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Հարց Ա: Հեսուն ինչպե՞ս է ժողովրդին անցկացնում 
Հորդանան գետը: 
Պա տաս խան: Աստ ծու բա ցա հայտ օգ նու թյամբ և մեծ հրաշ

քով: Աստ ված հրա մա յում է Հե սու ին` որ պես Մով սե սի հա ջոր
դի և կարգ ված առաջ նոր դի, որ ժո ղովր դին անց կաց նի Հոր
դա նա նի մյուս ափը և չվա խե նա, որով հե տև ինչ պես Մով սե սի, 
նույն պես և իր հետ պի տի լի նի, մի այն թե հո գա, որ օրեն քը 
կա տար վի:

Թե պետ Աստ ված Հե սու ին խոս տա նում է նրա հետ լի նել, 
սա կայն ամեն մարդ պար տա վոր է անհ րա ժեշ տը ձեռ նար կել, 
ուս տի Հե սուն եր կու լրտես է ուղար կում Երի քով քա ղաք, որ
պես զի այն տե ղի բնա կիչ նե րի վի ճա կի և զո րու թյան մա սին 
ստա ցած տե ղե կու թյան հա մա պա տաս խան գոր ծի: Ամե նից 
առաջ անհ րա ժեշտ էր գրա վել Երի քո վը, քա նի որ այն մոտ էր 
Հոր դա նա նին:

Հի շյալ եր կու լրտես նե րը քա ղա քը հե տա զո տե լուց հե տո 
իջև ա նում են Րա խաբ անու նով մի կնոջ տա նը: Երբ Երի քո վի 
թա գա վորն իմա նում է սա, Րա խա բից պա հան ջում է լրտես
նե րին, վեր ջինս պա տաս խա նում է. «Ար դա րև, եր կու մար դիկ 
եկան իմ տուն, սա կայն դար ձյալ հե ռա ցան , նրանց հե տև ից 
արա գո րեն մա՛րդ ուղար կեք, հնա րա վոր է` հաս նեն նրանց»:

Հի շյալ կի նը, քա նի որ լսել էր իս րա յե լա ցի նե րի՝ Կար
միր ծովն անց նե լու և անա պա տում նրանց դեմ դուրս եկած 
ազ գե րի կոր ծան վե լու մա սին, հաս կա նում է, որ, ան շուշտ, 
Երի քովն էլ են գրա վե լու: Սա է պատ ճա ռը, որ լրտես նե րին 
թաքցնում է, չի հանձ նում փնտրող նե րին, և նրանց էլ երդ
վեց նում է, որ երբ քա ղա քը գրա վեն, իրեն և իր ազ գա կան նե
րին չվնա սեն:

Նրանք էլ խոս տա նա լով կար գադ րում են, որ տան պա
տու հա նից կար միր պա րան կա խի՝ որ պես նշան, որ քա ղա քը 
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գրա վե լու ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը ճա նա չեն ու այդ տա նը 
վնա սե լու նպա տա կով չմո տե նան: Եվ քա նի որ տունն էլ էր բեր
դի վրա, Րա խաբն օգ նում է լրտես նե րին փախ չել` պա տու հա
նից իջեց նե լով. սրանք գնա լով եղե լու թյու նը պատ մում են Հե
սու ին և տե ղե կաց նում Երի քո վի բնա կիչ նե րի եր կյու ղի մա սին:

Իս րա յե լա ցի նե րի բա նա կը տա կա վին գտնվում էր Սատ
տիմ կոչվող վայ րում, և այն տե ղից շարժ վե լով՝ մո տե նում էր 
Հոր դա նա նին: Երեք օր հե տո Հե սուն ժո ղովր դին պատ վի
րում է, որ իրենց մա քուր պա հե լով` պատ րաստ լի նեն, քա նի 
որ հա ջորդ օրը գե տի ջու րը կտրվե լու է, և տա պա նա կը պի տի 
անց նի:

Ռու բե նի, Գա դի և Մա նա սեի ցե ղերի կե սին նույն պես 
պատ վի րում է, որ ամե նից առաջ զին վեն` Հոր դա նանն անց
նե լու հա մար, իսկ նրանք վերս տին խոս տա նում են (տե՛ս ԻԴ 
հարցը) ամեն կերպ հնա զանդ լի նել նրա հրա մա նին: Ապա ժո
ղովր դին հրա մա յում է, որ քա հա նա նե րի՝ տա պա նա կը վերց նե
լու ժա մա նակ ամեն մե կը եր կու հա զար կան գուն հե ռա վո րու
թյու նից հե տև են դրան (1 կան գու նը = 0,77 մ):

Իրոք, հա ջորդ օրը քա հա նա նե րը վերց նում են տա պա նա
կը, և երբ գե տի ափին մո տե նա լով` ջուրն են մտնում, Աստ
ծու կամ քով ան մի ջա պես գե տի վե րին հո սան քը դա դա րե լով 
կանգ է առ նում, իսկ ներ քևի հոս քը, բնա կա նո րեն հո սե լով, 
չո րա նում է, և ժո ղո վուր դը ջրա զուրկ գետ նի վրա յով դի մա ցի 
ափն է անց նում1:

Աստ ծու հրա մա նով` իս րա յե լա ցի նե րի տաս ներ կու ցե
ղե րից միմի պատ վա վոր մարդ, քա հա նա նե րի կանգ նած 

1 Տիրոջ ուխտի տապանակը կրող քահանաները հաստատ 
կանգ նեցին Հորդանան գետի հունի մեջ, ցամաքի վրա։ Եվ բոլոր 
իսրայելացիներն անցան ցամաքով, մինչև որ ամբողջ ժողովուրդն 
ավարտեց Հորդանան գետի անցումը (Հեսու 3:17):
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տե ղից մե կա կան քար վերց նե լով, այդ գի շեր իրենց իջևա
նե լու տեղն են տա նում և այդ քա րե րով մի կո թող կանգ
նեց նում, որ հե տա գա յում, երբ ապա գա սե րուն դը հարց նի, 
թե ի՛նչ քա րեր են դրանք, հայտ նի դառ նա իս րա յե լա ցի նե րի՝ 
Հոր դա նան գե տը հրաշ քով անց նե լը, և չմո ռա նան Աստ ծու 
զո րու թյու նը 2:

Հե սուն նույն պես, տաս ներ կու քար վերց նե լով, Հոր դա նա
նում՝ քա հա նա նե րի կանգ նած վայ րում, նշան է կանգ նեց նում: 
Հե տո, երբ տա պա նակն էլ է անց նում, գետն առանց ափե րից 
դուրս գա լու սկսում է հո սել սո վո րա կան հու նով:

Դու տե՛ս Աստ ծու ողոր մու թյու նը. քա ռա սուն տա
րի առաջ առանց նա վի կա րիք ունե նա լու իս րա յե լա ցի ներն 
անց նում են Կար միր ծո վը, իսկ այժմ առանց կամր ջի կա րիք 
ունե նա լու Հոր դա նան գետն են անց նում: Հի րա վի, իս րա յե
լա ցի նե րը սրա պատ ճա ռով շատ են ուրա խա նում, իսկ այդ 
կող մե րում գտնվող կռա պաշտ թա գա վոր նե րը, իս րա յե լա ցի
նե րի՝ Հոր դա նա նը հրաշ քով անց նե լու մա սին լսե լով, մե ծա
պես եր կյու ղում և մտա տանջ վում են, շվա րում՝ չի մա նա լով 
ինչ անել:

Քա նի որ քա ռա սուն տա րի նե րի ըն թաց քում անա պա
տում ծնված նե րը մինչ այդ պա հը չէ ին թլպատ վել, Աստ ծու 
պատ վի րա նի հա մա ձայն` Հե սուն գայ լա խազ քա րով բո լո
րին թլփա տում է: Ամեն օր իջ նող մա նա նան Ավե տյաց եր
կիր ոտք դնե լուց և դրա ցո րենն ուտե լուց հե տո դա դա րում է: 
Այդ պես նաև հրա շա լի ամ պը, որը անա պա տում առաջ նոր
դում էր իս րա յե լա ցի նե րին, Հոր դա նանն անց նե լու ժա մա նակ 
ան հե տա նում է:

2 Երբ վաղը ձեր որդիները հարցնեն և ասեն՝ «Այս ի՞նչ քա րեր 
են», ասա ցե՛ք ձեր որդիներին, որ Իսրայելը ցամաքով անցավ Հոր դա
նան գետով (Հեսու 4:22, 23):
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Հարց Բ: Երիքովի թագավորը, իմանալով 
իսրայելացիների՝ Հորդանանը հրաշքով անցնելը, 
հնազանդվո՞ւմ է Հեսուին:
Պա տաս խան: Չի հնա զանդ վում, և քա նի որ նրա դեմ դուրս 

գա լու կա րո ղու թյուն չու ներ, եր կյու ղից ամ բողջ բնակ չու թյամբ 
փակ վում է քա ղա քում, և ոչ մե կը չի հա մար ձակ վում դուրս գա
լու: Իս րա յե լա ցի նե րի բա նա կը իջև ա նում է քա ղա քի մոտ, և Հե
սուն, ցան կա նա լով զննել դրա պա րիս պը, ավե լի մո տե նա լով, 
տես նում է մե կին, որ կանգ նել էր՝ սու րը ձեռ քին:

Թե պետ նրա տե սած անձ նա վո րու թյու նը հրեշ տակ էր, 
սա կայն քա նի որ մարդ կա յին կեր պա րան քով էր երև ում, Հե
սուն հարց նում է. «Իս րա յե լա ցի՞ ես, թե՞ թշնա մու կող մից»3, 
և երբ իմա նում է, որ Աստ ված է ուղար կել՝ իրեն օգ նե լու4, իս
կույն երկր պա գում է և հարց նում . «Ի՞նչ ես հրա մա յում ծա ռա
յիդ»: Հրեշ տա կը հրա մա յում է, որ կո շիկ նե րը ոտ քե րից հա նի, 
քա նի որ նրա կանգ նած վայ րը սուրբ է5, և Հե սուն հա նում է 
կո շիկ նե րը:

Ապա, ըստ Աստ ծու պատ վի րա նի, Հե սուն կար գադ րում է, 
որ բո լոր պա տե րազ մող նե րը զին ված և հան դի սա վոր առաջ 
քայ լեն, տա պա նա կը` նրանց հե տև ից, յոթ քա հա նա ներ փո ղեր 
հնչեց նեն, նրանց հե տև ից էլ ժո ղո վուրդն առանց որևէ ձայն 
հա նե լու վեց օր՝ օրը մեկ ան գամ, պարս պի շուր ջը կա նո նա վո
րու թյամբ պտտվի:

Ար դա րև, վեց օր առա վո տյան այս ձև ով հա վաք վե լով՝ այդ
քան շատ ժո ղո վուր դը, կա նո նա վո րա պես և կա տա րե լա պես 

3 «Մեզնի՞ց ես, թե մեր թշնամիներից» (Հեսու 5:13):
4 Նա ասաց. «Ես Տիրոջ զորքի զորավարն եմ և հիմա եկա» 

(Հեսու 5:14):
5 «Հանի՛ր կոշիկները քո ոտքերից, որովհետև քո կանգնած տե

ղը սուրբ է» (Հեսու 5:16):
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լուռ, Երի քո վի շուր ջը ծան րա քայլ շրջե լով, բնա կա վայր է վե
րա դառ նում: Քա ղա քի բնա կիչ նե րը, սա տես նե լով, սաս տիկ 
զար մա նում են: Իսկ յո թե րորդ օրը դար ձյալ նույն ձև ով շրջան 
անե լուց հե տո, երբ բո լո րը մի աս նա բար և մի ա ձայն մեծ աղա
ղակ են բարձ րաց նում, ո՜վ հրաշք, Երի քո վի պա րիս պը ինք նի
րեն կոր ծան վում է:

Այն ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը հար ձակ վում և կո տո
րում են քա ղա քի բնա կիչ նե րին՝ և՛ մարդ կանց, և՛ անա սուն
նե րին, բա ցի վե րո հի շյալ Րա խաբ կնո ջից, որն իս րա յե լա ցի 
լրտես նե րին ապաս տան էր տվել, և որին իր ազ գա կան նե րով և 
ունեց ված քով, պատ վով և անվ նաս բա նա կա տե ղի են բե րում: 
Աստ ծու ողոր մու թյամբ հի շյալ կի նը, մով սի սա կան օրենքն ըն
դու նե լով, Սաղ մոն անու նով մի մար դու կինն է դառ նում6:

Եվ քա նի որ հի շյալ հաղ թա նա կը մի մի այն Աստ ծու ողոր
մու թյամբ էր իրո ղու թյուն դար ձել, և քա նա նա ցի նե րի երկ րի 
առա ջին գրա վյալ տա րածքն էր, ուս տի Երի քո վում գտնված 
ոս կին, ար ծա թը, պղին ձը և եր կա թը Հե սուն որ պես շնոր հա կա
լու թյուն Աստ ծուն է ըն ծա յում՝ խո րա նի գան ձա նա կին տա լով: 
Եվ քա ղա քը կրա կի մատ նե լով՝ ամ բող ջու թյամբ այ րում է, մի և
նույն ժա մա նակ նզով քով կար գադ րում, որ ոչ մեկն այն տե ղից 
ոչինչ չվերց նի:

Նույն ձև ով՝ նզով քով, վճռում է, որ ով վե րա կա ռու ցի այս 
քա ղա քը, հիմքն անդ րա նիկ որ դով դնի, իսկ կրտսեր որ դով էլ 
դար պա սը կանգ նեց նի: Եվ, իրոք, գրե թե չորս հա րյուր տա րի 
հե տո այս վճիռն իրա գործ վում է7:

6 Սաղմոնը ծնեց Բոոսին՝ Ռաքաբից (Մտ. 1:5):
7 Նրա օրոք բեթելացի Աքիելը կառուցեց Երիքովը, իր անդրանիկ 

որդի Աբիրոնի հետ դրա հիմքերը դրեց, իսկ կրտսեր որդի Սեգուբի 
հետ դրա դարպասները կանգնեցրեց, համաձայն Տիրոջ խոսքի, որ 
ասվեց Նավեի որդի Հեսուի բերանով (Գ Թագ. 16:34):
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Սա կայն Աքար անու նով մե կը առանց կա րև ո րե լու նզով
քը Երի քո վից մի ծաղ կա կար վե րար կու, եր կու հա րյուր ար ծաթ 
դրամ և ձու լա ծո ոս կյա կտոր է վերց նում, որոնք իր վրա նում 
գաղտ նի թա ղում է՝ հա մա րե լով իր ագա հու թյու նը բո լո րից 
թաքց ված, սա կայն չա րա չար սխալ վում է:

Դու Աստ ծու դա տաս տա նի՛ն նա յիր: Հի րա վի, Աքա րը չա
րու թյամբ հա կա ռակ վում է հրա մա նին, բայց նրա պատ ճա
ռով բո լոր իս րա յե լա ցի նե րի` թշնա մուց հաղթ վե լուց բա ցի` 
Հե սուն էլ ծանր սրտա տան ջու թյան է մատն վում: Քա նի որ 
շրջա կա քա ղաք նե րի բնա կիչ նե րը , լսե լով Երի քո վը գրա վե
լու լու րը, սար սա փում են, և իս րա յե լա ցի ներն էլ, չա փա զանց 
ուրախ, հույս ունե ին, որ գնա ցած բո լոր վայ րե րը ան պատ ճառ 
պի տի կա րո ղա նան գրա վել:

Արդ, Հե սուն մո տա կա Գա յի քա ղաք լրտես ներ ուղար կե լուց 
հե տո իմա նում է, որ բնակ չու թյու նը սա կա վա թիվ է և դի մադ րե
լու ան կա րող, երեք հա զար մարդ է ուղար կում` կռվի, սա կայն 
բնա կիչ նե րը դի մադ րում են, և իս րա յե լա ցի նե րը բա խու մը սկսե
լուն պես իս կույն նա հան ջում են, իսկ թշնա մին, նրանց հե տապն
դե լով, երե սուն վեց մարդ է սպա նում, շա տե րը վի րա վոր վում են, 
մնա ցա ծը, եր կյու ղով խույս տա լով, հա զիվ մա զա պուրծ է լի նում:

Հե սուն, տես նե լով իս րա յե լա ցի նե րի նմա նօ րի նակ փա
խուստն ու թշնա մուց խայ տա ռակ վե լը , իս կույն պատ ռում է 
իր հան դերձ նե րը և գլխին մո խիր ցա նե լով՝ գետ նա մած խո
նարհ վում է տա պա նա կի մոտ, և մին չև երե կո հա ռա չանք
նե րով ու պա ղա տանք նե րով աղա չում Աստ ծուն: Նաև ժո
ղովր դի ծե րերն են այս օրի նա կով և փշրված սրտով աղոթ քի 
կանգ նում, որ պես զի Աստ ված իս րա յե լա ցի նե րից չհե ռաց նի Իր 
խնա մա կա լու թյու նը:

Խո հե մու թյա՛մբ մտա պա հիր. նախ Աստ ված Հե սու ին խոս
տա նում և քա ջա լե րում է, որ չվա խե նա թշնա մուց, բայց այժմ, 
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երբ թշնա մին հաղ թա նակ է տա նում, չի մա նա լով ինչ անել` 
աղա ղա կում է առ Աստ ված. «Ո՛վ Տեր, հի մա ես ի՞նչ անեմ, 
ահա Իս րա յե լը հաղթ վեց թշնա մուց»8 :

Սա կայն մի՛ կար ծիր, որ Աստ ված Իր ողոր մու թյու նը նրա
նից վերց նում է, այլ քա նի որ հան ցան քը ժո ղովր դինն էր, և 
Հե սուն դե ռևս չգի տեր, որ իր նզով քին հա կա ռակ` Երի քո վից 
գո ղու թյուն էին արել, դրա պատ ճա ռով Աստ ված, ժո ղովր դի 
մեղ քը հայտ նե լով9, հրա մա յում է, որ վի ճակ գցե լով հայտ նա բե
րեն գո ղին և կրա կի վրա այ րեն, որ պես զի կա րո ղա նան հաղ թել 
թշնա մուն:

Հրա մա նի հա մա ձայն՝ Հե սուն իս րա յե լա ցի նե րի տաս ներ
կու ցե ղե րի մի ջև վի ճակ է գցում, և գո ղու թյու նը վե րո հի շյալ 
Աքա րին է բա ժին ընկ նում: Հե սուն իր մոտ է կան չում նրան, 
թեև վեր ջինս, գո ղու թյու նը խոս տո վա նե լով, զղջում է, սա
կայն այն չի ըն դուն վում: Քա նի որ զղջու մը ոչ թե ի սեր կամ 
ի պա տիվ Աստ ծու էր, այլ հան ցան քը հաս տատ վե լուց հե
տո ակա մա ստիպ ված է լի նում զղջա լու և հայտ նե լու գո
ղո նի տե ղը: Գոր ծը բա ցա հայտ վե լուն պես Հե սուն և ողջ 
ժո ղո վուր դը նրան, Աքով րի ձոր կոչ վող վայ րը տա նե լով, քար
կո ծում են, նրա որ դի նե րին, անա սուն նե րին և ողջ ունեց
ված քը այ րում, հե տո այդ վայ րում քա րեր կու տա կում: Այն 
մի բլուր է դառ նում՝ այ լոց ահար կու խրատ լի նե լու հա մար10: 
Աքա րի կորստյամբ ար դա րու թյուն գոր ծադր վե լով ̀  Աստ
ծու բար կու թյու նը մեղ մա նում է11: Ուստի Աստ ված Հե սու ին 

8 Օ՜հ, Տե՛ր, հիմա ես ի՞նչ անեմ (Հեսու 7:8):
9 Ժողովուրդը մեղք գործեց…. նզովք դարձան (Հեսու 7:11):
10 Եվ բոլոր իսրայելացիները նրան քարկոծեցին քարերով ու 

նրա ունեցվածքը այրեցին հրով…., և դիզեցին նրանց վրա մեծ 
քարակույտ (Հեսու 7:25):

11 Եվ իջավ Տիրոջ սաստիկ բարկությունը (Հեսու 7:26):
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քա ջա լե րում է, որ չվա խե նա, և մի ա ժա մա նակ նա խա պես 
հայտ նում է Գա յի քա ղա քը կոր ծա նե լու ձևը:

Օրի նա՛կ վերց րու. ինչ պես Աքա րը, ագա հու թյու նից 
և ըն չա սի րու թյու նից գո ղու թյուն անե լով, իր գո ղա ցա ծից 
օգուտ չի քա ղում, այ լև նրա ողջ ունեց վածքն ու որ դի նե
րը այր վում են և մո խիր դառ նում, նույն պես և գո ղե րը, գո
ղո նից օգուտ չու նե նա լուց բա ցի, իրենք նույն պես կորս տյան 
մատն վե լով, ան պատ ճառ հան դեր ձյալ կյան քում ան վերջ 
տան ջանք նե րի են են թարկ վում:

Հե տո Հե սուն երե սուն հա զա րա նոց մի գունդ է ուղար կում` 
Գա յի քա ղա քի մի կող մում դա րա նա կա լե լու, երբ ինքն ամ բողջ 
զոր քով դե պի քա ղաք է շարժ վում։ Բնա կիչ նե րը նո րից նրանց 
դեմ են դուրս գա լիս, և Հե սուն ձև աց նում է, թե փախ չում է, 
քա ղա քա ցի ներն էլ, կար ծե լով, որ իս րա յե լա ցի ներն իրոք փախ
չում են, բո լո րը մի ա ժա մա նակ թշնա մուն հե տապն դե լու նպա
տա կով քա ղա քից դուրս են գա լիս, իսկ դա րա նա կա լած իս րա
յե լա ցի նե րի զորքն իս կույն ներ խու ժում է քա ղաք և այն կրա կի 
մատ նե լով՝ այ րում:

Երբ բնա կիչ նե րը տես նում են կրա կի ծու խը, քա ղա քը 
պաշտ պա նե լու նպա տա կով հետ են դառ նում, ահա այդ ժա
մա նակ Հե սուն, որը դի տա վո րյալ էր փա խուս տի դի մել, ընկ
նում է նրանց հե տև ից և, ըստ Աստ ծու պատ վի րա նի, ձեռ քի 
նի զա կը դե պի քա ղաք պար զում12: Քա ղաքն այ րող երե սուն 
հա զար զորքն էլ, քա ղա քից դուրս գա լով, եր կու կող մից 
սկսում է կո տո րել քա ղա քի բնակ չու թյա նը, և Հե սուն ձեռ քը չի 
իջեց նում, մին չև բո լո րին էլ կո տո րում են: Գա յիի թա գա վո րին 
բռնե լով՝ կա խա ղան են հա նում, նրանց անա սուն նե րին ավար 

12 Հեսուն մեկնեց իր ձեռքում եղած նիզակը դեպի քաղաքը 
(Հեսու 8:18):
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առ նե լուց հե տո քա ղա քը նզովք նե րով այ րում են և ամ բող ջո
վին ավե րակ դարձ նում :

Ապա Հե սուն մուրճ չդի պած քա րե րով սե ղան է պատ րաս
տում, Աստ ծուն շնոր հա կա լու թյան ըն ծա ներ մա տու ցում, և 
սե ղա նի քա րե րին գրում օրեն քը։ Ժո ղովր դի մի մա սը` Գա րի
զի, իսկ մյուս մա սը Գե բազ լեռն է բարձ րա նում, իսկ քա հա նա
ներն էլ, տա պա նա կով նրանց մի ջև կանգ նե լով, բարձ րա ձայն 
կար դում են օրեն քը, որի ըն թաց քում հնա զանդ վող նե րին՝ օրհ
նու թյուն, իսկ անհ նա զանդ նե րին անեծք կար դա լու ժա մա նակ 
ժո ղո վուր դը «ամեն» է ասում, ինչ պես պատ վի րել էր Մով սե սը 
(տե՛ս ԻԵ հար ցը):

Թեև Սի նա լե ռան վրա Մով սե սը կար դում է օրեն քը, ժո ղո
վուրդն էլ հանձն է առ նում և խոս տա նում հնա զանդ վել, սա
կայն նրանք բո լորն էլ անա պա տում մա հա նում են, ուս տի այս 
ան գամ նո րից է կար դաց վում, որ պես զի ներ կա ժո ղո վուր դը 
նո րից խոս տա նա և օրեն քին հա կա ռակ չգոր ծի:

Հարց Գ: Երիքովի և Գայիի կործանումից հետո 
մոտակայքում գտնվող քաղաքի թագավորները 
հնազանդվո՞ւմ են:
Պա տաս խան: Չեն հնա զանդ վում: Թեև իս րա յե լա ցի նե րի՝ 

Եգիպ տո սից հրաշ քով դուրս գա լը և մինչ այդ ժա մա նակ նրանց 
դի մադ րող նե րի պար տու թյու նը բո լո րին հայտ նի էին, սա կայն 
այդ կող մե րի թա գա վոր նե րը դար ձյալ մի ա վոր վում են իս րա յե լա
ցի նե րի դեմ: Գա բա վոն գա վա ռի մե ծա մեծ նե րը նրանց հետ չեն 
հա մա ձայ նում, և մարդ են ուղար կում Հե սուի մոտ՝ հնա զան դու
թյուն հայտ նե լով, ապա խնդրում են, որ Հե սուն իրենց հետ բա
րե կա մու թյան դա շինք կնքի, որ միշտ մի մյանց բա րե կամ լի նեն:

Բայց քա նի որ Գա բա վո նը գտնվում էր իս րա յե լա ցի նե րի 
բնա կա վայ րի մո տա կայ քում, նրանք, վա խե նա լով, որ գու ցե 
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հենց դրա պատ ճա ռով Հե սուն չըն դու նի իրենց առա ջար կը և 
Երի քով և Գա յի քա ղաք նե րի նման Գա բա վոնն էլ ավե րի, հին և 
պատռ ված հա գուստ ներ հագ նե լով և իրենց հետ որդ նած հաց 
վերց նե լով, ներ կա յա նում են և այն պես խո սում` իբր շատ հե
ռու վայ րե րից են եկել։

Ար դա րև, Հե սուն հարց նում է, թե մի գու ցե մոտ տե ղից են 
գա լիս, սա կայն երբ նրանք հայտ նում են, որ իրենց հան դերձ
նե րը ճա նա պար հին են մաշ վել, իսկ հա ցը բոր բոս նել ու որդ
նել է, Հե սուն հա վա տում է նրանց խոս քե րին, քա նի որ Գա բա
վո նի բնա կիչ նե րը այն պի սի թշվառ և ողոր մե լի կեր պա րանք 
ունե ին, որ նրանց տես նո ղի գութն ան պատ ճառ կշարժ վեր: Այս 
պա րա գա յում Հե սուն և ժո ղովր դի իշ խան նե րը առանց Աստ ծու 
կամ քը հարց նե լու, եր դու մով դա շինք են կնքում, որ գա բա վո
նա ցի նե րին չվնա սեն13: 

Երեք օր հե տո սրանց նեն գու թյու նը հայտ նի է դառ նում, և 
պարզ վում է, որ մոտ տե ղից են, սա կայն Հե սուն երդ ման պատ
ճա ռով նրանց չի վնա սում: Մի այն իս րա յե լա ցի նե րին ստա
խո սու թյամբ խա բե լու հա մար դա տա պար տում է, որ բո լոր 
գա բա վո նա ցի նե րը ՝ մե ծից փոքր, որ պես ջրկիր ներ և փայ տա
հատ ներ, գե րի նե րի նման ծա ռա յեն իս րա յե լա ցի նե րին 14:

Խրա՛տ ըն դու նիր. գա բա վո նա ցի նե րին խո նար հու թյամբ 
հա ջող վում է իս րա յե լա ցի նե րի հետ բա րե կա մու թյուն հաս
տա տել և անվ նաս մնալ, մինչ դեռ մյուս նե րը հպար տու
թյամբ, իրենց կա րո ղու թյան վրա հույս դնե լով, կորս տյան են 
մատնվում: Օրի նակ՝ Երու սա ղե մի Ադո նի բե զեկ թա գա վո րը, 
Հե սուի գոր ծե րի մա սին տե ղե կու թյուն հա վա քե լով, մա նա
վանդ Գա բա վո նի նման մեծ քա ղա քի քա ջա սիրտ բնա կիչ նե րի 

13 Հեսուն նրանց հետ խաղաղություն հաստատեց և ուխտեց 
(Հեսու 9:15):

14 Նրանց փայտահատներ ու ջրկիրներ կարգեց (Հեսու 9:27):
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առանց պա տե րազ մի անձ նա տուր լի նե լու պատ ճա ռով զայ
րա ցած, Քերբ րոն, Հե րի մութ, Լա քիս և Սդո ղոմ քա ղաք նե րի 
թա գա վոր նե րին լուր է ուղար կում, որ մի ա վոր վեն և բազ մա
քա նակ զոր քով Գա բա վոն շարժ վեն. նրանք պա շա րում են քա
ղա քը բնա կիչ նե րին պատ ժե լու նպա տա կով: 

Գա բա վո նա ցի նե րը լուր են ուղար կում Հե սու ին, որ իրենց 
պաշտ պա նի: Նա ան թիվ զոր քով իս կույն շարժ վում է թշնա մու 
դեմ, և Աստ ված թշնա մու սիր տը եր կյուղ է գցում15. թշնա մին 
սկսում է փախ չել, իս րա յե լա ցի ներն էլ հե տապն դում են կո տո
րե լու նպա տա կով: Սա կայն փախս տա կան զոր քը ցի րու ցան 
փախ չում է ան հարթ տե ղե րով, և Հե սուն խնդրում է Աստ ծուն, 
որ քա րե կար կուտ տե ղա` ջնջե լու իս րա յե լա ցի նե րի թշնա մի նե
րին, որոնք նաև իր թշնա մի ներն են:

Իրոք, իս կույն սկսում է սաս տիկ կար կուտ տե ղալ այն պես, 
որ կար կու տից մա հա ցած նե րի թի վը սրից ըն կած նե րից ավե լի 
շատ է լի նում16: Իս րա յե լա ցի նե րի զոր քը նույն պես շա րու նա
կում է կո տո րել փախ չող նե րին, սա կայն ար դեն մթնում էր: Հե
սուն նո րից է խնդրում Աստ ծուն, որ արե գա կը կանգ նի Գա բա
վո նի, իսկ լու սի նը` էլոն ձո րի մոտ: Այս խոսքն ար տա սա նե լուն 
պես Աստ ծու կամ քով արևն ու լու սի նը կանգ նում են իրենց 
տե ղում և չեն շարժ վում, մին չև բո լոր փախ չող նե րին կո տո
րե լով` Աստ ված իս րա յե լա ցի նե րի վրեժն առ նում է թշնա մի նե
րից17: Ապա արևը սո վո րա կա նի նման շա րու նա կում է իր ճա

15 Տերը իսրայելացիների ահը գցեց նրանց մեջ (Հեսու 10:10):
16 Երբ նրանք Բեթորոնի զառիվայրով փախչում էին…. Տերը 

նրանց վրա երկնքից կարկտի քարեր թափեց…. կարկտի քարերից 
մեռածներն ավելի շատ էին, քան նրանք, որոնց իսրայելացիները 
պատերազմում սրով կոտորեցին (Հեսու 10:11):

17 Եվ արեգակն ու լուսինը կանգնեցին իրենց տեղում, մինչև որ 
Աստված նրանց թշնամիներից վրեժն առավ (Հեսու 10:13):
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նա պար հը: Այս հրաշ քի պատ ճա ռով այդ օրը եր կու օր վա չափ 
եր կա րում է18:

Դու հի շյալ թա գա վոր նե րի ողոր մե լի վի ճա կի՛ն նա յիր. քա նի 
որ իրենց զոր քե րի կո տո րա ծից բա ցի՝ նրանք էլ, հին գը մի ա սին, 
հու սա հատ մեկ քա րայ րում են պատս պար վում: Հե սուն հրա
մա յում է նրանց իր մոտ բե րել, քաջ զին վոր նե րին էլ հրա մա
յում է, որ նրանց պա րա նոց նե րը աներ կյուղ ոտ նա կոխ անե լով` 
սպա նեն և մար մին ներն էլ փայ տե րից կա խեն, որ պես զի մյուս
նե րին իս րա յե լա ցի նե րի դեմ չգոր ծե լու խրատ լի նի:

Նույն օրը` երե կո յան, հի շյալ թա գա վոր նե րի մար մին ներն 
իջեց նե լով՝ նույն քա րայ րի մեջ են նե տում՝ քա րե րով փա կե լով 
այն, և Հե սուն ան մի ջա պես գրա վում է նրանց քա ղաք նե րը:

Արդ, հե տևի՛ր Աստ ծու ողոր մու թյա նը: Թեև այդ պի սի 
մեծ պա տե րազմ էր, բայց քա նի որ Աստ ված իս րա յե լա ցի նե րի 
հետ էր, նրան ցից ոչ մե կը չի վնաս վում: Եվ քա նի որ այդ կող
մե րում այլ թա գա վոր ներ էլ կա յին, մի գու ցե նրանք նույն պես 
մի ա վոր վե ին ու պա տե րազ մե ին, Հե սուն նրանց դեմ նույն պես 
զորք է ուղար կում և կո տո րում՝ գրա վե լով նրանց քա ղաք նե րը:

Սա կայն Սուր գա վա ռի Հա բին թա գա վո րը հան գիստ չի 
մնում, և շրջա կայ քում բնակ վող թա գա վոր նե րին մի ա նա լով՝ 
ծո վի ավա զի նման ան թիվ զորք է հա վա քում, որ պես զի հար
ձակ վի իս րա յե լա ցի նե րի վրա: Հե սուն նրան և նրան մի ա ցած
նե րին , Աստ ծու օգ նու թյամբ նույն պես կո տո րե լով, ամ բող ջու
թյամբ բնաջն ջում է:

Ապա քա նա նա ցի նե րի և այդ երկր նե րում բնակ վող ժո ղո
վուրդ նե րի հետ յոթ տա րի շա րու նակ պա տե րազ մում է, քսա
նի նը թա գա վոր նե րի իրենց ժո ղո վուրդ նե րի հետ երկ րի երե
սից ամ բող ջու թյամբ բնաջն ջե լով` կորս տյան մատ նում, նրանց 

18 Եվ մեկ օրը եղավ որպես երկու (Սիրաք 46:5):
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տա րածք նե րը գրա վում և իս րա յե լա ցի նե րի ցե ղե րի մի ջև կան
խա պես որոշ ված ձև ով հա վա սա րա պես բա ժա նում :

Հարց Դ: Ավետյաց երկիրն ինչպե՞ս է բաժանվում 
իսրայելացիների միջև:
Պա տաս խան: Քա նի որ տաս ներ կու ցե ղե րից եր կու սու կե

սը՝ Ռու բե նի, Գա դի, և Մա նա սեի կես ցե ղը, Հոր դա նա նի մյուս 
կող մում էին բնա կու թյուն հաս տա տել, ինչ պես նա խա պես վե
րև ում հի շա տակ վել է, Հե սուն նվաճ ված և գրավ ված երկր նե րը 
հա ա պա տաս խա նա բար բա ժա նում է մնա ցած ին նու կես ցե ղե
րի մի ջև, ինչ պես Աստ ված պատ վի րել էր Մով սե սին 19:

Եվ դար ձյալ ըստ Աստ ծու պատ վի րա նի՝ ամեն մի ցե ղի հո
ղա տա րած քում ղև տա ցի նե րին քա հա նա յա գոր ծե լու հա մար 
տա րածք է հատ կաց վում: Եվ քա նի որ հի շյալ եր կու սու կես ցե
ղե րի՝ զին վո րու թյան պի տա նի մա սը, ժո ղովր դի հետ Հոր դա
նանն անց նե լով, մի ա վոր ված պա տե րազ մում էր, ուս տի թշնա
մի նե րին հաղ թե լուց հե տո յու րա քան չյուր ցեղ տի րա նում է իր 
տա րած քին և այն տեղ տե ղա վոր վում: Հե սուն հետ դառ նա լու և 
իրենց տե ղե րը վե րա դառ նա լու օրհ նու թյամբ հրա ման է տա լիս՝ 
պատ վի րե լով, որ Աստ ծու պատ վի րան նե րը հնա զան դու թյամբ 
պահ պա նե լու զգու շու թյուն ունե նան: 

Սա կայն տա պա նակն ու վկա յու թյան խո րա նը Հոր դա
նա նի այս կող մում՝ ին նու կես ցե ղե րի մեջ տե ղում էին, ուս տի 
նրանք մտա ծում են, թե մի գու ցե որոշ ժա մա նակ հե տո եր
կու ցե ղե րի մի ջև գժտու թյուն և ան հա մա ձայ նու թյուն ծա գեն, 
և սրանք մտա ծեն, թե իրենք իս րա յե լա ցի ներ չեն և հետզ հե
տե իրենց այդ ժո ղովր դի ընդ հան րու թյու նից դուրս հա մա րեն: 
Սրա պատ ճա ռով Հոր դա նա նի մյուս կող մում՝ Գա լի լոթ կոչ վող 

19 Թվեր 34:
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վայ րում, մի մեծ սե ղան են կա ռու ցում՝ ոչ թե զոհ մա տու ցե լու, 
այլ ցույց տա լու, որ իրենք նույն պես իս րա յե լա ցի ներ են:

Եվ քա նի որ խո րա նից բա ցի՝ այլ տեղ Աստ ծուն զոհ չմա
տու ցե լու հա տուկ կար գադ րու թյուն կար, ուս տի ժո ղո վուր դը, 
լսե լով, որ նրանք հա տուկ սե ղան են կա ռու ցել, կար ծում է, որ 
օրեն քին հա կա ռակ զոհ մա տու ցե լու նպա տա կով են կա ռու
ցել: Սրա պատ ճա ռով նրանց դեմ պա տե րազ մե լու հա մար հա
վաք վում են Սե լո վում: Սա կայն նախ իրո ղու թյու նը ստու գե լու 
հա մար մար դիկ են ուղար կում, որոնք գնա լով քննում, տե ղե
կա նում են, որ սե ղա նը զոհ մա տու ցե լու հա մար չի կա ռուց վել, 
և երբ ժո ղովր դին էլ են տե ղե կաց նում, բո լորն ուրա խա նա լով 
աղո թում են այն կա ռու ցող նե րի հա մար, քա նի որ սեղա նը կա
ռուց վել է` ի նշան և ի վկա յու թյուն իս րա յե լա ցի լի նե լու: 

Հե տո Հե սուն, ժո ղովր դի ազ դե ցիկ ծե րե րին և օրենս գետ
նե րին հի շյալ Սե լո վում` խո րա նի առ ջև, հա վա քե լով, իս րա
յե լա ցի նե րին մեկ առ մեկ հի շեց նում է Աստ ծու բա րե րա րու
թյուն ներն ու գոր ծած հրաշք նե րը և պատ վի րում, որ Աստ ծուն 
ընդ հան րա պես իրենց մտքից ու սրտից չհա նեն, միշտ հնա
զանդ լի նեն իրենց բա րե րար և ողոր մած Արար չին :

Հե սուն նաև պատ վի րում է, որ մե ծա պես զգու շա նան կռա
պաշտ նե րի հետ մտեր միկ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լուց, 
նրանց աղ ջիկ տա լուց և առ նե լուց, նրանց կուռ քե րը պաշ տե լուց, 
քա նի որ եթե պաշ տեն, ան տա րա կույս պի տի պատժ վեն: Ժո
ղո վուրդն էլ Աստ ծուն և Նրա օրենք նե րին հնա զանդ վե լու խոս
տում է տա լիս: Նրանց խոս քերն ու խոս տում նե րը օրենք նե րի 
գրքի մեջ ար ձա նագ րե լուց բա ցի` որ պես վկա յու թյուն՝ այն տեղ 
քա րե մի մեծ կո թող են կանգ նեց նում, որ պես զի ամեն ան գամ այն 
տես նե լով՝ իրենց խոս տու մը մտա բե րեն և միշտ հնա զանդ լի նեն:

Ար դա րև, քա նի դեռ Հե սուն և նրան ժա մա նա կա կից ծե րե
րը ողջ էին, բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը ամեն ին չով հնա զանդ են 
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մնում: Սա կայն Հե սուն հա րյուր տա սը տա րե կա նում վախ
ճան վում է և թաղ վում Թամ նա սա րա կոչ վող վայ րում: Նրա 
փո խա րեն ուրիշ առաջ նորդ չի ընտր վում, և յու րա քան չյուր ցեղ 
կա ռա վա րում են նրա ազ դե ցիկ և խոս քի տեր ան ձինք, և բո լո
րին վե րա բե րող որևէ խնդիր ծա գե լիս քա հա նա յա պե տի և մե
ծա մեծ նե րի վճիռ նե րով են տնօ րին վում:

Ինչ պես որ երկ րորդ դա րի քա ռա սուն մե կե րորդ հար ցի 
մեջ է հի շա տակ վել , քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րը Եգիպ տո սից 
դուրս գա լու ժա մա նակ Հով սե փի ոս կոր ներն ամ բող ջու թյամբ 
բե րել էին, յու րա քան չյուր ցեղ իրեն հատ կաց ված վայ րում 
հաս տատ վե լուց հե տո հի շյալ ոս կոր նե րը թա ղում է Սի կի մում, 
որոնք Հա կո բը մա հա նա լիս հատ կա պես Հով սե փին էր տվել, 
ինչ պես որ հի շա տակ վել է եր րորդ դա րի երե սու նին նե րորդ 
հար ցի մեջ:

