
րը մի ան գամ ևս հաս տա տե լուց բա ցի, այլ պատ վեր ներ էլ է 
ավան դում: Մա նա վանդ Քրիս տո սի՝ մեր Փրկչի գա լուստն է 
նա խա պես նրանց հայտ նում, որ պես զի գա լու ժա մա նակ Նրա 
հրա մա նին և օրեն քին հնա զանդ վեն519:

Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րը կռա պաշ տու թյան էին հակ ված, 
այս պատ ճա ռով մեծ զգու շու թյամբ պատ վի րում է, որ կռա
պաշտ նե րի հետ մոտ հա րա բե րու թյուն ներ չու նե նան, կուռ քեր 
չպաշ տեն, քան զի երբ պաշ տե լու լի նեն, բո լոր առում նե րով մի 
թշվառ վի ճա կի մատն վե լով՝ սաս տիկ պա տիժ նե րի էլ պի տի 
են թարկ վեն:

Դար ձյալ. Մով սե սը պատ վի րում է, որ Աստծու օրենք
նե րին չհնա զանդ վող նե րին` անեծք, իսկ հնա զանդ վող նե
րին օրհ նու թյուն տրվի, Հոր դա նան գե տը անց նե լով` եր կաթ 

519 Տերն ինձ ասաց.... «Ես նրանց եղբայրներից քեզ նման մի 
մարգարե մեջտեղ կհանեմ (Բ Օր. 18:1718):
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(մուրճ) չդի պած քա րե րից շին ված սե ղա նի վրա զոհ մա
տու ցեն, և ժո ղովր դի վեց ցե ղե րը՝ Շմա վո նի, Ղև իի, Հու դա
յի, Իսա քա րի, Հով սե փի և Բե նի ա մի նի, մնան Գա րի զին լե
ռան վրա, իսկ մյուս վեց ցե ղե րը՝ Ռու բենի, Գա դի, Ասե րի, 
Զա բու ղո նի, Դա նի և Նեփ թա ղի մի, կանգ նեն Գե բաղ լե ռան 
վրա, օրեն քը չկա տա րող նե րին անի ծե լով՝ Գե բաղ լե ռան վրա 
կանգ նած ներն «ամեն» թող ասեն, իսկ օրեն քը կա տա րող նե
րին օրհ նու թյուն տա լով՝ Գա րի զին լե ռան վրա կանգ նած նե րը 
«ամեն» ասեն:

Հե տո եր կինքն ու եր կի րը վկա բե րե լով520՝ Մով սե սը մինչ 
այն ժա մա նակ խո սած նե րի հա մա ռոտ բո վան դա կու թյու նը 
որ պես պատ մու թյուն կամ օրհ նու թյան հի շա տա կա րան գրի 
է առ նում, որ պես զի ժո ղո վուր դը կար դա և բե րա նա ցի սո վո րի 
չմո ռա նա լու հա մար:

Բա ցի այդ, օրի նա կի հա մար, Հա կոբ նա հա պե տը, մա հա
նա լիս Աստծու զո րու թյամբ իր տաս ներ կու որ դի նե րին օրհ
նու թյուն տա լով հան դերձ, նրանց սե րունդ նե րին ժա մա նա կի 
ըն թաց քում պա տա հե լի քը հայտ նեց, նմա նա պես Մով սե սը, 
մա հա մերձ ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րի յու րա քան չյուր ցե ղին 
ար ժա նի օրհ նու թյու նը տա լով, հե տա գա յում նրանց պա տա հե
լիք բա նե րի մա սին հայտ նում է Աստծու ազ դե ցու թյամբ:

Ապա Աստծու հրա մա նով Մով սե սը Նա բավ լե ռը ելած ժա
մա նակ տես նում է այն եր կի րը, որն Աստ ված խոս տա ցել էր 
տալ Աբ րա հա մին, Իսա հա կին և Հա կո բին, և այն տեղ վախ
ճան վե լով՝ հրեշ տա կի ձեռ քով թաղ վում է «Մո վա բի ձոր» կոչ
ված վայ րում. գե րեզ մա նի տե ղը ոչ մեկի չի հայտն վում, ու ժո
ղո վուր դը, երե սուն օր սուգ պա հե լով, ող բում է իր մար գա րե 
առաջ նոր դին:

520 Երկի՛նք, ակա՛նջ դիր, որ խոսեմ (Բ Օր. 32:1):
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Մով սեսն իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում եր բեք մարմ նա
վոր հան գիստ չգտավ, քա նի որ դե ռևս եռամ սյա մա նուկ էր, 
որ փա րա վո նի եր կյու ղից մայ րը նրան Նե ղոս գե տը գցեց: Թեև 
հրաշ քով ազատ վե լով՝ թա գա վո րի պա լա տում մե ծա ցավ, սա
կայն իր ազ գի կրած չար չա րանք նե րը տես նե լով՝ ինքն էլ նրանց 
չար չա րա նա կից լի նե լու նման ան հան գիստ էր: Ազ գի փրկու
թյան պատ ճա ռով օտար եր կիր փախ չե լով՝ ան գամ հով վու
թյուն անել հանձն առավ:

Լի նե լով իս րա յե լա ցի նե րի առաջ նոր դը՝ թեև քա ռա սուն 
տա րի ան տա նե լի նե ղու թյուն նե րի են թարկ վեց, բայց ոչ մի 
պահ հույ սով աղո թե լուց չդա դա րեց: Այդ քան մե ծա թիվ ժո
ղովր դի իշ խան և առաջ նորդ եղավ, սա կայն միշտ խո նարհ 
մնա լով՝ հպար տու թյու նը եր բեք չկա րո ղա ցավ տի րել նրա 
սրտին: Միշտ հնա զանդ և Աստծու փառ քին այն քան նա խա
ձախն դիր էր, որ մին չև իր մա հը Նրա հրա մա նը ժո ղովր դին 
հայտ նե լու պաշ տո նի մեջ եր բեք չթե րա ցավ:

Աշ խար հի վրա նա ուրիշ բան չի փնտրել, բա ցի Աստ ծուց, 
և Նրա փառ քը տես նելն էր ցան կա նում: Բա ցի այդ, «Աստծու 
ծա ռա» կոչ վե լով՝ նրա փառ քը առա վել ևս մե ծա ցավ, քա
նի որ մար դուս հա մար Աստծու ծա ռա լի նե լուց բա ցի ավե լի 
մեծ փառք ու պա տիվ երկ րի վրա չի կա րող լի նել: Մով սե սի 
նման մար գա րե Իս րա յե լում եր բեք չե ղավ, ինչ պես Ս. գիրքն է 
հայտ նում521: 

Մով սե սը մեռ նե լիս թեև հա րյուր քսան տա րե կան էր, սա
կայն Աստծու կա մոք նրա ան ձը եր բեք չթու լա ցավ, և ոչ էլ նրա 
աչ քե րը տկա րա ցան, ուս տի քայ լե լով և մի այ նակ բարձ րա ցավ 
Նա բաթ լե ռը` մեռ նե լու հա մար:

521 Իսրայելում Մովսեսի նման մարգարե այլևս չելավ (Բ Օր. 34:10):
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Օրի նա՛կ վերց րու Մով սե սի առա քի նու թյու նից. որ քան 
հնա րա վոր է, քո կամ քով մե ծու թյան մի՛ ձգտիր522, քա նի որ աշ
խար հիկ մե ծու թյու նը մար դու թե՛ մարմ նի և թե՛ հո գու համար 
վտան գա վոր է: Եթե ար դար ես, պարզ է, որ նե ղու թյուն ներ 
պի տի կրես, քա նի որ չա րու թյա ն հակ ված մար դիկ խիստ շատ 
են. բո լո րին լավ կա ռա վա րե լու հա մար ահա գին ջանք և տքնու
թյուն է անհ րա ժեշտ:

Եթե անար դար լի նես, ժո ղո վուր դը կսկսի ապս տամ բել 
և մի օր կա րող է վնա սել քեզ, այս իսկ պատ ճա ռով այս աշ խար
հի վրա անի րավ դա տա վո րը կամ իշ խա նա վո րը միշտ եր կյուղ 
կրե լուց բա ցի523 հան դեր ձյալ կյան քում էլ սաս տիկ պատժ վում 
է: Եթե Մով սե սի պես քեզ էլ ի վե րուստ ժո ղովրդին առաջ
նոր դե լու հրա վեր է լի նում, աստ վա ծա յին կամ քին մի՛ հա կա
ռակ վիր և նրա նման ամեն մի նե ղու թյան համ բե րե լով՝ միշտ 
տքնի՛ր ժո ղովր դի բա րի քի հա մար:

Քա նի որ մե ծու թյու նը ոչ թե իշ խե լն է, այլ իշ խա նու թյանդ 
ներքո եղող նե րի բա րե կե ցու թյունը, ինչ պես նաև նրանց շա հի 
հա մար կրե լիք նե ղու թյուն նե րը և վսեմ պայ քար մղե լը: Մինչ 
աշ խար հը քնի մեջ հան գիստ է վա յե լում, ժո ղովր դի ար դար 
և բա րի իշ խա նը, նրա բար վոք կա ռա վա րե լու շուրջ խոր հե լով, 
գրե թե միշտ քնի կա րոտ է մնում: Ամեն մարդ իր սե փա կան 
օգու տի մա սին է խոր հում, իշ խա նա վո րը, բո լո րի օգու տի մա
սին մտա ծե լով, բնա կա նա բար, ավե լի կամ նվազ ան հան գիստ 
է լի նում:

Սա կայն եթե ար դա րու թյամբ կա ռա վա րե լով՝ բո լո րի ուղ
ղու թյան հա մար աշ խա տի և բո լո րին առա քի նու թյան օրի նակ 

522 Եթե հարստությունն առվի պես իսկ հոսի, թող ձեր սրտերը 
չցանկանան (Սաղմ. 61:11):

523 Ասացվածքի համաձայն՝ ով շատերին է կառավարում, շատերից 
էլ երկնչում է:
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լի նի, այն ժա մա նակ իր վար ձը խիստ մեծ և փա ռա վոր կլի նի: 
Քա նի որ յու րա քան չյուր անձ իր առա քի նու թյան վարձն է առ
նում, իսկ ուրիշ նե րի առա քի նու թյան պատ ճառ եղո ղը նրանց 
հա մար էլ է Աստ ծուց վարձ ստա նում524: Սրան հա կա ռակ, 
անար դա րա ցի կա ռա վա րե լու հե տև ան քով որոնց գայ թակ ղու
թյան կամ մեղ քի պատ ճառ է եղել, նրանց հա մար ավե լի պատ
ժի է ար ժա նի լի նում525:

Այ սու հան դերձ պի տի գի տե նանք, որ թե՛ հո գև որ և թե՛ 
մարմ նա վոր իշ խա նա վոր նե րը, որ քան էլ ար դա րու թյամբ 
և առա քի նու թյամբ կա ռա վա րեն, դար ձյալ բամ բա սան քից բո
լո րո վին զերծ և ազատ չեն կա րող լի նել, քա նի որ մար դիկ իրար 
նկատ մամբ գե րա զանց և փա ռա վո րա գույն լի նե լու ցան կու
թյամբ ընդ հան րա պես իրար են մե ղադ րում, իրար պա կա սու
թյուն նե րը գտնե լու առիթ են փնտրում, ոմանք՝ նա խան ձից, 
ոմանք՝ տգի տու թյու նից:

Թե պե տև մարդ կանց պար սա վան քից և չա րա խոս լեզ վից 
ազատ լի նե լը բա ցար ձա կա պես անհ նար է526, սա կայն համ բե
րու թյամբ նրանց ուղ ղու թյան հա մար աղո թե լը և մի ա ժա մա
նակ աշ խա տե լը թե՛ հնա րա վոր է և թե՛ սրբա զան պար տա
կա նու թյուն: Լա՛վ խոր հիր այս մա սին և մի՛ կար ծիր, թե երբ 
չա րե րը չուղղ վեն, քո վար ձը կկորս վի, այլ նրանք ավե լի մեծ 
պատ ժի ար ժա նի կլի նեն527: 