Հարց Ե: Հեսուի մահվանից հետո իսրայելացիները 
մշտապես հնազա՞նդ են մնում Աստծուն:
Պա տաս խան: Չեն մնում: Հի րա վի, որ քան էլ Հե սուն շատ 

թշնա մի ներ է կո տո րում, այ սու հան դերձ, դե ռևս շատ կռա
պաշտ ներ են մնում. նա չի կա մե նում բո լո րին կո տո րել՝ մտա
ծե լով, որ մի գու ցե ժո ղո վուր դը հան գիստ լի նե լով անձ նա տուր 
լի նի մարմ նա կան հա ճույք նե րի և զվար ճանք նե րի և մո ռա
նա Աստ ծուն: Սրան հա կա ռակ` թշնա մու գո յու թյու նը նրանց 
խթան կլի նի և կհու շի, որ թշնա մուց չհաղթ վե լու հա մար պար
տա վոր են Աստ ծու օգ նու թյանն ապա վի նել և հնա զանդ վել 
Նրա սուրբ պատ վի րան նե րին 20:

20 Սրանք են այն ազգերը, որոնց թողեց Հեսուն, որպեսզի Աստ
ված նրանցով փորձի իսրայելա ցի ներին, ամենքին, որոնք չգիտեին 
քանա նացիների բոլոր պատերազմների մասին (Դատ. 3:1):
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Դու հի մա նա յի՛ր իս րա յե լա ցի նե րի ապե րախ տու թյա նը. և՛ 
Մով սե սը, և՛ Հե սուն կրկին ու կրկին խստո րեն կար գադ րում են 
կռա պաշտ նե րի հետ մտեր միկ հա րա բե րու թյուն ներ չհաս տա
տել՝ զգու շաց նե լով չպաշ տել նրանց կուռ քե րը: Եղի ա զար քա
հա նա յա պե տի և նրան ժա մա նա կա կից ծե րե րի մահ վա նից 
հե տո իս րա յե լաց ներն այն քան են մտեր մա նում դրա ցի կռա
պաշտ նե րի հետ, որ սկսում են պաշ տել նրանց կուռ քե րը:

Այն ժա մա նակ Աստ ված բար կա նա լով հետզ հե տե նրան
ցից վերց նում է Իր խնա մա կա լու թյու նը և պաշտ պա նու թյու
նը, թշնա մի ներն աս տի ճա նա բար հա մար ձա կու թյուն են ձեռք 
բե րում, և իս րա յե լա ցի ներն էլ հար կադր ված վերս տին պա տե
րազ մում են նրանց դեմ: Սրա պատ ճա ռով ժո ղովր դի մե ծա
մեծ նե րը, խո րա նի առ ջև հա վաք վե լով, քա հա նա յա պե տի միջ
նոր դու թյամբ Աստ ծուն հարց նում են, թե ո՛վ է պա տե րազ մե լու 
քա նա նա ցի նե րի դեմ21:

Աստ ված հրա մա յում է, որ Հու դան պա տե րազ մի, իսկ Հու
դա յի ցե ղա պետն էլ, զոր քի գլուխ անց նե լով և իր հետ Շմա վո նի 
ցե ղից էլ մարդ վերց նե լով, մի աս նա բար պա տե րազմ սկսի Ադո
նի բե զեկ թա գա վո րի դեմ, որը Բե զեկ քա ղա քի թա գա վորն էր: 
Իս րա յե լա ցի ներն այս քա ղա քը գրա վե լուց հե տո թա գա վո րին 
ձեր բա կա լում են՝ նրա ձեռ քե րի և ոտ քե րի մատ նե րի ծայ րե րը 
կտրա տե լով:

Ըմբռ նի՛ր Աստ ծու ար դա րու թյու նը. հի շյալ թա գա վո րը, 
խիստ ան գութ և բար բա րոս անձ լի նե լով, նա խա պես յո թա
նա սուն թա գա վոր նե րի դեմ պա տե րազ մե լու ժա մա նակ նրանց 
գե րել և մատ նե րի ծայ րե րը կտրա տել էր տվել, և այս թա գա
վոր նե րին իր հա ցի սե ղա նի տակ էր պա հում, որ պես զի նրանք 

21 Հեսուի վախճանվելուց հետո իսրայելացիները հարցնում էին 
Տիրո ջը և ասում. «Մեզնից ո՞վ առաջինը դուրս կգա պատե րազ մի 
քանանացիների դեմ» (Դատ. 1:1):
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սնվե ին իր նե տած հա ցի կտոր նե րով: Իրոք, իր անգ թու թյու նը 
նույն կերպ իրեն է վե րա դառ նում, և նա, Աստ ծու ար դա րու
թյու նը խոս տո վա նե լով, ասում է. «Ինչ պես որ ես արե ցի, Աստ
ված էլ նույն պես հա տու ցեց ինձ»22:

Խրա՛տ ըն դու նիր հի շյա լի թշվառ վի ճա կից. ոչ մե կին մի՛ 
անի րա վիր և մի՛ զրկիր. եթե թշնա մուդ նկատ մամբ հաղ թա
նակ տա նե լով` նույ նիսկ պա տեհ առիթ ունե նաս, վրեժխն դիր 
մի՛ եղիր, այլ չա րու թյան փո խա րեն բա րի՛ք արա, որ պես զի 
բա րիք գտնես: Քա նի որ մարդն ուշ կամ շուտ իր գոր ծե րին 
հա մա պա տաս խան Աստ ծուց պետք է հա տու ցում ստա նա: 
Պետք է նաև իմա նալ, որ այն ժա մա նակ փոքր գա վառ նե րի 
իշ խան նե րին թա գա վոր էին կո չում, հե տև ա բար մի՛ տա րա կու
սիր, թե ինչ քան շատ թա գա վոր ներ են եղել: 

Աստ ծու օգ նու թյամբ Հու դա յի և Շմա վո նի ցե ղե րը այդ 
ժա մա նակ շատ վայ րեր են գրա վում: Հով սե փի ցեղն էլ Բե թել 
քա ղաքն է պա շա րում, սա կայն չեն կա րո ղա նում գտնել ներս 
մտնե լու ճա նա պար հը: Նույն պա հին քա ղա քից դուրս եկող մի 
մար դու են բռնում, որին դրամ են խոս տա նում, եթե նա քա ղաք 
մտնե լու գաղտ նի ճա նա պարհն իրենց ցույց տա: Նա էլ ագա
հու թյու նից հայտ նում է այն ամե նը, ինչ նրանք ցան կա նում են: 
Զոր քը ներս մտնե լով քա ղա քի ողջ բնակ չու թյա նը սրի է քա
շում, տի րում քա ղա քին՝ որևէ վնաս չկրե լով:

Թեև վե րո հի շյալ մատ նի չին շատ էին վճա րել, սա կայն այ
լևս չվստա հե լով՝ և՛ նրան, և՛ նրա ազ գա կան նե րին այլ վայր են 
ուղար կում: Որով հե տև հայտ նի է՝ նա, ով մատ նում է մի այն իր 
փրկու թյան կամ ըն չա սի րու թյան հա մար՝ չխնա յե լով իր ազ գը 

22 Ադոնիբեզեկն ասաց. «Յոթանասուն թագավորներ, որոնց 
ձեռ քերի ու ոտքերի մատները կտր ված էին, հավաքում էին իմ սե ղա
նի տակի փշրանքները։ Արդ, ինչպես ես էի արել, այդպես էլ Աստված 
ինձ հատուցեց» (Դատ. 1:7):
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կամ հայ րե նի քը , եր բեք չի կա րող ուրի շին հա վա տա րիմ լի նել և 
ոչ էլ վստա հու թյան է ար ժա նի:

Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Իս րա յե լի ամեն մի ցեղ պա
տե րազ մում էր՝ իրեն սահ մա նա կից թշնա մի ցե ղին հաղ թե
լու եռան դով լցված, սա կայն սույն եռան դը եր կար չի տև ում: 
Ոմանք, ըն չա սի րու թյան ախ տով հա մակ ված, կռա պաշտ նե
րից կա շառք են վերց նում , մյուս նե րը մար դա հա ճու թյամբ 
այն քան են մտեր մա նում նրանց հետ, որ աղ ջիկ առ նե լուց 
և տա լուց բա ցի` ամե նայն հի մա րու թյամբ սկսում են նաև 
պաշ տել նրանց կուռ քե րը ՝ հետ կանգ նե լով իրենց բա րե
րար, ողոր մած և պա հա պան Աստ ծուն և Նրա օրենք նե րին 
հնա զանդ վե լուց:

Հարց Զ: Աստված արդյոք իսկույն պատժո՞ւմ է 
իսրայելացիների անհնազանդությունը:
Պա տաս խան: Չի պատ ժում: Թեև ժո ղո վուրդն այս դեպ քում 

ար ժա նի էր պատ ժի, սա կայն Աստ ված Իր ան սահ ման ողոր
մու թյամբ առանց ան մի ջա կան պատ ժի նրանց մոտ հրեշ տակ է 
ուղար կում, որ պես զի ուղղ վեն: Գաղ գա ղա յում մարմ նա վոր 
կեր պա րան քով հրեշ տակ է հայտն վում և տե ղե կաց նում, որ 
եթե շա րու նա կեն Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ իրենց վար
քը և ան մի ջա պես չզղջան, կպատժ վեն:

Թեև հրեշ տա կի խոս քե րը լսե լով՝ ար տաս վում են, ող բում, 
սա կայն, այ դու հան դերձ, իրենց չար ճա նա պար հից հետ չեն 
դառ նում: Քա նի որ ըստ նա խորդ հար ցի մեջ նշվա ծի՝ Հե սուի 
մահ վա նից հե տո մինչ նոր առաջ նորդ կկար գե ին, ամեն մարդ 
ըն թա նում էր իր սրտի ցան կու թյուն նե րով23, ուս տի մար դիկ 

23 Այն օրերին Իսրայելում թագավոր չկար, և ամեն մարդ 
անում էր այն, ինչ հաճելի էր իրեն (Դատ. 21:25):
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այն վի ճա կի են հաս նում, որ հանդգ նում են ան գամ մի մյանց 
վնաս և չա րիք պատ ճա ռե լու (տե՛ս Դատ. 17—21 գլուխ նե րը, 
որոնց մեջ ման րա մասն գրված է): 

Օրի նակ` հի շենք հե տև յալ դեպ քե րը: Եփ րե մի ցե ղից Մի
քա անու նով մի մարդ կուռք է պատ րաս տում և մի ղև տա ցու 
գտնե լով՝ նրան այդ կուռ քի հա մար քա հա նա յու թյան է կար
գում և հա մար ձա կո րեն սկսում պաշ տել այն: Ապա Դա նի ցե
ղը, իրեն հատ կաց ված տե ղը սա կավ լի նե լու պատ ճա ռով և 
կռա պաշտ նե րի երկ րից ըն դար ձակ տա րածք ներ գրա վե լու 
ցան կու թյամբ, հինգ հո գի է ուղար կում՝ շրջա կա գա վառ նե րը 
լրտե սե լու, քննե լու և հե տա զո տե լու հանձ նա րա րու թյամբ :

Սրանք վե րո հի շյալ Մի քա յի տա նը իջև ա նե լու ժա մա
նակ, ղև տա ցուն տես նե լով, իմա նում են նրա պաշ տո նի մա
սին և առա ջար կում են Աստ ծուն հարց նել, թե ար դյոք կհա
ջող վի իրենց գոր ծը, նա էլ պա տաս խա նում է. «Գնա ցե՛ք, 
խա ղա ղու թյուն է»:

Ապա հե տա խու զում են Լա յի սա քա ղա քը և լուր բե րում: 
Դա նի ցե ղից վեց հա րյուր զին ված մարդ վե րո հի շյալ քա ղա քը 
գրա վե լու ժա մա նակ Մի քա յի տնից իրենց հետ վերց նում են 
այդ ղև տա ցուն և կուռ քե րը, տունն էլ կո ղոպ տում են՝ հափշ
տա կե լով ողջ ունեց ված քը: Մի քան, թեև հի շյալ մար տիկ նե րի 
հե տև ից ընկ նե լով, բո ղո քում է և աղա ղա կում՝ գան գատ վե լով 
սույն բռնու թյան դեմ, բայց տես նե լով, որ իրեն էլ կա րող են 
սպա նել, վա խից հու սա հատ՝ հետ է դառ նում: 

Հի շյալ ար շա վա խում բը, Լա յի սա յի բնա կիչ նե րին էլ կո
տո րե լով, քա ղաքն այ րում է: Նրանք բնակ վում են գրավ ված 
վայ րում և իրենց ցե ղի անու նով այն Դան կո չում: Ահա այդ 
օրե րից մին չև իս րա յե լա ցի նե րի գե րու թյու նը Դա նի ցե ղը պաշ
տում է հի շյալ կուռ քը։ Հե տա գա յում նաև իս րա յե լա ցի նե րի 
թա գա վո րը իր կեր տած եր կու ոս կե հոր թե րից մեկն այդ տեղ է 
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հաս տա տում, որ պես զի ժո ղո վուր դը Երու սա ղեմ գնա լու փո
խա րեն այն տեղ զո հեր մա տու ցի24:

Մեկ այլ դեպք: Եփ րե մի գա վա ռում մի ղև տա ցի էր բնակ
վում, որը Բեթ ղե հե մից է կին առ նում: Որոշ ժա մա նակ հե
տո նրանց մի ջև ան հա մա ձայ նու թյուն է ծա գում, և կի նը հոր 
տուն է վե րա դառ նում: Երեք ամիս հե տո ամու սի նը գնում է 
Բեթ ղե հեմ, անե րը նրան պատ վով ըն դու նում է, և առաջ վա 
նման սի րով հաշտ վում են:

Ապա ղև տա ցին որո շում է կնոջ հետ իր բնա կա վայր վե
րա դառ նալ, և ճա նա պար հին` Բե նի ա մի նի գա վա ռի Գա բաա 
կոչ վող վայ րում, որո շում են գի շե րել: Սա կայն ոչ մի բնա կիչ գի
շե րը նրանց չի հյու րըն կա լում, որի պատ ճա ռով թեև սկզբում 
հրա պա րա կում են մնում, սա կայն Եփ րե մի երկ րից մի ծե րու
նի մարդ, որը Գա բա ա յում էր բնակ վում, ուշ ժա մի տուն վե րա
դառ նա լիս նրանց իր տուն է տա նում, և մինչ ուրա խու թյամբ 
ուտում և խմում էին, քա ղա քի չա րա գործ մար դիկ, տու նը 
շրջա պա տե լով , ցան կա նում են բռնել ղև տա ցուն և իրենց պիղծ 
մտքերն իրա կա նաց նել:

Թեև ծե րու նին շատ է աղա չում և պա ղա տում, մին չև ան
գամ հա մա ձայ նում է իր աղջ կան և ղև տա ցու կնո ջը նրանց 
հանձ նել, սա կայն այդ ամ բա րիշտ նե րը ոչ մի կերպ չեն ցան
կա նում զի ջել և ամեն կերպ ղև տա ցուն են պա հան ջում: Մինչ 
նրանք վի ճա բա նում էին, ղև տա ցին ճա րա հա տյալ հա մա ձայ
նում է` իր կնոջն այդ անա մոթ մարդ կանց ձեռ քը մատ նե լու, 
որ պես զի ինքն ազատ վի: Ողջ գի շեր, մին չև առա վոտ ողոր մե լի 

24 Արքան խորհեց ու երկու ոսկե հորթ պատրաստելով՝ ասաց 
ժողո վրդին. «Բավական է մինչև Ե րու  սաղեմ գնաք։ Ահա քո աս
տուած ները, ո՜վ Իսրայել, որոնք քեզ դուրս բերեցին Եգիպտացի ների 
երկրից»։ Նա կուռքերից մեկը դրեց Դանում, իսկ մյուսը՝ Բեթելում 
(Գ Թագ. 12:28,29)։ 
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կնոջ հան դեպ իրենց պիղծ կիրքն են հա գեց նում և առա վո
տյան ար ձա կում: Սա կայն խեղ ճը հա զիվ է կա րո ղա նում հաս
նել իրենց իջև ա նած տան մոտ, որ տեղ էլ ընկ նե լով և ձեռ քը 
տան շե մին դնե լով՝ մա հա նում է: Ղև տա ցին էլ, որ կնո ջից հույ
սը կտրել էր, կա մե նում է իր ճա նա պար հը շա րու նա կել, դու ռը 
բա ցե լով և կնոջն այն տեղ տես նե լով՝ կար ծում է, թե կեն դա նի է: 
Իսկ երբ հայտ նա բե րում է, որ մա հա ցել է, առանց որևէ մե կին 
ասե լու գրաս տին է դնում և տա նում իր քա ղա քը: Նրա մար մի
նը տաս ներ կու կտո րի բա ժա նե լով ՝ հա տուկ մարդ կանց մի ջո
ցով մե կա կան կտոր է ուղար կում Իս րա յե լի տաս ներ կու ցե ղե
րին՝ հայտ նե լով գա բա ա ցի նե րի այդ անօ րեն արար քի մա սին:

Այս գար շե լի եղե լու թյան լու րը իս րա յե լյան ցե ղե րի մեջ տա
րած վե լուն պես իս կույն Մա սե փա յում չորս հա րյուր հա զար 
զի նյալ մարդ է հա վաք վում: Այն տեղ գոր ծը ստու գե լուց հե տո 
բո լո րը մի ա ձայն աղա ղա կում են, որ հարկ է իրա վունք ու ար
դա րու թյուն իրա կա նաց նել: Ուստի որո շե լով պատ ժել այդ չա
րա գործ նե րին՝ Բե նի ա մի նի ցե ղի մե ծե րին լուր են ուղար կում, 
որ հի շյալ անզ գամ նե րին իրենց հանձ նեն: Սա կայն նրանք, հի
շյալ չա րա գործ նե րին պաշտ պա նե լով, չեն ցան կա նում հանձ
նել: Եվ մա նա վանդ գա բա ա ցի նե րից բա ցի՝ քսան հինգ հա զար 
զի նյալ և յոթ հա րյուր դի պուկ նշա նա ռու և պար սա տիկ նե տող 
մար դիկ էլ են մարտն չե լու պատ րաստ վում:

Արդ, Իս րա յե լի տասն մեկ ցե ղե րը, բե նի ա մին ցի նե րի սույն 
ապօ րեն վար քը տես նե լով, մի ա ձայն որո շում են տուն չվե
րա դառ նալ առանց նրանց ար ժա նի պա տիժ տա լու, և որ Բե
նի ա մի նի ցե ղին աղ ջիկ տվո ղը կամ նրան ցից աղ ջիկ առ նո ղը 
կնզով վի: Նաև որո շում են՝ Իս րա յե լի ո՛ր քա ղա քի բնա կիչ նե րը 
չմաս նակ ցեն պատ ժին, ևս պատ ժի ար ժա նա նան, և սույն վճի
ռը երդ մամբ հաս տա տե լով՝ քա ռա սուն հա զար մար դու հանձ
նա րա րում են պա շար պատ րաս տել:
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Սա կայն այս պի սի մի մեծ գոր ծի հա մար գլխա վոր հրա մա
նա տա րի կա րիք ունե նա լու պատ ճա ռով հարց նում են Աստ ծուն, 
և Նա էլ Հու դա յի ցե ղա պե տին է առաջ նորդ ընտ րում: Երբ պա
տե րազ մը սկսվում է, իս րա յե լա ցի նե րից եր կու հա զար մարդ է 
մա հա նում: Սրանք, ան տա րա կույս, հույս են ունե նում Բե նի ա
մի նի ցե ղին հաղ թե լու, ուս տի երբ ձա խող վում են, մինչ երե կո 
սրտա կո տոր նստում և ար տաս վում են իրենց վի ճա կի հա մար :

Թեև նո րից պա տե րազ մե լու հա մար Աստ ծուն հարց
նում են և պա տե րազ մում, սա կայն այս ան գամ էլ ութ հա զար 
մարդ է կո տոր վում: Այն ժա մա նակ նո րից ար տաս վե լով ծոմ են 
պա հում և խո րա նի առ ջև փրկու թյան հա մար կոտր ված սրտով 
ող ջա կեզ ներ մա տու ցում25:

Խրա՛տ ըն դու նիր, ի՜նչ զար մա նա լի բան. երբ նրանք Աստ
ծու հրա մա նով են պա տե րազ մում, կո տոր վում են: Բնավ մի՛ 
զար մա ցիր, որ նրանք հա վաք վել էին` որ պես դա տա խազ ներ 
գա բա ա ցի նե րին դա տե լու, սա կայն նրան ցից առա վել պատ ժի 
ար ժա նի լի նե լով՝ կո տոր վում են:

Որով հե տև երբ շա տե րը կուռ քեր են երկր պա գում, ոչ մե կը 
չի կա մե նում նրանց ուղղ վե լու հա մար դա տա խազ լի նել: Սա
կայն կուռ քեր պաշ տե լը Աստ ծուն ուրա նալ է նշա նա կում և 
ամեն մի մեղ քից առա վել ծանր է: Օրի նակ` վե րո հի շյալ Մի քան, 
որը Եփ րե մի ցե ղից էր, և Դա նի ամ բողջ ցե ղը և այդ կուռ քին 
քա հա նա կարգ ված ղև տա ցին որ պես կռա պաշտ ներ ծան րո րեն 
մե ղան չել էին Աստ ծու դեմ:

Եվ դար ձյալ, նրանք, իրենց բազ մու թյան վրա հույս դնե լով, 
հպար տա նում են, և բե նի ա մին ցի նե րին ան պատ ճառ հաղ թե
լու հույս փայ փա յում: Դրա նից բա ցի` բո լո րո վին անո րոշ էր՝ 

25 Բոլոր իսրայելացիները, ամբողջ ժողովուրդը վեր կացան եկան 
Բե թել, նստեցին լաց եղան Տի րոջ առաջ, ծոմ պահեցին այդ օրը և 
փրկության ողջակեզներ մատուցեցին Տիրոջ առաջ (Դատ. 2:26):
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ինչ պի սին կլի նի ճա կա տա մար տի վախ ճա նը, և նրանք առանց 
գոր ծը հան գա մա նա լից քննե լու, բար կու թյամբ երդ վե լով, իրենք 
իրենց են պար տա վո րեց նում: Մա նա վանդ պա տե րազ մե լու 
վճիռ կա յաց նե լուց հե տո նոր մի այն Աստ ծուն հարց նում են, թե 
ո՛վ լի նի զո րա վա րը կամ զո րահ րա մա նա տա րը, և դրա պատ
ճա ռով Աստ ված նրանց չի օգ նում, որ պես զի իրենց չա փը ճա
նա չե լով՝ խրատ վեն և ամ բողջ սրտով առ Աստ ված դառ նան:

Իրա պես, երբ նրանք ուղ ղում են իրենց ապ րե լա կեր պը, 
մի այն Աստ ծու զո րու թյանն ապա վի նում , ար տաս վե լով ու ծո
մա պա հու թյամբ պա տա րագ մա տու ցում, հա ջորդ օրն իսկ մի 
նշա նա կա լից հաղ թա նա կով Բե նի ա մի նի ցե ղից քսան հինգ հա
զար մարդ կո տո րե լուց բա ցի` նրանց քա ղաք ներն էլ են կոր ծա
նում, և՛ մարդ կանց, և՛ անա սուն նե րին ̀  բո լո րին, առ հա սա րակ 
կո տո րում: Մի այն վեց հա րյուր մարդ, փախ չե լով անա պատ , 
ապաս տան է գտնում Ռե մո նի ժայռ կոչ վող վայ րում և ընդ հա
նուր կո տո րա ծից ազատ վում:

Թե պետ այս ան գամ, ըստ նպա տա կի և բաղ ձան քի, նրանց 
վրեժխնդ րու թյան կիր քը կա տա րե լա պես հա գե նում է, սա կայն 
քա նի որ նրանք Իս րա յե լի ժո ղովր դի մի մասն էին, դրա պատ
ճա ռով մյուս ցե ղե րը հե տա գա յում սրտա ցա վո րեն զղջում են: 
Քա նի որ նրանք նաև երդ վել էին, որ Բե նի ա մի նի ցե ղին աղ
ջիկ չտան, սա կայն այդ ցե ղից փա խուս տով վեց հա րյուր 
տղա մարդու ազատ ված լի նե լը հաշ վի առ նե լով`մտա ծում են, 
որ եթե նրանց աղ ջիկ տան, իրենց երդ մա նը դեմ գնա լով՝ պի
տի մե ղան չեն, իսկ եթե նրանց աղ ջիկ չտան, ապա նրանք չեն 
ամուս նա նա, և Իս րա յե լից մի ցեղ կկոր չի, իսկ եթե կռա պաշտ
նե րից աղ ջիկ առ նեն, ապա բա ցա հայ տո րեն օրեն քին հա կա
ռակ կգոր ծեն, ուս տի մե ծա պես մտա տանջ վում են։

Բայց նաև երդ վել էին, որ իս րա յե լա ցի լի նե լով` որ քա ղա
քի բնա կիչ նե րը պա տե րազ մին չմաս նակ ցեն, պի տի պատ ժի 
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ար ժա նի հա մար վեն: Հա բիս քա ղա քից ոչ մե կը պա տե րազ մին 
չի մաս նակ ցում. տաս ներ կու հա զար ըն տիր զորք են ուղար
կում այդ քա ղաք, որոնց բնա կիչ նե րին՝ առ հա սա րակ մեծ թե 
փոքր, կո տո րում են՝ բա ցի կույս աղ ջիկ նե րից, որոնց ընդ հա
նուր թի վը մի այն այդ քա ղա քում չորս հա րյուր էր:

Ապա նրանք մի աս նա կան որոշ մամբ լուր են ուղար կում 
անա պա տում ապաս տա նած վեց հա րյուր բե նի ա մին ցի նե րին, 
որոն ցից չորս հա րյու րին կնու թյան են տա լիս Հա բի սի չորս հա
րյուր կույս աղ ջիկ նե րին, իսկ մնա ցած եր կու հա րյու րին հարս
նա ցու գտնե լու մի աս նա կան որոշ մամբ պատ վի րում են, որ 
թաքն վեն Սե լո վի այ գի նե րում, և երբ Զատ կին աղ ջիկ ներն ըստ 
իրենց սո վո րու թյան այն տեղ պա րեն, ամեն մե կը, իս կույն մի 
աղ ջիկ բռնե լով, իրեն կին վերց նի, և ոչ ոք նրանց չի ար գե լի:

Ար դա րև, գոր ծը վե րո հի շյալ ձև ով կար գադ րե լով՝ հի շյալ 
վեց հա րյուր մար դով Բե նի ա մի նի ցե ղը օրըս տօ րե բազ մա
նում է, և թե պետ Իս րա յե լի տաս ներ կու ցե ղե րի թի վը չի պա
կա սում , սա կայն չար և անզ գամ մարդ կանց՝ ար դա րու թյա նը 
հա կա ռա կե լու ան խո հեմ վար քի պատ ճա ռով բա զում մարդ
կանց կորս տյան և քա ղաք ներ ավե րե լու պատ ճառ է լի նում։

Հարց է: Հիշյալ դեպքերից հետո իսրայելացիներն 
ուղղվո՞ւմ են:
Պա տաս խան: Ո՛չ, նրանք չեն ուղղ վում, քա նի որ Աստ ծուն 

ուրա նա լով՝ բա հաղ անու նը կրող կուռքն են պաշ տում: Սա է 
պատ ճա ռը, որ Աստ ված բար կա նում է և որ պես պա տիժ` ասո
րի նե րի Քու սար սա թեմ թա գա վո րի ձեռ քով ութ տա րի չար չա
րում նրանց: Ժո ղո վուր դը , չկա րո ղա նա լով հան դուր ժել նրա 
բռնու թյուն նե րը, դի մում է Աստ ծում և իր փրկու թյան հա մար 
սկսում աղո թել: Աստ ված Գո թո նի ել անու նով մի մար դու մի ջո
ցով կո տո րում է թշնա մուն և ազա տում նրանց:
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Հի շյալ ան ձը քա ռա սուն տա րի դա տա վա րու թյուն է անում, 
և թե պետ ժո ղո վուր դը հան գիստ էր, սա կայն նրա մա հից հե տո 
իս րա յե լա ցի նե րը նո րից օրեն քին հա կա ռակ են ըն թա նում, ուս
տի մատն վում են մո վա բա ցի նե րի թա գա վոր Եգ ղո մի ձեռ քը, 
որը տաս նութ տա րի նրանց նե ղե լուց հե տո Բե նի ա մի նի ցե ղից 
Ավովդ անու նով մի ան ձի շնոր հիվ և ուշադ րու թյան ար ժա նի 
հե տև յալ եղա նա կով փրկում է նրանց, երբ վեր ջին ներս զղջա
լով աղո թում են Աստ ծուն:

Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րը Եգ ղո մի իշ խա նու թյան ներ
քո էին, Ավով դի մի ջո ցով ըն ծա են ուղար կում թա գա վո
րին: Ավով դը, որը քաջ և մի ան գա մայն խո հեմ անձ նա վո րու
թյուն էր, մտա ծում է մի հնար քով սպա նել Եգ ղո մին: Նա ոչ 
մե կին չի հայտ նում իր մտքե րը, այլ թզա չափ եր կա րու թյան մի 
երկ սայ րի սու սեր է պատ րաս տում՝ պա հե լով հան դեր ձի տակ, 
և փախ չե լու ճա նա պարհն էլ է գտնում, երբ ըն ծան մա տու ցե լու 
ըն թաց քում զննում է նրա բնա կա րա նի ելու մու տը:

Ապա գնում է Գաղ գա ղա, որ տեղ մո վա բա ցի նե րի կուռ
քերն էին: Վե րա դար ձին իբր թե կուռ քից մի նոր պատ գամ 
հա ղոր դե լու նպա տա կով, որը, թա գա վո րից բա ցի, մնա ցա ծի 
հա մար գաղտ նիք էր, թա գա վո րին տես նե լու ցան կու թյուն է 
հայտ նում: Վեր ջինս ստիպ ված է լի նում թիկ նա պահ նե րին հե
ռաց նե լու, և քա նի որ դան դաղ կոտ մարդ էր, Ավով դը մո տե նա
լով հա նում է թաքց րած սու սե րը և մի այն պի սի ուժգ նու թյամբ 
խրում նրա կո ղը, որ ան կա րող է լի նում երա խա կա լը կո ղից 
հա նե լու: Երբ թա գա վո րը, ձայն չհա նե լով, մեռ նում է, Ավով դը, 
դու ռը փա կե լով, ար դեն որո շած ձև ով ան մի ջա պես փախ չում է:

Իսկ Եգ ղո մի պա լա տա կան նե րը, դու ռը փակ տես նե լով, 
ան շուշտ կար ծում են, որ թա գա վո րը կա րև որ և գաղտ նի գործ 
ունի, սա կայն երբ նա հա պա ղում է, թեև դու ռը բա ցե լով ՝ պար
զում են եղե լու թյու նը, սա կայն Ավով դի հե տև ից այ լևս չեն 
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հաս նում: Այդ պի սով, նա ապա հով իս րա յե լա ցի նե րի եր կիր է 
հաս նում՝ մի ան գա մից պա տե րազ մի փող հնչեց նե լով 26:

Իս րա յե լա ցի նե րը, հաս կա նա լով խնդի րը, շտապ հա վաք
վում են: Նրանց գլուխ անց նե լով ՝ Ավով դը պա շա րում է թշնա
մուն և, փա խուս տի հնա րա վո րու թյուն չտա լով, տա սը հա զար 
պա տե րազ մող զորք է կո տո րում և հաղ թում մո վա բա ցի նե րին: 
Ար դա րև, այս դեպ քից հե տո իս րա յե լա ցի նե րը ութ սուն տա րի 
հան գիստ և անվր դով են ապ րում: Ավով դը նույն պես մին չև 
կյան քի վերջ դա տա վա րու թյուն է անում Իս րա յե լում:

Ապա Սա մե գար անու նով մի հո ղա գործ, որն ան չափ քաջ 
և ճար պիկ մարդ էր, վեց հա րյուր կռա պաշտ նե րի սպա նե լով՝ 
նրանց կո վերն և ոչ խար ներն ավար է առ նում, քա նի որ այն 
ժա մա նակ թշնա մի նե րը նո րից սկսել էին նե ղել իս րա յե լա ցի նե
րին: Թեև Սա մե գա րը կարճ ժա մա նա կա հատ ված է դա տա վա
րու թյուն անում, սա կայն ան զոր է լի նում բո լոր թշնա մի նե րին 
նվա ճե լու, մա նա վանդ իս րա յե լա ցի նե րը նո րից Աստ ծու օրեն
քին հա կա ռակ վար քով Նրա բար կու թյունն էին շար ժել, ուս տի 
քա նա նա ցի նե րի Հա բին թա գա վո րը սկսում է չար չա րել և տա
ռա պեց նել նրանց, որ պես զի խրատ վեն27:

Սույն հզոր թա գա վո րը, որը ինը հա րյուր պա տե րազ մա
կան եր կա թե կառ քեր է ունե նում, քսան տա րի սաս տիկ չար
չա րում է իս րա յե լա ցի նե րին28, որոնք, այ լևս չկա րո ղա նա լով 
հան դուր ժել այդ դառ նա ղետ և ան տա նե լի տա ռա պանք նե
րը, աղա ղա կում են առ Աստ ված, և քա նի որ Սա մե գար 

26 Իսրայելացիները աղաղակ բարձրացրին Տիրոջ առաջ 
(Դատ. 3:15):

27 Իսրայելացիները շարունակեցին չարիք գործել Տիրոջ առաջ 
(Դատ. 4:1):

28 Մինչև որ մեջտեղ ելավ Դեբորան…. Իսրայելի մայրը 
(Դատ. 5:7):
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դա տա վո րը մե ռել էր, Դե բով րա անու նով մի որ բև այ րի կնոջ 
ձեռ քով Աստ ված փրկում է իս րա յե լա ցի նե րին:

Որով հե տև Աստ ված նրան մար գա րե ա կան շնորհ էր պար
գև ել, ապա ար դա րու թյամբ լու ծում էր ժո ղովր դի խնդիր նե րը: 
Նա, իբ րև գո րո վա գութ մայր, բո լո րին հա վա սար աչ քով էր նա
յում, և այդ է պատ ճա ռը, որ իս րա յե լա ցի նե րի մայր է կոչ վում։ 
Թեև վեր ջինս ձեռ նա մուխ է լի նում ժո ղովր դի փրկու թյան գոր
ծին, սա կայն Դե բով րան կան չում է Նեփ թա ղի մի ցե ղից Բա րակ 
անու նով շատ քա ջա սիրտ մի մար դու, որին էլ պատ վի րում է 
Թա բոր լեռ գնալ, Նեփ թա ղի մի և Զա բու ղո նի ցե ղե րից տա սը 
հա զար մարդ վերց նել և հար ձակ վել թշնա մու վրա:

Բա րա կը հնա զան դու թյամբ հանձն է առ նում կա տա րե լու 
իրեն առա ջարկ ված գոր ծը, սա կայն քա նի որ Դե բով րան մար
գա րե էր, խնդրում է, որ նա էլ իր հետ գնա, որ պես զի հայտ
նի հաղ թա նա կի ժա մա նա կը: Դե բով րան, ըն դու նե լով նրա 
խնդրան քը, հա մա ձայ նում է հե տը գնալ՝ պա տաս խա նե լով. 
«Ես կգամ քեզ հետ, սա կայն իմա ցի՛ր, որ հաղ թա նա կը կնոջ 
ձեռ քով պի տի լի նի»: Վե րո հի շյալ Հա բին թա գա վո րը, լսե լով 
սրանց պատ րաս տու թյան մա սին, իր Սի սա րա զո րա վա րին է 
հայտ նում, որը թեև ինը հա րյուր պա տե րազ մա կան կառ քե րով 
և բազ մա քա նակ զոր քով Բա րա կի վրա է հար ձակ վում, սա կայն 
երբ վեր ջինս Թա բոր լե ռից իջ նում է իր տա սը հա զար մար տիկ
նե րով, իս կույն Սի սա րա յի զոր քե րը հա մակ վում են մեծ վա
խով, շվա րում, կառ քե րը սկսում են մի մյանց խան գա րել, որի 
հե տև ան քով մի սոս կա լի խառ նաշ փոթ է տի րում:

Այն ժա մա նակ Բա րա կի քա ջա լեր ված զոր քե րը կո տո
րում են բո լո րին. թշնա մու զոր քից մի հո գի ան գամ չի կա րո ղա
նում ազատ վել: Սի սա րան եր կյու ղից հե տի ոտն փախ չում է, և 
ճա նա պար հին Կի նե ցի Քա բեր անու նով մի մար դու վրա նին 
հաս նում : Սրա կի նը՝ Հա յե լը, նրան դի մա վո րե լով, պատ վով 
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ներս է ըն դու նում և իս րա յե լա ցի նե րից անն կատ պա հե լու հա
մար նրան վրա նում թաքց նում, մին չև մտքի նը կա տա րի :

Քա նի որ հի շյալ Քա բե րը Մով սե սի անե րոջ սերն դից էր, 
իս րա յե լա ցի նե րին սի րով էր կապ ված։ Հա բին թա գա վորն էլ, 
իմա նա լով, որ նա մի այլ ցե ղից է, չա րիք չէր անում նրան, և Սի
սա րան, առանց թշնա մու թյուն ակն կա լե լու, վստա հո րեն նրա 
վրան է մտնում: Ան չափ հոգ նած և ծա րավ` ջուր է խնդրում, 
իսկ Հա յե լը, կաթ հյու րա սի րե լով , նրան թաքց նում է:

Հի րա վի, ապա հով վայ րում լի նե լու գա ղա փա րը թեև ուրա
խաց նում է Սի սա րա յին, սա կայն եր կյուղն այն քան սաս տիկ էր, 
որ կնո ջը պատ վի րում է վրա նի դռան մոտ կանգ նել և եկո ղին 
պա տաս խա նել, որ ներ սում մարդ չկա, իսկ ին քը քնում է: Այն 
ժա մա նակ Հա յե լը, վրա նի ցցե րից մե կը վերց նե լով, ինչ պես 
նաև մի դարբ նի մուրճ առ նե լով, զգու շո րեն մո տե նում է նրան 
և բե րա նից այդ ցցով գետ նին գա մում, և սա այս պի սի թշվառ 
ձև ով մա հա նում է:

Բա րա կը, որը Սի սա րա յին հե տապն դե լու նպա տա կով նրա 
հե տև ից էր ըն կել, քիչ անց այն տեղ է հաս նում: Հա յե լը, ըն դա
ռաջ գնա լով, պատ մում է եղե լու թյու նը, նա էլ, Սի սա րա յին մա
հա ցած տես նե լով, ուրա խու թյամբ փառք է տա լիս Աստ ծուն և 
շնոր հա կալ լի նում Հա յե լին:

Հաս կա ցի՛ր. ինչ պես Դե բով րան էր նա խա պես գու շա կել, 
որ հաղ թա նա կը մի կնոջ ձեռ քով է լի նե լու, ար դա րև, Սի սա րան 
մա հա նում է Հա յե լի ձեռ քով, և Աստ ծու ողոր մու թյամբ իս րա յե
լա ցի նե րը ազատ վում են մի ան գութ թշնա մուց: Սրա առի թով 
Դե բով րան և Բա րակն Աստ ծուն գո հու թյուն են մա տու ցում` 
Իս րա յե լին արած բա րե րա րու թյուն նե րի , Իս րա յե լի վի ճա կի և 
Սի սա րա յի մահ վան ձևի մա սին պատ մա կան և օրհ նա բա նա
կան սքան չե լի ու գե ղե ցիկ մի երգ հո րի նե լով, այս պես ան մա
հաց նե լով այդ նշա նա վոր դեպ քե րը : Ահա այս հաղ թա նա կից 
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հե տո քա նա նա ցի նե րը տկա րա նում են, իս րա յե լա ցի նե րը` քա
ռա սուն տա րի հան գիստ և ազատ մնում նրանց հարս տա հա
րիչ և կե ղե քիչ իշ խա նու թյու նից : Դե բով րան և Բա րակն էլ են 
մա հա նում՝ փա ռա վոր վե լով իրենց ազ գա կան նե րից:

Հարց Ը: Ինչպիսի՞ն էր իսրայելացիների վիճակը 
Դեբովրայի մահվանից հետո:
Պա տաս խան: Ան չափ թշվառ: Որով հե տև թշնա մու հարս տա

հա րու թյու նից ազատ վե լուց հե տո սկսում են հան գիստ կյանք 
վա րել և նո րից Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ կեն ցաղ որ
դեգ րում: Աստ ված բար կա նում է և մա դի ա մա ցի նե րի ձեռ քով 
նրանց դառ նա գույնս չար չա րում29:

Այս տեղ հի շա տակ ված Մա դի ա մը Եգիպ տո սի հա րև ա
նու թյամբ գտնվող Մա դի ա մը չէ, ուր ժա մա նա կին փախ չում է 
Մով սե սը` փա րա վո նի ձեռ քից ազատ վե լու հա մար, այլ Հոր դա
նա նի մյուս կող մում գտնվող ուրիշ վայր է, որի մա սին հի շա
տակ վել է քսան չոր սե րորդ հար ցի մեջ, և որ տեղ էլ Մով սե սը կո
տո րում է մա դի ա մա ցի նե րին: Ճշմա րիտ է` Մով սե սի ժա մա նակ 
նրանք շատ են նվա զում և տկա րա նում, սա կայն որոշ ժա մա
նակ հե տո իրենց նախ կին զո րու թյու նը վե րագտ նե լով, ամա
ղե կա ցի նե րի և արև ե լյան կող մում բնակ վող այլ ազ գե րի հետ 
մի ա վոր վե լով` այն քան են նե ղում իս րա յե լա ցի նե րին , որ սրանք 
հար կադր ված են լի նում իրենց անա սուն նե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար լեռ նա յին քա րայ րե րում գո մեր պատ րաս տե լու: 

Հունձ քի ժա մա նակ թշնա մու ան հա մար ուղ տերն ու անա
սուն նե րը մո րե խի պես սփռվում են իս րա յե լա ցի նե րի ար տե
րում, ամ բող ջու թյամբ ապա կա նում դրանք, իսկ աշ նա նը` 

29 Տերը նրանց յոթ տարի մադիամացիների ձեռքը մատնեց 
(Դատ. 6:1):
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տե րե րի հետ վե րա դառ նում իրենց տնե րը: Երբ իս րա յե լա ցի
նե րը տքնե լով նո րից ցա նում են, ար դյուն քը դեռ չհա վա քած՝ 
թշնա մին, դար ձյալ գա լով, ավե րում է, և այս պի սով , իս րա յե լա
ցի նե րը հե տին աս տի ճա նի աղ քա տու թյան են մատնվում30:

Դրա պատ ճա ռով յոթ տա րի իրենց բերքն ու բա րիք նե րը 
ամ բա րել չեն կա րո ղա նում, և ամ բողջ հարս տու թյու նը վատ
նե լուց բա ցի՝ նաև սար սա փե լի սո վի են մատն վում31: Ահա 
այս չքա վո րու թյան և խեղ ճու թյան մեջ վեր ջա պես իրենց չա
փը հաս կա նա լով՝ սկսում են աղա ղա կել Տի րո ջը և փրկու թյուն 
հայ ցել իրենց ան տա նե լի վի ճա կից32:

Ստու գու թյա՛մբ մտա պա հիր. իս րա յե լա ցի նե րը նե ղու թյան 
ժա մա նակ շրջվում են առ Աստ ված և աղա չում, իսկ հան գիստ և 
բա րօ րու թյուն վա յե լե լուն պես մո ռա նում են իրենց Փրկիչ և բա
րե րար Աստ ծուն, Որը, սա կայն, Իր ան սահ ման ողոր մու թյամբ 
մար գա րե է ուղար կում նրանց մոտ, որ պես զի այդ ապե րախտ 
ժո ղովր դին հի շեց նի Աստ ծու սերն ու բա րե րա րու թյուն նե րը, ինչ
պես նաև ցույց է տա լիս ժո ղովր դի օրի նա զանց վար քը և նրանց 
հոր դո րում՝ ըն դու նե լու հան ցան քը, ամ բողջ սրտով գի տակ ցե լու 
և ան կեղ ծու թյամբ դառ նա լու առ իրենց Տեր Աստ ված33:

Այո՛, թող չմտա ծեն, որ թշնա մին կա րող է որևէ վնաս կամ 
չա րիք պատ ճա ռել Իս րա յե լին, եր բե՛ք, այլ բո լոր այդ չա րիք
նե րը մի այն Աստ ծու թույլտ վու թյամբ և կամ քով են գա լիս: 
Ուրեմն, քա նի որ ժո ղո վուր դը, իր չա փը ճա նա չե լով, Աստ ծու 

30 Իսրայելը մադիամացիների պատճառով շատ աղքատացավ 
(Դատ. 6:6):

31 Դատավորների կառավարման օրերին սով եղավ երկրում 
(Հռութ 1:1):

32 Իսրայելացիները մադիամացիների պատճառով աղա ղա
կեցին Տիրոջը (Դատ. 6:7):

33 Տերն իսրայելացիների մոտ մարգարե ուղարկեց (Դատ. 6:8)։
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գթու թյանն է ապա վի նում, Նա էլ կա մե նում է անո ղորմ թշնա
մու ձեռ քից փրկել իր ժո ղովր դին, ուս տի Մա նա սեի ցե ղից 
Գե դե ոն անու նով մար դու մոտ մի պատ գա մա բեր հրեշ
տակ է ուղար կում և հայտ նում , որ նրա ձեռ քով պի տի փրկի 
իս րա յե լա ցի նե րին:

Քա նի որ մա դի ա մա ցի նե րը ամեն տա րի հունձ քի ժա մա
նակ փչաց նում էին իս րա յե լա ցի նե րի աշ խա տան քի և քրտին քի 
ար դյուն քը, ուս տի մին չև նրանց գա լը Գե դե ո նը հոր սե փա կան 
ար տե րը հնձե լով և ցո րե նը կալ սե լով էր զբաղ վում, որ պես զի 
ժա մա նա կից շուտ հա վա քի: Մինչ նա դեռ կա լում էր, հրեշ տա
կը, մարդ կա յին կեր պա րան քով երև ա լով, ասում է. «Տե րը Իր 
հզոր զո րու թյամբ քեզ հետ է»34: Գե դե ո նը պա տաս խա նում է. 
«Եթե Տե րը մեզ հետ է, ուրեմն այս բո լոր չա րիք ներն ին չո՞ւ են 
պա տա հում, ո՞ւր են այն հրաշք նե րը, որոնց մա սին մեր հայ
րերն էին մեզ պատ մում, ին չո՞ւ է մեր ժում մեզ»:

Ար դա րև, Գե դե ո նի սիր տը մա քուր և ան կեղծ է. նա, Աստ
ծու օրենք նե րին հնա զանդ մարդ լի նե լով, հա մա րում է, որ 
Աստ ված հրա ժար վել է իրեն ցից, քա նի որ չա րա չար հարս տա
հար վում են կռա պաշտ նե րից, անո ղորմ զրկանք նե րի և բռնու
թյուն նե րի են թարկ վում: Սա կայն ճշմար տու թյունն այն էր, որ 
ոչ թե Աստ ված էր մեր ժել Իս րա յե լին, այլ ընդ հա կա ռա կը , Իս
րա յե լը, կուռ քեր պաշ տե լով, ուրա ցել էր իր Տեր Աստ ծուն:

Կա րող ենք նաև ասել, որ ոչ թե չա րիք ներն են գա լիս 
և գտնում իս րա յե լա ցի նե րին, այլ իս րա յե լա ցի ներն իրենց 
չար ապ րե լա կեր պով գնում և չա րի քի են հան դի պում: Ահա 
սա է իրո ղու թյու նը: Մա նա վանդ Աստ ված իս րա յե լա ցի նե
րին հրաշք նե րով ազա տում է Եգիպ տո սից , և նույն Աստ վա ծը 

34 Տիրոջ հրեշտակը երևաց նրան և ասաց. «Տերը քեզ հետ է, ով 
զորավոր» (Դատ. 6:12)։
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պատ ժում է օրի նա զանց նե րին: Քա նի որ ինչ պես Իր ողոր մու
թյամբ փրկում է, այդ պես էլ Իր ար դա րու թյամբ պատ ժում:

Գե դե ո նի այդ խոս քե րը նրա կա տա րյալ հա վատ քի և Աստ
ծու զո րու թյանն ունե ցած հզոր հույ սի ապա ցույցն են, ուս տի 
հրեշ տա կը նո րից պա տաս խա նում է. «Գնա՛, այդ զո րու թյամբ 
պի տի փրկես իս րա յե լա ցի նե րին»35:

Սա կայն նա յե լով Մա նա սեի ցե ղի մեծ և ազ դե ցիկ գեր դաս
տան նե րին և նկա տե լով իր հոր գեր դաս տա նի փոք րու թյունն 
ու ցած րու թյու նը, մտա բե րե լով իր ավագ եղ բայր նե րին, մա նա
վանդ իրեն անար ժան հա մա րե լով ազ գի ու ժո ղովր դի պետ և 
գլուխ լի նե լու՝ Գե դե ո նը հրեշ տա կին հարց նում է, թե ինչ պես 
պի տի ազա տի իս րա յե լա ցի նե րին, և ի պա տաս խան՝ հրեշ
տակն ասում է. «Տե րը քեզ հետ է»36: 

Հրեշ տա կի սույն քա ջա լե րող խոս քից Գե դե ո նը հանձն է 
առ նում իրեն առա ջարկ վող պաշ տո նը: Սա կայն հնա րա վոր 
հա մա րե լով, որ ժո ղո վուրդն իրեն չհնա զանդ վի, ուս տի նշան է 
խնդրում: Նաև աղա չում է իր խո սակ ցին, որ բա րե հա ճի սպա
սել մին չև ին քը կե րա կուր կպատ րաս տի հյու րի հա մար, քա նի 
որ դեռ չգի տեր, որ հրեշ տակ է:

Երբ գնում և բա ղարջ հաց ու ար գա նա կով միս է բե րում, 
հրեշ տա կի ցու ցու մով բա ղարջ հա ցը և մի սը մի քա րի դնե լով՝ 
մսի ջու րը վրան է լցնում: Երբ հրեշ տակն իր ձեռ քի գա վա զա
նով դիպ չում է մսին և բա ղար ջին, Աստ ծու կա մե ցո ղու թյամբ 
քա րից իս կույն կրակ է ել նում՝ այ րե լով կե րա կու րը, և հրեշ տա
կը Գե դե ո նի աչ քից անե րև ու թա նում է:

Գե դե ո նը սույն նշա նը տես նե լուն պես հաս կա նում է, որ 
իր հյու րը հրեշ տակ է և վա խե նում է, որ կմեռ նի, քա նի որ 

35 «Գնա՛ քո այդ զորությամբ և փրկի՛ր» (Դատ. 6:14)։
36 Տիրոջ հրեշտակը նրան ասաց. «Տերը քեզ հետ է» (Դատ. 6:16)։
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հրեշ տա կը այն տեղ անե րև ու թա պես ներ կա էր և քա ջա լե
րում էր նրան, որ չերկն չի՝ հայտ նե լով, որ չի մեռ նի, այլ իս րա
յե լա ցի նե րին փրկե լու հա մար պատ րաստ լի նի՝ Աստ ծու կամ քը 
կա տա րե լու: Այն ժա մա նակ Գե դե ո նը, քա ջա լեր վե լով հրեշ տա
կի սույն գո տեպն դող խոս քե րից, ճշմա րիտ Աստ ծու ան վան 
պատ վին այն տեղ սե ղան է կանգ նեց նում: 

Սա կայն նրա հայ րը՝ Հո վա սը, բա հաղ կուռ քի անու նով էր 
սե ղան պատ րաս տել և շրջա կայքն էլ ան տա ռա պա տել: Աստ
ված այդ գի շե րը Գե դե ո նին հրա մա յում է նախ այդ սե ղա նը 
կոր ծա նել և ան տառն էլ ամ բող ջո վին ոչն չաց նե լով՝ Աստ ծու 
հա մար սե ղան կանգ նեց նել, այլ նաև հոր պա րարտ եզը և մի 
յոթ տա րե կան զվա րակ այդ սե ղա նի վրա զոհ մա տու ցել:

Եվ քա նի որ նրա հայ րը և քա ղա քի բնա կիչ նե րը պաշ
տում էին բա հաղ կուռ քը, Գե դե ո նը եր կյու ղե լով գի շե րը գաղտ
նի իր ծա ռա նե րից տաս նե րե քի օգ նու թյամբ կա տա րում է 
Աստ ծու հրա մա նը: Առա վո տյան երբ բնա կիչ նե րը տես նում են, 
հաս կա նում են, որ դա Գե դե ոնն է արել, քա նի որ նա, իմա նա
լով, որ կուռ քերն աստ ված ներ չեն, հենց սկզբից չէր ցան կա
նում ան շունչ իրե րին երկր պա գու թյուն մա տու ցել:

Այդ է պատ ճա ռը, որ նրա հո րից պա հան ջում են Գե դե ո
նին իրենց ձեռ քը հանձ նել, որ պես զի սպա նեն նրան: Սա կայն 
հայ րը, քա ղա քի ազ դե ցիկ մարդ կան ցից լի նե լով, պա տաս
խա նում է. «Դո՞ւք պետք է բա հա ղի դա տաս տա նը տես նեք, 
եթե աստ ված է, թող մին չև առա վոտ նրան վնա սո ղը մեռ
նի, թող բա հաղն իր սե ղա նը կոր ծա նո ղից վրեժ լու ծի»: Այս 
պա տաս խա նով հան դար տեց նե լով բնա կիչ նե րին՝ Գե դե ո
նի անու նը Հե րո բո աղ է դնում, որ նշա նա կում է «բա հա ղին 
պատ ժող»:

Այդ ժա մա նակ թշնա մի նե րը նույն պես գա լիս ու բնակ
վում են նրա մոտ՝ Հեզ րա յե լի հո վիտ նե րում ։ Գե դե ոնն ի 
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վե րուստ` Աստ ծուց զո րու թյուն է ըն դու նում37, և երբ հնչում է 
պա տե րազ մի փո ղը, Աբի ե զե րի սե րուն դը, որից սե րում էր նաև 
Գե դե ո նը, հո ժա րու թյամբ և գո վե լի եռան դով իս կույն նրա 
շուրջն է հա վաք վում: 

Քա նի որ թշնա մու բա նա կը Ասե րի, Զա բու ղո նի և Նեփ
թա ղի մի ցե ղե րի երկր նե րի մեր ձա կայ քում էր, Գե դե ո նը, նրանց 
մոտ մարդ ուղար կե լով, հրա վի րում է՝ պա տե րազ մին մաս նակ
ցե լու, և իս կույն երե սուն հա զար զորք է հա վաք վում: Գե դե ո նը, 
սրանց գլուխ անց նե լով, Աստ ծուց վերս տին նշան է խնդրում՝ 
ասե լով. «Ահա կա լի վրա գեղմ կդնեմ, եթե մի այն նրա վրա ցող 
իջ նի, և մնա ցած ամեն ինչ չոր մնա, կի մա նամ, որ իս րա յե լա ցի
ներն իմ ձեռ քով պի տի փրկվեն», և գեղ մը կա լի վրա է դնում:

Եվ ահա այդ գի շեր Աստ ծու կա մե ցո ղու թյամբ անձ րևի 
նման ցող է իջ նում գեղ մի վրա, և շուրջն ամեն ինչ չոր է մնում, 
առա վո տյան գեղ մը քա մե լով՝ մի ամ բողջ կոնք ջուր է դուրս 
գա լիս, հա ջորդ օրը կրկին չո րա ցած գեղ մը կա լի վրա դնե լով՝ 
առա վո տյան տես նում է, որ դրա շուր ջը բո լո րը ցող է իջել և 
թրջել, ու մի այն գեղմն է չոր մնա ցել. եղել էր այն պես, ինչ պես 
Գե դե ո նը խո նար հա բար խնդրել էր Աստ ծուց:

Պետք է հաս կա նալ, որ Գե դե ո նը ոչ թե թե րա հա վա տու
թյան պատ ճա ռով է նշան խնդ րում , այլ որ պես զի ժո ղո վուրդն 
իմա նա, որ իս րա յե լա ցի նե րը մի այն Աստ ծու զո րու թյամբ են 
փրկվե լու: Այդ է պատ ճա ռը, որ Աստ ված Գե դե ո նին ասում է` 
զոր քը շատ է, երկ չոտ նե րը թող հետ դառ նան, որ պես զի ժո ղո
վուր դը չա սի. «Իմ զո րու թյամբ փրկվե ցի»38: Զոր քի մի մա սը 
հետ է դառ նում. մնում է քսա ներ կու հա զար մարդ, սա կայն 

37 Տիրոջ հոգին զորացրեց Գեդեոնին (Դատ. 6:34):
38 Տերն ասաց Գեդեոնին. «Քեզ հետ եղող զորքը շատ է…. չլինի 

թե Իսրայելն իմ առաջ պարծենա և ասի, թե՝ «Իմ ձեռքը փրկեց ինձ» 
(Դատ. 7:2):
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Աստ ված նո րից է ասում. «Այդ քան զորքն ավե լորդ է: Նրանց 
գե տի եզե՛ր քը տար: Ով քեր, ջուրն իրենց ափի մեջ վերց նե լով, 
շան նման լեզ վով կխմեն, նրանց առանձ նաց րո՛ւ մյուս նե րից »:

Գե դե ո նը, սույն հրա մա նը կա տա րե լով, տես նում է, որ 
ափով ջուր խմող նե րի թի վը երեք հա րյու րի է հաս նում, այն 
ժա մա նակ Աստ ված հայտ նում է. «Երեք հա րյուր մարդ կանց 
ձեռ քով պի տի փրկեմ իս րա յե լա ցի նե րին39, թող մնա ցածն 
իրենց տնե րը վե րա դառ նան»: Ուստի բա ցի այդ երեք հա րյու
րից՝ ոչ մե կը չի մնում Գե դե ո նի հետ:

Թշնա մին ան չափ մար դա շատ էր, և Գե դե ո նը չէր կա րող 
չվա խե նալ. այն գի շեր Աստ ված նրան հրա մա յում է գնալ մա
դի ա մա ցի նե րի բնա կա վայ րե րը և հաս կա նալ, թե նրանք ինչ են 
խո սում, որից էլ պի տի քա ջա լեր վեր: Նա էլ, իր ծա ռա յի հետ մի 
կերպ թշնա մու մեջ մտնե լով, լսում է, որ զին վոր նե րից մեկն իր 
տե սած երազն է պատ մում ըն կե րո ջը: 

Երա զում գա րե հա ցի մի նկա նակ գլոր վե լով գա լիս դիպ
չում է մա դի ա մա ցի նե րի վրա նին և կոր ծա նում այն: Ըն կե րը 
պա տաս խա նում է, որ դա Հո վա սի որ դի Գե դե ոնն է:Այս խոս քը 
լսե լով՝ Գե դե ոնն ին քը իս կույն գետ նա մած խո նարհ վում է, գոհ և 
ուրախ սրտով երկր պա գում Աստ ծուն: Երբ վե րա դառ նում է, հի
շյալ երեք հա րյուր զին վոր նե րին տա լիս է մե կա կան եղ ջե րա փող, 
և հրա մա յե լով ջա հե րը սա փոր նե րի մեջ թաքց նել՝ պատ վի րում է 
հե տև ել իր օրի նա կին. ինչ որ ինքն անի, բո լորն էլ իր նման անեն:

Դու Աստ ծու ողոր մու թյա՛նն ու զո րու թյա՛նը նա յիր. Գե
դե ո նը, գի շե րը թշնա մու վրա հար ձակ վե լով, հա րյու րա կան 
մարդ երեք կող մի է բա ժա նում, որոնք մի ա հա մուռ բարձ
րա ձայն աղա ղա կում են. «Աստ ծու և Գե դե ո նի սու րը»: 

39 Տերն ասաց Գեդեոնին. «Այն երեք հարյուր մարդկանցով, 
որոնք լակեցին ջուրը, ձեզ կփրկեմ» (Դատ. 7:7)։
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Մա դի ա մա ցի նե րը, վստահ իրենց ուժե րին, ան հո գու թյամբ 
խոր քուն էին մտել, երբ հան կարծ աղմ կա լից ձայ նե րից եր կյու
ղով արթ նա նում են։ Գե դե ո նի հրա մա նով երեք հա րյուր մարդ, 
սա փոր ներն իրար հար վա ծե լով, կոտ րում են այն պես, որ իս
կույն հայտն վում են ջա հե րը, և սկսում են փող հնչեց նել, և բո
լո րը մի ա հա մուռ գո չում են. «Աստ ծու և Գե դե ո նի սու րը», որից 
թշնա մին շվա րում է:

Մա նա վանդ երբ ջա հե րի լույ սը լու սա վո րում է շրջա կայ քը, 
թշնա մին ծա ռերն ու քա րերն էլ է մարդ կանց տեղ դնում՝ կար
ծե լով, որ իրենց բա նակն ան հա մար զոր քով է շրջա պատ ված : 
Մեծ խառ նաշ փո թու թյամբ և վայր կյան առաջ փախ չե լու բաղ
ձան քով՝ սկսում են իրար կո տո րել, իսկ մյուս կող մից Գե դե ո
նը, երեք հայ րուր զոր քով նրանց հե տև ից ընկ նե լով , ահա վոր 
ջարդ է սկսում: 