524 Ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարհից հետ է բերում, 
կփրկի նրա հոգին մահվանից (Հակոբ. 5:20):

525 Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վա՜յ նրան, որի 
ձեռքով կգա (Ղուկ. 17:1):

526 Ասացվածքի համաձայն՝ չկա մարդ այնքան առաքինի, որ ազատ 
լինի նախանձներից և տգետներից: 

527 Մարդո՛ւ որդի, քեզ դետ կարգեցի Իսրայելի տանը (Եզեկ. 3:17):
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Վեր ջա պես, թե ի՛նչ է մե ծու թյու նը, ուրի շի մի՛ հարց րու, 
այլ Մով սե սին և նրա օրի նա կի՛ն հե տև իր ամե նայն համ բե
րու թյամբ և արի ու թյամբ, որ պես զի սխալ նե րի մեջ չընկ նես 
և պատ ժի ար ժա նի չլի նես:

Հարց ԻԶ. Մովսեսի գերեզմանի տեղն ինչո՞ւ 
չհայտնվեց:
Պա տաս խան: Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րը, կռա պաշ տու

թյա նը հակ ված լի նե լով, մի գու ցե նրան պաշ տե ին, ինչ պես 
որ սա տա նան, այս չա րի քին հե տա մուտ լի նե լով, ցան կա
նում էր Մով սե սի մար մի նը Ավե տյաց եր կիր փո խադ րել, սա
կայն Միքա յել հերշ տա կա պե տը, ար տո նու թյուն չտա լով, թա
ղում է այն528:

Մա նա վանդ Ավե տյաց եր կիր Մով սե սի մտնել չկա րո ղա նա
լը, մի այն Նա բավ լե ռից այն տես նե լը հո գև որ իմաս տով նշա
նա կում է, որ հին օրեն քը հեռ վից նա յե լու էր Մե սի ա յին և նրա 
զո րու թյամբ Աստծու ար քա յու թյուն մտնելն անհ նա րին լի նե
լով՝ ան պատ ճառ Քրիս տո սի շնոր հի կա րիքն ուներ:

Քան զի, օրի նա կի հա մար, Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, Մով սե
սի մա հից հե տո Հե սուի առաջ նոր դու թյամբ Հոր դա նան գե
տը անց նե լով, սուրբ Երու սա ղե մի եր կի րը մտավ, այդ պես էլ 
քրիս տո նյա նե րը Մե սի ա յի շնոր հիվ ար ժա նի են լի նում ար քա
յու թյա նը: Հե սուն` Հի սու սի, իսկ Հոր դա նա նը՝ Սուրբ Ավա զա
նի օրի նակն են: Այս պատ ճա ռով Մով սե սի՝ Հոր դա նան գե տը 
չանց նելն ու Մո վա բի ձո րի մեջ մնա լը նշա նա կում է, որ քրիս
տո նե ա կան սուրբ հա վա տի հայտ նու թյան ժա մա նակ հին 
օրեն քը պետք է դա դա րեր:

528 Միքայել հրեշտակապետը բանսարկու Սատանայի հետ 
Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս պատասխանեց (Հուդա 1:9):
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Բա ցի այդ, Մով սե սի գե րեզ մա նի` ան հայտ մնա լը, իսկ 
Երու սա ղե մում Հի սուս Քրիս տո սի գե րեզ մա նի բո լո րին հայտ
նի լի նելն ապա ցույց է, որ նոր օրեն քը միշտ և հա վի տյան պի տի 
մնա, այն պես որ Հի սու սի հա րու թյուն առած ժա մա նակ հրեշ
տա կը հա րու թյան ավե տի սը կա նանց տա լուց բա ցի, ասում է. 
«Եկե՛ք և տե սե՛ք դրված տե ղը»529: Ար դա րև այս խոս քից հայտ
նի է դառ նում, որ Նրա սուրբ գե րեզ մա նին մար դիկ պար տա
վոր են ամե նա մեծ530 հար գանք և երկր պա գու թյուն մա տու ցել:

529 Եկե՛ք, տեսե՛ք այն տեղը, ուր պառկած էր (Մատթ. 28:6):
530 Նրա հանգիստը փառահեղ է լինելու (Եսայի 11:10):
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