Գե դե ո նի՝ հետ ուղար կած զոր քերն էլ, լսե լով թշնա մու փա
խուս տի մա սին, Եփ րե մի ցե ղի մարդ կանց հետ հե տապն դում են 
փախս տա կան նե րին, և թշնա մուց քսան հինգ հա զար մարդ կո
տո րե լուց բա ցի՝ նրանց մեծ իշ խա նա վոր նե րից եր կու սին՝ Օրե բին 
և Զե բին, սպա նե լով՝ գլուխ նե րը կտրում և Գե դե ո նին են բե րում:

Թեև Աստ ծու օգ նու թյամբ իս րա յե լա ցի նե րը մեծ հաղ թա
նակ են տա նում և շատ ուրա խա նում , սա կայն Եփ րե մի ցե ղի 
մար դիկ Գե դե ո նին մե ղադ րում են, որ իրենց պա տե րազ մե լու 
չի կան չել, և սկսում են ապս տամ բա կան խոս քեր ասել: Սա
կայն սա ոչ թե հայ րե նա սի րա կան զգա ցում նե րից էր, այլ ավե լի 
թա լա նե լու և կո ղոպ տե լու ըն չա սի րա կան փա փա գից:

Գե դե ո նը իմաս տուն և խո նար հա միտ անձ նա վո րու
թյուն էր, և որ պես զի ժո ղովր դի մեջ ան հա մա ձայ նու թյուն և 
գժտու թյուն չծա գեն, մեղմ և պատ վա բեր խոս քե րով շա հում է 
նրանց սիր տը՝ ասե լով. «Մա դի ա մա ցի նե րի Օրեբ և Զեբ իշ
խան նե րին դուք եք սպա նել. ձեր ճռա քա ղը իմ այ գե կու թից 
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լա վը եղավ»40: Այս խոս քե րը մեղ մում են ապս տամբ նե րի բար
կու թյու նը, և նրանք այ լևս չեն պա տաս խա նում:

Սա կայն Մա դի ա մի եր կու թա գա վոր նե րը՝ Զե բե են և 
Սալ մա նան, տասն հինգ հա զար զոր քով Հոր դա նա նի մյուս 
կողմն են փախ չում: Գե դե ո նը ցան կա նում է նրանց նույն պես 
բռնել, բայց ուտե լի քի պա շա րը սպառ վել էր, և այս է պատ ճա
ռը, որ գա լիս է Սոկ քովթ և պա շար խնդրում, որը տե ղի մե
ծա մեծ նե րը ոչ մի այն մեր ժում են տալ, այ լև «մի՞թե Զե բե են և 
Սալ մա նան քո ձեռ քում են» ասե լով՝ ծաղ րում նրան: Գե դե ո նը 
բար կա ցած պա տաս խա նում է. «Եթե Աստ ված այդ թա գա վոր
նե րին իմ ձեռ քը մատ նի, այն ժա մա նակ անա պա տի փշե րով 
ձեզ պի տի սպա նեմ»:

Փա նու ե լի բնա կիչ նե րը նույն պես մեր ժում են հաց տալ 
Գե դե ո նի քաղ ցած զոր քին: Գե դե ո նը նրանց սպառ նում է, որ 
եթե ողջ վե րա դառ նա, պի տի կոր ծա նի Փա նու ե լի աշ տա րա կը: 
Նա թեև գի տեր, որ իր զոր քը խիստ հոգ նած և անո թի է, բայց 
ապա վի նե լով Աստ ծու օգ նու թյա նը՝ հար ձակ վում է թշնա մու 
վրա և նրա բա նա կը ավե րե լով՝ բռնում մա դի ա մա ցի նե րի Զե
բեե և Սալ մա նա թա գա վոր նե րին:

Վե րա դար ձի ճա նա պար հին Սոկ քով թի բնա կիչ նե րից մի 
պա տա նու բռնե լով՝ նրա նից պար զում է քա ղա քի մե ծա մեծ նե րի 
անուն նե րը և քա ղաք մտնե լով՝ նրանց ցույց է տա լիս Զե բե ե ին և 
Սալ մա նա յին, հե տո փշե րով և տան ջանք նե րով նրան ցից յո թա
նա սու նյոթ մարդ սպա նում և վե րո հի շյալ Փա նու ե լի աշ տա րա կը 
կոր ծա նե լով՝ քա ղա քի երև ե լի մարդ կանց չա րա չար կո տո րում:

Սա կայն մի՛ հա մա րիր, որ Գե դե ո նը այս դեպ քում անգ
թու թյուն և անի րա վու թյուն է անում, քա նի որ նրանք 

40 Նա նրանց ասաց. «Մի՞թե Եփրեմի ճռաքաղը Աբիեզերի խա
ղող աքաղից լավ չէ» (Դատ. 8:2):
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իս րա յե լա ցի ներ էին, և Գե դե ոնն էլ Աստ ծու հրա մա նով իս րա
յե լա ցի նե րին թշնա մուց աշ խա տում էր փրկել, մա նա վանդ երբ 
նրա զոր քը սաս տիկ հոգ նած և անո թի էր, և հաց չտա լը մեծ 
հան ցանք էր: Նրանք նաև, «մի՞թե Զե բե են և Սալ մանան ձեր 
ձեռ քում են» ասե լով, ծաղ րում են Աստ ծու ընտ րյա լին:

Գե դե ո նը ան ցյա լում Թա բոր լե ռան վրա իր եղ բայր նե րին 
սպա նած հի շյալ թա գա վոր նե րին հարց նում է, թե ար դյոք ուր են 
և ինչ պի սի մար դիկ էին, նրանք պա տաս խա նում են, որ կա տա
րե լա պես նրա նման էին: Այս խոս քից հե տո Գե դե ո նը հայտ
նում է, որ իր եղ բայր ներն են եղել, որոնց եթե չսպա նե ին, իրենց 
կխնա յեր, ապա իր որ դուն հրա մա յում է սպա նել նրանց, սա
կայն որ դին, տա կա վին մա նուկ լի նե լով, չի հա մար ձակ վում, ուս
տի ինքն իր ձեռ քով է կյան քից զրկում այդ ան խիղճ մարդ կանց:

Գե դե ո նի ձեռ քով նվաճ ված այս պի սի մեծ հաղ թա նա կը ժո
ղովր դին դրդում է` նրան թա գա վոր դարձ նե լու ցան կու թյուն 
հայտ նե լու, և թեև նրան խնդրում են, որ որ դոց որ դի իշ խի 
իրենց, սա կայն նա հրա ժար վում է՝ պա տաս խա նե լով. «Թող 
Աստ ված իշ խի ձեզ վրա»41: Եվ քա նի որ Զա բեե և Սալ մա նա 
թա գա վոր նե րի ուղ տե րի պա րա նոց նե րի օղակ նե րից և զար դա
րանք նե րից բա ցի՝ ամեն ինչ զոր քին էր շնոր հել, խնդրում է, որ 
յու րա քան չյու րը հո ժա րա կամ մե կա կան գինդ տա իրեն:

Ար դա րև, յու րա քան չյու րը մե կա կան գինդ տա լուց բա ցի՝ 
հո ժա րա կամ այլ զար դեր էլ են տա լիս, որոն ցից էլ Գե դե ո նը, 
քա հա նա յա կան վա կաս պատ րաս տե լով, պա հում է, որ պես
զի Աստ ծու սույն բա րե րա րու թյան հի շա տա կը չմո ռաց վի, սա
կայն, դժբախ տա բար , Գե դե ո նի մահ վա նից հե տո ժո ղո վուր դը 
հի շյալ եփուտն օգ տա գոր ծում է կուռ քեր պաշ տե լու հա մար:

41 Գեդեոնը նրանց ասաց. «Ես ձեզ վրա չեմ իշխի, և ոչ էլ իմ որ
դին կիշխի ձեզ վրա, Տե՛րը թող իշխի ձեզ վրա» (Դատ. 8:23):
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Սույն հաղ թա նա կից հե տո իս րա յե լա ցի նե րը քա ռա սուն 
տա րի զերծ են մնում թշնա մու ճնշում նե րից: Գե դե ո նը, բար վոք 
ապ րե լով, խոր ծե րու թյան հա սա կում մա հա նում է:

Օրի նա՛կ վերց րու Գե դե ո նի առա քի նու թյու նից. քա նի որ չի 
կա մե նում թա գա վոր լի նել իս րա յե լա ցի նե րին և ոչ էլ հար մար է 
գտնում, որ իր որ դի ներն իշ խեն, այլ փա փա գում է, որ մի այն 
Աստ ված թա գա վո րի, որ պես զի իրենց հույ սը մի այն Աստ
ծու զո րու թյան վրա դնեն և օրենք նե րին հնա զանդ վե լով՝ զերծ 
մնան թշնա մի նե րից:

Թե պետ Գե դե ո նը խո նար հու թյամբ հրա ժար վում է թա
գա վոր լի նե լուց, սա կայն նրա փառ քը թա գա վոր նե րի փառ քից 
շատ ավե լի մեծ էր, քա նի որ ինչ քան մար դը փախ չում է մե ծու
թյու նից, այն քան նրա փառ քը ավե լի է բազ մա նում: Աշխար հիկ 
փառ քը մար դու ստվե րի նման է, որից եթե փախ չես, քեզ նից չի 
հե ռա նա, և եթե նրա հե տև ից վա զես, եր բեք չես կա րող հաս նել:

Նա, ով փառք է փնտրում, անար ժան է փառ քի, իսկ նա, ով 
ար ժա նա վոր է, փառքն ինքն է գտնում նրան: Ճշմա րիտ փառ
քը փառ քին հաս նե լը չէ, այլ ճշմար տա պես դրան ար ժա նի լի
նե լը: Մարմ նա վոր փառ քի տեն չը հպար տու թյուն է, իսկ հպար
տու թյու նը հի մա րու թյու նից է, ուրեմն ով իրեն մե ծու թյան և 
փառ քի ար ժա նի է հա մա րում, հի մար է:

Իր վի ճա կից չգո հա նա լը և բարձր դիրք տեն չա լը ստո րու
թյան նշան է, քա նի որ եթե մե կը ստո րին կար գում չլի նի, բարձ
րա նա լու կա րիք չի ունե նա: Եթե փառք ես փնտրում, առա քի
նի՛ եղիր, քա նի որ առա քի նու թյու նից մեծ փառք չկա մար դու 
հա մար: Մա նա վանդ հե զա բա րո և խո նար հա միտ լի նե լով՝ 
Աստ ծու եր կյու ղը սրտիցդ մի՛ հա նիր, որ պես զի Աստ ված քեզ 
հետ լի նի, և ամեն կերպ փա ռա վոր վես42:

42 «Ես ո՞ւմ եմ նայելու, եթե ոչ հեզերին ու խոնարհներին և նրանց, 
ովքեր դողում են իմ խոսքից» (Ես. 66:2):
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Հարց Թ: Գեդեոնի մահվանից հետո 
իսրայելացիները նորից կո՞ւռք են պաշտում:
Պա տաս խան: Պաշ տում են: Քա նի որ նա, քա ռա սուն տա

րի իշ խե լով, Աստ ծուն և Նրա սուրբ օրենք նե րին հնա զանդ է 
լի նում, ժո ղո վուրդն էլ չար վար քա գիծ չի ունե նում և խա ղա
ղու թյամբ ու հան գիստ ապ րում է, սա կայն Գե դե ո նի մահ վա
նից հե տո նո րից սկսում են կուռ քեր պաշ տել, որից էլ խա թար
վում է նրանց հան գիս տը43:

Թե պետ այս ան գամ Աստ ված կռա պաշտ նե րի ձեռ քով 
նրանց չի պատ ժում, սա կայն նույն այդ ապօ րի նի կյան քով իրենք 
իրենց են պատ ժում: Գե դե ո նը, յո թա նա սուն որ դի նե րից բա ցի, 
նաև Աբի մե լեք անու նով մի որ դի ուներ, որը հար ճից էր ծնվել և 
հե ռաց վել էր տնից, որ պես զի մյուս որ դի նե րի հետ հա վա սար ժա
ռան գու թյուն չու նե նա. սա հին օրենք էր. հար ճի որ դի նե րը հոր 
անու նով հիշ վե լու փո խա րեն մոր անու նով էին հիշ վում:

Արդ, Աբի մե լե քի մայ րը, Սի կիմ քա ղա քից լի նե լով, Գե դե ո
նի մահ վա նից հե տո վե րա դառ նում է այդ քա ղաք և, մորն ազ
գա կից բնա կիչ նե րի մի ջո ցով տե ղի ժո ղովր դի սիր տը շա հե լով, 
ցան կա նում է թա գա վոր դառ նալ: Նրանք խոս տա նում են օգ
նել՝ հույս ունե նա լով , որ նրա շնոր հիվ իրենց քա ղա քի փառ
քը կա վե լա նա, իսկ իրենք էլ պաշ տոն, պա տիվ և հարս տու
թյուն ձեռք կբե րեն, ուս տի բա հաղ կուռ քի եկա մու տից առատ 
դրամ են տա լիս Աբի մե լե քին:

Սա կայն Աբի մե լե քը գի տեր, որ քա նի դեռ իր եղ բայր նե
րը կեն դա նի են, ին քը չի կա րող հան գիստ լի նել: Ուստի այդ 
դրա մով սրի կա և ան խիղճ մարդ կանց է վար ձում և հան
կարծ եղ բայր նե րի վրա հար ձակ վե լով՝ բո լո րին բռնում է. 

43 Երբ Գեդեոնը մեռավ, իսրայելացիները, նորից բահաղիմյան
նե րին հետևելով, կուռքեր պաշ տե ցին (Դատ. 8:33):
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վաթ սու նին նին էլ մի քա րի վրա սպա նում է, և մի այն կրտսեր 
եղ բո րը՝ Հո վա թա մին է հա ջող վում մի կերպ փախ չել, իսկ ին քը, 
Սի կիմ վե րա դառ նա լով, բնա կիչ նե րից թա գա վոր է հռչակ վում:

Այս տեղ քա՛ջ գի տակ ցիր իս րա յե լա ցի նե րի թշվառ վի ճա կը. 
Գե դե ո նը, նրանց ազա տե լով թշնա մուց, մեծ երախ տա գի տու
թյան էր ար ժա նի, սա կայն երբ Սի կի մի բնա կիչ նե րի օգ նու թյամբ 
Աբի մե լե քը կո տո րում է նրա որ դի նե րին, իս րա յե լա ցի նե րից ոչ 
մե կը չի ցան կա նում նա խան ձախնդ րո րեն պաշտ պան և դա տա
վոր կանգ նել ար դա րու թյա նը: Հո վա թա մը, չկա րո ղա նա լով հան
դուր ժել այդ պի սի անո ղորմ և վայ րագ արար քը, բարձ րա նում է 
Գա րի զի լեռն ու ար տաս վում: Բնա կիչ նե րը հա վաք վում են լե
ռան մոտ, որը քա ղա քից հե ռու չէր, և Հո վա թա մը, հի շեց նե լով 
Գե դե ո նի արած բա րիք ներն ու նրանց անգ թու թյու նը, մի առա
կով հայտ նում է, որ Աբի մե լե քին թա գա վոր դարձ նե լով՝ մի մյան
ցով պի տի պատժ վեն ՝ ասե լով հե տև յա լը. «Ծա ռե րը, թա գա վոր 
ունե նա լու փա փա գով , ձի թե նուն, թզե նուն և որ թա տուն կին 
խնդրում են, որ թա գա վոր դառ նան, սա կայն նրանք հանձն չեն 
առ նում` իրենց պտուղն ու փառ քը թող նե լու և փայ տի վրա թա
գա վո րե լու, այն ժա մա նակ դժնի կին էլ են խնդրում, որ իրենց 
թա գա վո րի: Դժնի կը ծա ռե րին պա տաս խա նում է. «Եթե ինձ 
թա գա վոր կըն դու նեք, եկեք իմ հո վա նու ներ քո պատս պար վեք»: 
Սա կայն եթե նույն այդ դժնի կից հուր բոր բոք վի, ար դյո՞ք չպի
տի այ րի նաև լի բա նա նի մայ րու փայ տը»: Սույն առա կը ասե լուց 
հե տո Հո վա թա մը վա խից ան մի ջա պես փախ չում է: 

Առա կում հի շա տակ ված պտղա տու ծա ռե րը Գե դե ոնն 
ու իր որ դի ներն էին, իսկ դժնի կը խորհր դան շում էր Աբի մե լե
քին, քա նի որ նախ Գե դե ո նին են առա ջար կում թա գա վո րել։ 
Սա կայն Աբի մե լե քը, եթե դժնի կի նման թա գա վո րեր, մի օր 
հարս տա հա րու թյան հու րը պի տի այ րեր նրա իշ խա նու թյան 
ներ քո գտնվող ժո ղովր դին: Ար դա րև, քա նի որ անա գո րույն 
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Աբի մե լե քը և Սի կի մի բնա կիչ նե րը պատ ժի էին ար ժա նի, քիչ 
ժա մա նակ անց Աստ ծու կամ քով նրանց մի ջև թշնա մու թյուն է 
ծա գում, և սի կի մա ցի ներն այն պես են երես թե քում Աբի մե
լե քից, որ երբ նա բա ցա կա յում է, թաքն վում են լեռ նե րի ծեր
պե րում, որ պես զի վե րա դար ձին նրան ար գե լեն մտնել իրենց 
սահ ման նե րից ներս: Սրանք ան ցորդ նե րին էլ էին կո ղոպ տում՝ 
ձև աց նե լով իբր Աբի մե լե քի հպա տակ ներն են:

Թե պետ և նրանք զղջում են Աբի մե լե քին թա գա վոր հռչա
կե լու հա մար և փա փա գում են ազատ վել նրա կե ղե քիչ և բռնա
կալ իշ խա նու թյու նից, սա կայն այս գոր ծի հա մար գլխա վո րի 
կամ առաջ նոր դի կա րիք ունե ին, ուս տի երբ Գա աղ անու նով մի 
անձ իր եղ բայր նե րի հետ Սի կիմ է գա լիս, սկսում են հու սալ, որ 
նա պի տի ազա տի իրենց: Այդ ըն թաց քում նաև դուրս են գա լիս 
այ գե կու թի, ուտում և խմում են, և պար բռնե լով բա հա ղի կռա
տուն գնում, որ տեղ անի ծում են Աբի մե լե քին:

Հի շյալ Գա ա ղը ևս փառ քի և մե ծու թյան հաս նե լու նպա
տա կով գո չում է. «Ո՞վ է Աբի մե լե քը , որ ես ծա ռա յեմ նրան»: Նա 
սկսում է ամ բար տա վան խոս քե րով ժո ղովր դին իր կող մը գրա
վե լու այլ մի ջոց ներ էլ ձեռ նար կել: Սա կայն Զե բու ղը, որին Աբի
մե լեքն այն տեղ կա ռա վա րիչ էր կար գել, Գա ա ղի և սի կի մա ցի
նե րի խլրտում նե րի մա սին տե ղյակ է պա հում Աբի մե լե քին, որն 
իր զոր քով շու տով նրանց դեմ է դուրս գա լիս: 

Թեև Գա ա ղը քա ղա քի բնա կիչ նե րի հետ ստիպ ված պա
տե րազ մում է նրա դեմ, սա կայն իս կույն հաղթ վե լով՝ կա րո
ղա նում է փախ չել, իսկ բնա կիչ նե րից շա տե րը կո տոր վում են: 
Երկ րորդ ան գամ էլ պա տե րազ մե լով և հաղ թե լով՝ Աբի մե լե քը 
կոր ծա նում է քա ղա քը: Քա ղա քի աշ տա րա կում պատս պար
ված նե րը, սա տես նե լով, թաքն վում են բա հա ղի կռա տա նը , քա
նի որ այն ամ րո ցի նման ամ րա կա ռույց էր: Աբի մե լեքն այն տեղ 
ապաս տա նած նե րին կորս տյան մատ նե լու բաղ ձան քով մի բեռ 
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փայտ է կտրում, զոր քին էլ հրա մա յում է նույ նը անել և, փայ տը 
կռա տան շուր ջը դի զե լով, հրի է մատ նում, որից էլ այր և կին՝ 
հա զար հո գի, կռա տա նը մեռ նում են:

Ապա գրա վում է Թե բի սը, որի բնա կիչ նե րը ապաս տա
նել էին տե ղի չա փա զանց ամուր աշ տա րա կում: Աբի մե լեքն 
ուզում է այն նույն պես կոր ծա նել, և երբ մո տե նում է դրա դար
պաս նե րին, մի կին եր կայ նա քա րի մի բե կոր է նե տում նրա 
գլխին, որը ջախ ջա խում և սպա նում է նրան44:

Օրի նա՛կ վերց րու և խրա՛տ ըն դու նիր Աբի մե լե քի թշվառ 
վի ճա կից. երբ իմա նում է, որ քա րը մի կին է նե տել, իր կա պար
ճակ րին հրա մա յում է սպա նել իրեն, որ պես զի չա սեն, թե մի 
կնոջ ձեռ քով մա հա ցավ:

Հաս կա ցի՛ր Աստ ծու ար դա րու թյու նը. ինչ պես Աբի մե
լեքն է իր եղ բայր նե րին սրով սպա նում քա րի վրա, այդ պես էլ 
իր գլու խը քա րով է ջախ ջախ վում, որից հե տո սրից է մա հա
նում : Սի կի մի բնա կիչ ներն էլ իրենց փառքն ու օգուտն ավե
լաց նե լու նպա տա կով Աբի մե լե քին թա գա վոր են հռչա կում, սա
կայն փառ քի փո խա րեն զղջում են և ող բում, քա նի որ իրենց 
քա ղա քը կոր ծա նե լուց բա ցի՝ իրենք ևս գրե թե ամ բող ջո վին 
ջնջվում են: 

Իսկ վե րո հի շյալ Գա ա ղը, նույն պես ինք նա հա վան և իր չա
փը չի մա ցող անձ լի նե լով, կեղ ծի քով իշ խա նու թյան հաս նե լու 
ցան կու թյամբ այդ քան ժա մա նակ ապօ րի նի ջան քեր է գոր ծադ
րում և պա տե րազ մի դաշ տում պարտ վե լով՝ ստիպ ված է լի նում 
գլուխն ազա տե լու հա մար անար գա բար և աճա պա րան քով 
փախ չե լու:

Դու տե՛ս, թե ինչ պես է կետ առ կետ կա տար վում Հո վա
թա մի առա կը. քա նի որ հարս տա հա րու թյան կրա կը, դժնի կի 

44 Մի կին երկանաքարի մի կտոր գցեց նրա գլխին (Դատ. 9:53)։
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նմա նեց վող ան գութ Աբի մե լե քից վառ վե լով, այ րումսև աց
նում է իրեն և Սի կի մի բնա կիչ նե րին45: Աբի մե լե քը, մի այն երեք 
տա րի իշ խե լով, իր և շա տե րի կորս տյան պատ ճառ, նաև Աստ
ծու և մարդ կու թյան թշնա մի է դառ նում:

Հարց Ժ: Հետո ո՞վ է լինում իսրայելացիների 
դատավորը:
Պա տաս խան: Իսա քա րի ցե ղից Թով ղա անու նով մե կը, որը 

քսա նե րեք տա րի վա րում է դա տա վո րա կան իշ խա նու թյու նը: 
Ապա Գա ղա ա ցի Հա յի րը, որը քսա ներ կու տա րի դա տում է 
Իս րա յե լում: Ար դա րև, այս ըն թաց քում իս րա յե լա ցի նե րը հան
գիստ և ազատ էին թշնա մի նե րի ճնշում նե րից, սա կայն նրանք, 
նե ղու թյուն նե րից ազատ լի նե լով, սո վո րա բար իրենց հա րև ան 
ժո ղովրդ նե րի կուռ քերն են սկսում պաշ տել46:

Սրա պատ ճա ռով Աստ ված բար կա նա լով՝ Ամոն թա գա վո
րի ձեռ քով տաս նութ տա րի խրա տում է նրանց: Այն պես որ ժո
ղո վուր դը, այ լևս չկա րո ղա նա լով համ բե րել Ամո նի պատ ճա ռած 
տա ռա պանք նե րին, նո րից աղա չանք նե րով Աստ ծուն է դի մում 
և խոս տո վա նում մեղ քե րը47:

Այս տեղ հարկ է նկա տել, որ մինչ այդ իս րա յե լա ցի նե րը, երբ 
մեղ քից հե տո զղջում էին, Աստ ված Իր ան սահ ման ողոր մու
թյամբ փրկում էր նրանց, սա կայն այս ան գամ ար դա րու թյուն 
իրա գոր ծե լով՝ նրանց պա տաս խա նում է. «Երբ թշնա մին ձեզ 

45 Աստված Աբիմելեքի գլխին թափեց նրա չարիքը ….Սիկիմի 
մարդ կանց բոլոր չարագործություն ներն Աստված նրանց գլխին թա
փեց (Դատ. 9:56,57)։

46 Իսրայելացիները շարունակեցին Տիրոջ առաջ չարիք գործել 
(Դատ. 10:6)։

47 Նրանք աղաղակեցին Տիրոջը և ասացին. «Մեղանչեցինք Քո 
դեմ, որովհետև թողեցինք մեր Աստ   ծուն» (Դատ. 10:10)։
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նե ղեց, ձեր աղա չանք նե րի հա մար փրկե ցի ձեզ, սա կայն դուք, 
Ինձ թող նե լով, նրանց կուռ քե րին ծա ռա յե ցիք, ուրեմն Ես այ լևս 
չեմ ցան կա նում ձեզ փրկել, թող նրանք փրկեն»:

Աստ ծու այս խոս քե րը լսե լով՝ վերս տին աղա չում են, որ 
իրենց ազա տի՝ մի և նույն ժա մա նակ խոս տո վա նե լով, որ մե ղա
վոր են Աստ ծու առ ջև և մա նա վանդ իրենք իրենց Նրա կամ քին 
հանձ նե լով48՝ կուռ քե րը վե րաց նում են իրենց մի ջից: Սա կայն 
այդ ըն թաց քում թշնա մին, Գա ա ղադ գա լով, բա նակ է դնում:

Իս րա յե լա ցի ներն էլ թշնա մուն դի մա կա յե լու հա մար հա
վաք վում են Մա սե փա յում: Բայց նրանք այն քան տկա րա ցած 
և խեղճ վի ճա կում էին, որ ոչ մե կը չէր հա մար ձակ վում զոր քի 
գլուխ անց նել և պա տե րազ մել: Թեև բո լո րը մի ա հա մուռ խոս
տա նում և հանձն են առ նում ժո ղովր դի պետ ըն դու նե լու այն 
մար դուն, որը, նախ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ
նար կե լով, կա ռաջ նոր դի զոր քը, բայց դար ձյալ բա վա կա նին 
քաջ մե կը չի գտնվում, որ ըն դու նի սույն առա ջար կը:

Այն ժա մա նակ Հեփ թա յե անու նով շատ քա ջա սիրտ մի 
մարդ է լի նում, որը Գա ա ղա դի երկ րի Մա սե փա քա ղա քից էր, 
սա կայն նրա եղ բայր նե րը քա ղա քի մե ծա մեծ նե րի ձեռ քով 
նրան զրկել էին հոր ժա ռան գու թյու նից և հե ռաց րել տնից՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ նա իրենց հոր հա րա զատ որ դին չէ: 
Նա էլ հար կադր ված բնա կու թյուն է հաս տա տում Տո բում, որ
տեղ նրա շուր ջը շատ ան կարգ և հան դուգն մար դիկ են հա
վաք վում, որոնց հետ Հեփ թա յեն աս պա տա կում է կռա պաշտ
նե րի եր կի րը՝ կո ղո պու տով վե րա դառ նա լով, և այս պի սով նրա՝ 
որ պես քաջ և պա տե րազ մող անձ նա վո րու թյան համ բա վը 
տա րած վում է: 

48 «Մենք մեղանչեցիք, արա՛ Դու մեզ այն, ինչ որ քեզ հաճելի է 
թվում, բայց միայն, Տե՛ր, ազատի՛ր մեզ» (Դատ. 10:15)։
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Ահա այս մար դուն են դի մում Գա ա ղա դի մե ծա մեծ նե րը, որ 
գա և իրենց զո րա վար լի նի, որ պես զի պա տե րազ մեն թշնա մու 
դեմ: Թե պետ Հեփ թա յեն իր ազ գի փրկու թյան հա մար գոր ծե
լու պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նում, սա կայն նրան հայտ
նի էր նեղ դրու թյու նից իրեն դի մե լու պատ ճա ռը, ուս տի նախ 
նրանց հետ դա շինք ու պայ ման է կա պում, որով հե տև եթե 
Աստ ծու օգ նու թյամբ հաղ թեն թշնա մուն, մի գու ցե դրա նից 
հե տո իրեն նո րից մեր ժեն, և ին քը ան պատ վու թյուն և անար
գանք կրի նրան ցից:

Երբ Գա ա ղա դի իշ խա նա վոր նե րը, ըստ նրա պա հան ջա
ծի, երդ վում են, այն ժա մա նակ նրանց հետ Մա սե փա է գնում, 
որ տեղ հա վաք վել էր ժո ղո վուր դը: Այն տեղ բո լո րը երդ վում են 
Աստ ծու անու նով, որ նրան դա տա վոր կար գեն:

Արդ, Հեփ թա յեն ժո ղովր դի առաջ նորդ դառ նա լուն պես, 
վա ղե մի սո վո րու թյամբ Ամոն թա գա վո րի մոտ դես պան է 
ուղար կում՝ հարց նե լով, թե ին չու է պա տե րազ մում իս րա յե լա
ցի նե րի դեմ: Նա, իմա նա լով իս րա յե լա ցի նե րի թույլ լի նե լը, Հոր
դա նա նի մյուս ափին Մով սե սի օրոք իս րա յե լա ցի նե րի գրա ված 
քա ղաք ներն ու երկր ներն է պա հան ջում: 

Սա կայն հի շյալ վայ րե րը այլ ազ գե րի էին պատ կա նել, մա
նա վանդ իս րա յե լա ցի նե րը Աստ ծու հրա մա նով և պա տե րազ
մով գրա ված լի նե լով` թեև Հեփ թա յեն ժխտում է ամո նա ցի նե րի 
իրա վունք ունե նա լը, սա կայն թշնա մին չի հա մոզ վում, ուս տի 
Հեփ թա յեն դատն Աստ ծու կամ քին է հանձ նում49: 

Դու այս տեղ Աստ ծու ողոր մու թյա՛նը նա յիր. որով հե տև 
Հեփ թա յեն ուղ ղա միտ և ար դար մարդ էր, մա նա վանդ Աստ ծու 
զո րու թյանն ապա վի նե լով՝ գոր ծը նրա կամ քին է հանձ նում , 

49 Իսրայելացիների և ամոնացիների միջև դատավոր եղող Տերը 
թող այսօր դատաստան անի (Դատ. 11:27)։
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ուս տի թշնա մուն հաղ թե լու հա մար անհ րա ժեշտ զո րու թյու
նը նրան ի վե րուստ 50 է շնորհ վում, և երբ ամո նա ցի նե րի դեմ է 
շարժ վում, Աստ ծու օգ նու թյամբ կա րո ղա նում է կո տո րել 
նրանց զոր քը և փախց նել:

Սա կայն Հեփ թա յեն, պա տե րազ մը դեռ չսկսած, ուխտ է 
անում, որ եթե պա տե րազ մում Տի րոջ հա ջո ղու թյամբ հաղ թա
նա կի և խա ղա ղու թյամբ տուն վե րա դառ նա, այն ժա մա նակ ով 
առա ջինն իրեն դի մա վո րի, Տի րո ջը ող ջա կեզ պի տի անի: Արդ, 
հաղ թա նա կից հե տո ուրա խու թյամբ տուն վե րա դառ նա լու ժա
մա նակ նրան ըն դա ռաջ է դուրս գա լիս մի ակ աղ ջի կը, որից բա
ցի՝ այլ զա վակ չու ներ: Հեփ թա յեն նրան տես նե լուն պես մեծ 
ցա վով և հա ռա չան քով պատ ռում է օձի քը:

Սա կայն աղ ջի կը, հոր սրտի կսկի ծի պատ ճա ռը հաս կա նա
լով, պա տաս խա նում է. «Ինձ հա մար ինչ որ ուխ տել ես Աստ
ծուն, այն էլ կա տա րի՛ր, ես հո ժար եմ», բայց և հո րից եր կու 
ամիս ժա մա նակ է խնդրում, որ ըն կեր նե րի հետ լեռ նե րը գնա
լով՝ ող բա իր կու սու թյու նը ։ Հայ րը աղջ կան նրա ցան կու թյամբ 
գոր ծե լու թույլտ վու թյուն է շնոր հում, որից հե տո նա ըն կեր նե
րի հետ եր կու ամիս կու սու թյու նը սգա լուց հե տո վե րա դառ
նում է, ինչ պես խոս տա ցել էր:

Սուրբ գրքի պատ մու թյա նը հե տև ե լով՝ շա տե րը կար
ծում են, որ հի շյալ աղ ջի կը չա մուս նա նա լով կույս է մնում, և 
նրա կույս մնա լով՝ Հեփ թա յեն իր ուխ տը կա տար ված է հա մա
րում: Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րի մեջ որ դի կամ զա վակ չու նե
ցո ղը անի ծյալ և մե ռյալ էր հա մար վում , սա է պատ ճա ռը, որ 
տա րին չորս օր աղ ջիկ նե րը նրա կու սու թյուն էին ող բում:

Հի րա վի,  Աստ ծու օգ նու թյամբ թշնա մին պարտ
վում է: Սա կայն այս ան գամ էլ Եփ րե մի ցե ղը` խռո վա րար և 

50 Եվ Տիրոջ հոգին հակվեց Հեփթայեի կողմը (Դատ. 11:29)։
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ապս տամբ մար դիկ, Հոր դա նան գե տի դի մա ցի ափն անց նե
լով, խմբո վին հար ձակ վում են Հեփ թա յեի վրա՝ ասե լով. «Ին
չո՞ւ մեզ լուր չտվե ցիր, որ մենք էլ մաս նակ ցե ինք պա տե րազ
մին»: Մին չև իսկ անօ րի նու թյամբ պատ րաստ վում են նրա 
տունն այ րե լու և նրան էլ սպա նե լու: Սա կայն նրանք նույն պես 
այս պես են վար վում ոչ թե հայ րե նա սի րա կան զգաց ումնե րից, 
այլ ըն չա սի րու թյու նից: Քա նի որ եթե պա տե րազ մի մաս նակ
ցե ին, իրենք էլ կո ղո պուտ կու նե նա յին (ինչ պես Գե դե ո նի ժա
մա նակ, այժմ էլ նույն կերպ են վար վում): Հեփ թա յեն նրանց 
պա տաս խա նում է. «Ամո նա ցի նե րի մեզ նե ղու թյուն տա լու 
ժա մա նակ ձեզ բո ղո քե ցի, դուք չօգ նե ցիք մեզ, և ազա տագ րող 
որևէ մե կին չգտնե լով՝ ստիպ ված եղա իմ ան ձը վտան գե լու, 
հի մա ին չո՞ւ եք հար ձակ վել ինձ վրա»: Սույն պա տաս խա նով 
հայտ նե լով, որ նրանք անի րավ են, կար ծում է, որ հա մոզ վե լով 
հետ կդառ նան:

Սա կայն երբ տես նում է, որ խոս քով չեն հա մոզ վում և ավե
լի են հա մա ռում, ստիպ ված է լի նում սրով հա մո զե լու և իր 
զոր քին հրա մա յում է կո տո րել նրանց: Այու հան դերձ, դար ձյալ 
չուղղ վե լով, ասում են. «Ո՞վ է Գա ա ղա դի ժո ղո վուր դը, որ մեզ 
դի մա կա յի», և քա նի որ Հեփ թա յեն նույն պես Գա ա ղա դից էր, 
հրա մա յում է, որ շա րու նա կեն կո տո րա ծը, մին չև ոչ մե կը չմնա:

Արդ, Եփ րե մի զոր քը, Հոր դա նա նի դի մա ցի ափին լի նե
լով, Հեփ թա յեն գե տան ցում նե րում նույն պես զորք է կանգ նեց
նում, որ պես զի ոչ մե կը փախ չե լով չա զատ վի: Գե տե զերք հա
սած փախս տա կան նե րին հա կա ռակ ափն անց նե լու ժա մա նակ 
հարց նում են. «Դուք Երփ րե մի ցե ղի՞ց եք»: Նրանք եր կյու ղից 
պա տաս խա նում են, որ ո՛չ, եփ րե մա ցի չեն, այն ժա մա նակ 
նրանց խո սե լուց հաս կա նա լու հա մար ստի պում են շիբ բո լեթ 
բառն ար տա սա նել , որը «հասկ» է նշա նա կում: Սա կայն եփ
րե մա ցիք շ տա ռով որևէ բառ չեն կա րո ղա նում ար տա սա նել , 
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ուս տի սիբ բո լեթ են ասում51: Այս պի սով հայտ նի է դառ նում, 
որ Եփ րե մի ցե ղից են և կո տոր վում են. սույն եղ բայ րաս պան 
պա տե րազ մում քա ռա սու ներ կու հա զար մարդ անխ նա սպան
վում է սրով մի այն եփ րե մա ցի նե րի ագա հու թյան և նրանց 
ապս տամ բա սեր բնա վո րու թյան, ինչ պես նաև մե ծի հան դեպ 
ինք նա հա վան անհ նա զան դու թյան պատ ճա ռով:

Հեփ թա յեն վեց տա րի դա տա վո րի իշ խա նու թյու նը վա րե
լուց հե տո մա հա նում է: Ապա Բեթ ղե հե մից Եսե բոն՝ յոթ տա
րի, զա բու ղո ցի էլոն՝ տա սը տա րի, և փա րա թո նա ցի Աբ դոն՝ 
ութը տա րի: Նույն դա տա վո րա կան իշ խա նու թյա նը հաս
նե լով՝ ամեն մե կը շատ կամ քիչ ձգտում է օգ տա կար լի նել իր 
ազ գին, և Սուրբ գրքում նրանք հիշ վում են որ պես Իս րա յե լի 
դա տա վոր ներ :

Հարց ԺԱ: Ինչպիսի՞ն էր Իսրայելի վիճակը 
վերոհիշյալ դատավորներից հետո: 
Պա տաս խան: Շատ վատ: Որով հե տև նրանց ժա մա նակ, 

թշնա մին տկա րա նա լով , իս րա յե լա ցի նե րը մի առ ժա մա նակ 
հան գիստ էին, և դար ձյալ Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ 
կեն ցա ղի են հակ վում: Ուստի Աստ ված, նո րից բար կա նա լով, 
նրանց կռա պաշտ նե րի իշ խա նու թյան ներ քո է թող նում52, որ
պես զի խրատ վեն, ինչ պես շատ ան գամ էր արել:

Օրի նա՛կ վերց րու. երբ իս րա յե լա ցի նե րը հնա զան դու թյան 
շա վիղ նե րից խո տոր վում են, թշնա մին զո րա նում և հաղ թում է, 
քա նի որ Աստ ված թշնա մի նե րին՝ որ պես ար դա րու թյան 

51 Նրանց ասում էին. «Մեզ մի նշան տվե՛ք, ասացե՛ք՝ հասկ, 
հասկ»։ Բայց նրանց չէր հաջողվում այդպես ասել (Դատ. 12:6)։

52 Իսրայելացիները շարունակեցին չարիք գործել Տիրոջ առաջ, 
և Տերը նրանց քառասուն տարի այլազգիների ձեռքը մատնեց 
(Դատ. 13:1)։
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գոր ծի քի, թույլ է տա լիս, որ խրա տեն իս րա յե լա ցի նե րին: Այս 
դեպ քում հան ցան քը թշնա մու նը չէր, այլ իս րա յե լա ցի նե րի նը, 
քա նի որ իրենց ապ րե լա կերպն իրենց պատ ժում էր53:

Ար դա րև, երբ իս րա յե լա ցի նե րին դա տա վոր էր տա լիս, 
Ինքն էլ նրա հետ լի նե լով՝ աստ վա ծա յին օգ նու թյամբ հաղ
թում էին թշնա մուն: Սա կայն նույն դա տա վո րի մահ վա նից հե
տո ժո ղո վուր դը, նախ կին ուղ ղու թյու նը դե պի չա րը շե ղե լով, 
վատ թա րա գույն վի ճա կում է հայտն վում54: 

Թե պետ վե րո հի շյալ դա տա վոր նե րից հե տո Հե ղի քա հա
նան է դա տա վոր դառ նում, սա կայն ժո ղո վուր դը սրա օրոք չի 
ուղղ վում, այլ իր սո վո րա կան չար ճա նա պար հով է ըն թա նում , 
թշնա մի նե րի հարս տա հա րու թյուն ներն էլ օրըս տօ րե սաստ կա
նում են, և իս րա յե լա ցի նե րը ծայ րա հեղ թշվառ և ողոր մե լի վի
ճա կում են հայտն վում:

Սա կայն որ պես զի թշնա մին չհպար տա նա և չմտա ծի, որ 
ինքն իր զո րու թյամբ է կա րո ղա նում պատ ժել իս րա յե լա ցի նե
րին, Աստ ված կա մե նում է նրան էլ պատ ժել, որ իր աստ վա ծա
յին զո րու թյու նը հայտ նի դառ նա լով՝ թշնա մին էլ իր չա փը ճա
նա չի, և իս րա յե լա ցի ներն էլ մի խի թար վեն և զգաս տա նան:

Դրա նից բա ցի՝ Աստ ված ոչ թե նախ կի նի պես պա տե րազ
մով և զոր քով, այլ մի այն Սամ սո նի ձեռ քով էր փրկե լու իս րա յե
լա ցի նե րին, ուս տի նախ մարդ կա յին կեր պա րան քով հրեշ տա
կը, նրա մո րը երև ա լով, ավե տիս է տա լիս, որ մի որ դի պի տի 
ծնի, և նաև պատ վի րում է՝ ոգե լից խմիչք նե րից զգու շա նա, 

53 Ասում է Տերը. «Քո ճանապարհներն ու քո ընթա՛ցքը քեզ 
հաս ցրին այդ ամենը» (Երեմ. 4:18)

54 Եվ երբ Տերը նրանց համար դատավորներ կարգեց, Տերն այդ 
դա տավորների հետ էր…. Եվ երբ դատավորը մեռնում էր, նրանք 
դառնում, նորից անօրենություն էին անում իրենց հայրերից ավելի 
(Դատ. 2:18,19)։
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օրեն քով սահ ման ված ան սուրբ կե րա կուր չու տի, և ման կան 
գլխին էլ եր բեք ածե լի չդիպ չի:

Սույն բա րի լուրն իր ամուս նուն՝ Մա նու ե ին է հայտ նում, և 
Մա նու են, հաս կա նա լով, որ Աստ ծուց է, խնդրում է, որ նո րից 
այդ մար դուն ուղար կի, որ պես զի տե ղե կա նա լով տրված պատ
վի րան նե րին՝ հա կա ռակ բան չա նի։ Հրեշ տա կը նո րից է գա լիս և 
կրկնում նա խա պես տրված պատ վի րա նը, և Մա նու են առանց 
իմա նա լու, որ նա հրեշ տակ է, ցան կա նում է շու տա փույթ մի 
ուլ մոր թել՝ պա տիվ տա լու հա մար, իսկ նա էլ հայտ նում է, որ 
պատ րաս տե լիք կեր կուրն Աստ ծուն զոհ մա տու ցի:

Այս ան գամ Մա նու են նրա անունն է հարց նում, որ պես զի 
տրված ավե տի սը կա տար վե լուց հե տո գո հա նա լով փա ռա վո րի 
Աստ ծուն: Հրեշ տա կը պա տաս խա նում է, թե ին չու է հարց նում 
իր անու նը. հարց նում է մի բա նի մա սին, որը սքան չե լի է55 (իբր 
ան թարգ մա նե լի ): 

Երբ Մա նու են, հրեշ տա կի պատ վի րա նին հա մա պա տաս
խան, պատ րաս տած կե րա կու րը այն տեղ գտնվող մի քա րի 
վրա զոհ է մա տու ցում, իս կույն քա րից բոց է դուրս գա լիս և 
եր կինք բարձ րա նում. հրեշ տակն էլ, բո ցի հետ բարձ րա նա լով, 
անե րև ու թա նում է: Մա նու են և նրա կի նը, այս հրաշ քը տես նե
լով, եր կյու ղից ընկ նում են երես նի վայր, մա նա վանդ Մա նու են 
ասում է, որ պի տի մեռ նեն, քա նի որ Աստ ծուն տե սան56:

Սա կայն կի նը հու սադ րա կան և քա ջա լե րող խոս քե րով 
պա տաս խա նում է. «Եթե Աստ ված մեզ պի տի սպա ներ, զոհն 
ըն դու նե լով՝ այս բա րի լուրն ու պատ վի րա նը չէր հայտ նի»: 
Ապա ծնվում է Սամ սո նը, և երբ մե ծա նում է, Աստ ված, նրան 

55 «Ինչո՞ւ ես հարցնում իմ անունը, դա մի սքանչելի անուն է» 
(Դատ. 13:18)։

56 Անպատճառ կմեռնենք, որովհետև տեսանք Աստծուն 
(Դատ. 13:22)։
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օրհ նե լով, այն քան ուժ ու զո րու թյուն է տա լիս, որի նմա նը ան
ցյա լում չէր եղել57:

Եվ քա նի որ նրա ձեռ քով պի տի պատժ վե ին թշնա մի նե
րը, ուս տի Թամ նա թա է գնում և այն տեղ մի կռա պաշտ աղ ջիկ 
տես նե լով՝ ցան կա նում է նրան կնու թյան առ նել: Բայց քա նի 
որ իս րա յե լա ցի նե րին ար գել ված էր ամուս նա նալ կռա պաշ տի 
հետ, ծնող նե րը չեն հա մա ձայ նում . նրանք չգի տե ին, որ դա 
Աստ ծու կող մից էր58:

Սամ սո նը, ան պատ ճառ ցան կա նա լով կնու թյան առ նել 
հի շյալ աղջ կան, հար սա նի քը կար գադ րե լու հա մար ծնող նե
րի հետ Թամ նա թա գնա լիս ճա նա պար հից այ գի նե րի կողմն է 
թեք վում, որ տեղ իս կույն նրա դեմ մի ա ռյու ծի կո րյուն է դուրս 
գա լիս, որի երա խից բռնե լով, քա նի որ զենք չու ներ, ուլի նման 
մեջ տե ղից եր կու կես է անում59:

Սա կայն Սամ սոնն ա ռյու ծին սպա նե լը չի պատ մում իր 
ծնող նե րին, և Թամ նա թա գնա լով, ըստ սո վո րույ թի, գոր ծը 
պատ շա ճո րեն կար գա վո րե լուց հե տո վե րա դառ նում են: Սամ
սո նը , ա ռյու ծին սպա նե լու վայ րը վե րա դառ նա լով, տես նում է, 
որ մե ղու նե րը նրա երա խի մեջ մեղր են պատ րաս տել: Այդ 
մեղ րից վերց նե լով՝ և՛ ինքն է ուտում, և՛ ծնող նե րին է տա լիս 
առանց հայտ նե լու, թե որ տե ղից է վերց րել: 

Թամ նա թա գնա լով, ըստ երկ րի սո վո րույթ նե րի, յոթ օր 
հար սա նիք են անում: Բայց բնա կիչ նե րը, դրա ըն թաց քից վա
խե նա լով, նրա հետ, որ պես ըն կեր, երե սուն տղա մարդ են 
դնում: Սամ սո նը, ա ռյու ծի երա խից հա նած մեղ րի մա սին մի 

57 Եվ կինը մի որդի ծնեց ու նրա անունը Սամփսոն դրեց։ ….և Տե
րը նրան օրհնեց։ Տիրոջ Հոգին սկսեց շրջել նրա հետ (Դատ. 13:24, 25)։

58 Նրա հայրն ու մայրը չգիտեին, որ դա Տիրոջից է (Դատ. 14:4)։
59 Տիրոջ Հոգին աջակցեց նրան, և նա պատառեց առյուծին 

ինչպես մի ուլի, մինչ նրա ձեռքին զենք չկար (Դատ. 14:6)։



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 59

առեղծ վա ծա յին հա նե լուկ հո րի նե լով, նրանց ասում է՝ ուտո ղից 
կե րա կուր է դուրս գա լիս, հզո րից՝ քաղցր60: Մի և նույն ժա մա
նակ պայ ման են կա պում, որ եթե յոթ օր վա ըն թաց քում խնդի
րը լու ծեն, ին քը նրանց երե սուն կտոր հա գուստ կտա, եթե ոչ՝ 
իրենք կտան: 

Երբ երեք օրում ան կա րող են լի նում առեղծ վա ծը լու ծե լու, 
ստի պում են նրա կնո ջը, որ Սամ սո նից ան պատ ճառ պա տաս
խանն իմա նա և դրա նշա նա կու թյու նը իրենց հա ղոր դի, իսկ 
եթե չա նի, նրան և հոր տու նը կայ րեն: Նա էլ տե սակտե սակ 
հնարք նե րով, ծանր հան դի մա նու թյամբ, կեղ ծա վոր և շո ղո քոր
թող խոս քե րով ու ար տա սու քով չորս օր այն քան է ձանձ րաց
նում Սամ սո նին, որ սա ստիպ ված է լի նում կնո ջը հայտ նե լու 
հա նե լու կի բա ցատ րու թյու նը:

Թեև նա զգու շու թյամբ պատ վի րում է, որ ոչ մե կին չհայտ
նի, բայց սա պա տաս խանն իմա նա լուն պես իս կույն տե ղե
կաց նում է բնա կիչ նե րին: Նրանք էլ Սամ սո նին պա տաս խա
նում են, թե ինչ կա մեղ րից քաղցր և ա ռյու ծից հզոր: Սամ սո նը 
հաս կա նում է, որ կի նը բե րան բա ցու թյուն է արել, սա կայն 
պայ ման կա պած լի նե լու պատ ճա ռով և մա նա վանդ Աստ
ծուց զո րա նա լով61՝ Աս կա ղո նի բնա կիչ նե րից երե սուն մարդ 
(կռա պաշտ) է սպա նում և նրանց հա գուստ նե րը տա լիս այդ 
մարդ կանց:

Լա՛վ մտա պա հիր. Սամ սոնն ա ռյու ծին հաղ թում է, բայց 
կեղ ծա վոր և շո ղո քորթ կնո ջից հաղթ վե լով՝ ծնող նե րից թաքց
րած գաղտ նի քը նրան է հայտ նում: Սա կայն սա էլ խոր հուրդ 
ուներ, քա նի որ սահ ման ված էր նրա՝ կռա պաշտ նե րին պատ
ժե լը, և սա պատր վակ էր, որ հե տո նրան ցից վրեժ լու ծի:

60 Եվ նրանց ասաց. «Ուտողից կերակուր դուրս եկավ, և հզորից 
քաղցրություն դուրս եկավ» (Դատ. 14:14)։

61 Տիրոջ հոգին աջակցեց Սամփսոնին (Դատ. 14:19)։
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Հարց ԺԲ: Ինչպե՞ս է Սամսոնը վրեժխնդիր լինում 
կռապաշտներից:
Պա տաս խան: Երբ կի նը, ինչ պես վե րը նշվել է, գաղտ նի քը 

կռա պաշտ նե րին է հայտ նում, Սամ սո նը բար կա ցած տուն է 
վե րա դառ նում, և անե րը նրա կնոջն ամուս նաց նում է ամուս
նու թյան ժա մա նակ իբ րև ըն կեր հատ կաց ված այն երե սուն 
մարդ կան ցից մե կի հետ: Հե տո Սամ սո նը, որ պես ըն ծա մի ուլ 
վերց նե լով, Թամ նա թա է գա լիս, որ պես զի հաշտ վի կնոջ հետ, 
սա կայն երբ լսում է, որ նա մի այլ մար դու հետ է ամուս նա ցել, 
սաս տիկ բար կա նում է: Թեև անե րը հա մա ձայ նում է՝ իր փոքր 
աղջ կան Սամ սո նին տա լու, սա կայն նա, այս առա ջար կը չըն
դու նե լով, ասում է. «Եթե այ սու հե տև ձեզ չա րիք ներ հասց նեմ, 
հան ցանքն իմը չպի տի լի նի»62:

Արդ, կռա պաշտ նե րից վրեժ լու ծե լու հա մար Սամ սո նը 
երեք հա րյուր աղ վես է բռնում և նրանց պո չե րը եր կուեր կու 
իրար է կա պում և մի հնա րով այդ կա պե րի մեջ ջա հեր զե
տե ղե լով՝ վա ռում է ջա հե րը և կռա պաշտ նե րի ար տե րի մեջ 
բաց թող նում:

Ու թեև աղ վես նե րը կրա կի եր կյու ղից ցան կա նում են 
փախ չել, սա կայն ան կա րող լի նե լով իրա րից բա ժան վե լու՝ ուր 
գնում են, այն տեղ հրկի զում են: Ժա մա նակն էլ հունձ քի և 
կա լի լի նե լով՝ կրակն այն քան է բոր բոք վում, որ շրջա կայ քում 
ամեն ինչ այր վե լուց բա ցի՝ այ գի ներն ու ձի թե նի ներն էլ այր
վում, որից իս րա յե լա ցի նե րի թշնա մի ներն ահ ռե լի կո րուստ
ներ են ունե նում:

Կռա պաշտ նե րը, սույն հրդե հի պատ ճառ հա մա րե լով Սամ
սո նի անե րո ջը, նրա տու նը, աղջ կան և նրան այ րում են, որ 

62 Սամփսոնն ասաց. «Ես միանգամայն անմեղ կլինեմ այլազ գի
նե րիդ առաջ, եթե նրանց դեմ չարություն անեմ» (Դատ. 15:3):
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պես զի Սամ սո նը, իմա նա լով, որ հան ցա գոր ծը պատժ ված է, 
հան դարտ վի: Սա կայն Սամ սո նը չի ցան կա նում այդ քա նով բա
վա րար վել, այլ նրան ցից շա տե րին սպա նե լուց հե տո գնում է և 
Եդի մի քա րայ րում մե նակ բնակ վում:

Այն ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը կռա պաշտ նե րի իշ խա
նու թյան ներ քո էին, և ոչ մե կը չէր կա րող նրանց ընդ դի մա նալ, 
այլ մի այն Սամ սո նը, որն իբր թե իր կնո ջն ուրի շին տա լու պա
տրվա կով, վրեժխնդ րու թյան նպա տա կով նրանց մեծ վնաս է 
տա լիս, որից էլ թշնա մու սիրտն այն պի սի վախ է ընկ նում, որ 
իմա նա լով, որ նա վե րո հի շյալ քա րայ րում է բնակ վում , չեն հա
մար ձակ վում նրա վրա հար ձակ վել, այլ ահա գին բազ մու թյամբ 
Հու դա յի եր կի րը գնա լով՝ նրա նից պա հան ջում են, որ Սամ սո
նին կապ ված իրենց հանձ նի սպա նե լու հա մար: Իս րա յե լա ցի
նե րը, կռա պաշտ նե րի զո րու թյու նից վա խե նա լով, երեք հա
զար մարդ են ուղար կում Սամ սո նի գտնվե լու վայ րը, որ պես զի 
նրան կա պե լով՝ հանձ նեն թշնա մուն: 

Դու իս րա յե լա ցի նե րի թշվառ և խեղճ վի ճա կի՛ն նա յիր. 
Սամ սոնն իր ազ գի փրկու թյան եռան դով է գոր ծում, և ազգն էլ 
պար տա վոր էր` նրան պաշտ պա նե լու, սա կայն, ընդ հա կա ռա
կը , փա փա գում են նրան իրենց ձեռ քով թշնա մուն հանձ նել: 
Թե պետ Սամ սո նը Աստ ծու շնոր հով եր կյուղ չու ներ նրան ցից, 
սա կայն իր ազ գին չվնա սե լու հա մար հա մա ձայ նում է, որ իրեն 
կա պեն, մի այն թե նրանց երդ վել է տա լիս, որ իրեն չսպա նեն: 
Այն ժա մա նակ նրան կա պում են երեք տակ գործ ված պա րա
նով և տա նում, թող նում են բա նա կի առ ջև, իրենք էլ հեռ վից 
հե տև ում են դեպ քե րի զար գա նա լուն:

Խոր հի՛ր, թե այդ պա հին Սամ սո նի մտքով ին չեր են անց
նում, քա նի որ թշնա մին զին ված էր և ստվա րա քա նակ, ին
քը՝ մի այ նակ և մա նա վանդ կապկպ ված, իր ազ գա կից ներն էլ` 
լոկ հան դի սա տես, և ոչ մի տե ղից օգ նող չկար: Սա կայն մի՛ 
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կար ծիր, որ քա ջա րի Սամ սո նը, թշնա մուց վա խե նա լով, հու
սա հատ վում է, այլ, ընդ հա կա ռա կը, Աստ ծու զո րու թյու նը և օգ
նու թյու նը հու սա լով՝ աներ կյուղ մնում:

Երբ թշնա մին նրան կապ ված է տես նում, բո լորն ուրա
խու թյամբ մի ան գա մից հար ձակ վում են նրա վրա, Սամ սո նը, 
Աստ ծուց զո րա նա լով, իս կույն շար ժում է բա զուկ նե րը, և ահա 
Աստ ծու կամ քով նրա բա զուկ նե րի կա պե րը կրակն ըն կած լա
թի նման հալ վում են63: Եվ թե պետ այժմ թև ե րը կա պան քից 
ազատ էին, բայց թշնա մուն դի մադ րե լու հա մար զենք չու ներ:

Սա կայն Աստ ծու զո րու թյու նը մարդ կանց անհ նա րին թվա
ցող պա րա գա նե րում է հայտն վում , և Սամ սոնն այն տեղ մի 
ավա նա կի ծնոտ է գտնում և դրա նով թշնա մուց հա զար մարդ 
սպա նե լուց և մյուս նե րին փա խուս տի մատ նե լուց հե տո ոչինչ 
չա րած մար դու ան հո գու թյամբ մի կողմ է նե տում ծնո տը: 
Սամ սո նը, մար տա կան այս պի սի քա ջա գոր ծու թյուն կա տա րե
լով, ինչ քան էլ չի հոգ նում, բայց սաս տիկ ծա րա վում է։

Ուստի խոս տո վա նե լով, որ հաղ թա նա կի հա մար Աստ ծու 
օգ նու թյանն է պար տա կան և վա խե նա լով, որ ծա րա վից կմա
հա նա և թշնա մու ձեռ քը կընկ նի, դի մում է Աստ ծուն , և ահա 
մի հրաշ քով վե րո հի շյալ ծնո տից ջուր է բխում64, նա էլ խմե լով 
զո վա նում է: Տեղն էլ ծնո տի աղ բյուր է ան վա նում, որ պես զի իր 
նկատ մամբ աստ վա ծա յին ողոր մու թյու նը չմո ռաց վի, և Աստ
ծու մեծ զո րու թյու նը բո լո րին հայտ նի լի նի:

Հե տո Սամ սո նը, կռա պաշտ փղշտա ցի նե րի Գա զա քա
ղա ք գնա լով, իջև ա նում է մի կնոջ տա նը։ Բնա կիչ նե րը, նրա 

63 Տիրոջ Հոգին աջակից եղավ Սամփսոնին, նրա բազուկների 
վրայի պարանները դարձան կրա կից այրված թելի նման (Դատ. 15:14)։

64 Եվ Տերը Ծնոտ կոչվող վայրում մի անցք բացեց, նրանից 
ջուր դուրս եկավ, նա խմեց…. այդ պատճառով դրա անունը դրեց 
«Ծնոտի աղբյուր» (Դատ. 15:19)։
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գալս տյան լու րը լսե լով, աշ տա րա կի դռան մոտ սպա սում են, 
որ հե ռա նա լիս սպա նեն նրան: Սամ սո նը, ցան կա նա լով կես գի
շե րին այն տե ղից մեկ նել, երբ տե ղե կա նում է նրանց նպա տա կի 
մա սին, իս կույն քա ղա քի դու ռը՝ սե մե րով և նի գե րով , իր ուսին 
դնե լով, տա նում է մին չև լե ռը65:

Լա՛վ մտա պա հիր. Սամ սո նը գի տեր, որ կռա պաշտ ներն 
իրեն թշնա մի են, սա կայն դիտ մամբ նրանց քա ղաք ներն է 
գնում, որ պես զի նրանց պատ ժե լու պատ ճառ գտնի, և մա նա
վանդ բո լո րին հայտ նի դառ նա Աստ ծու զո րու թյու նը, Որն իրեն 
այն պի սի գեր մարդ կա յին ուժ է շնոր հել։

Հե տո կռա պաշտ նե րի Ով րիկ քա ղաք գնա լով՝ այն տեղ Դա
լի լա անու նով մի կնոջ է սի րա հար վում, որին կռա պաշտ մե
ծա մեծ նե րը շատ ոս կի են խոս տա նում, որ պես զի նա պար զի, 
թե ին չից է Սամ սո նի ուժը, և ինչ պես կա րե լի է ջլա տել այդ զո
րու թյու նը, մի ճար տար հնար քով իմա նա դա և հայտ նի իրենց, 
քա նի որ մտա ծում են, որ Սամ սո նի այդ պի սի տա րօ րի նակ 
ուժը ան պատ ճառ մի գաղտ նիք պի տի ունե նա: Եվ նախ փա
փա գում են իմա նալ այդ գաղտ նի քը, որ պես զի դրանով հե տա
գա յում նրան տկա րաց նե լու անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ գտնեն, 
որով հե տև բո լո րին հայտ նի էր՝ այլ կերպ ան կա րե լի պի տի լի նի 
հաղ թել Սամ սո նին:

Արդ, խար դախ և ագահ կի նը, երբ, ըստ թշնա մի նե րի ցան
կու թյան, հարց նում է Սամ սո նին , թե նրա ուժն ին չից է տկա
րա նում և թու լա նում, նա պա տաս խա նում է. «Եթե նոր և 
չգոր ծա ծած ջլե րով կա պեն, իմ զո րու թյունն ինձ նից կգնա», և 
քա նի որ տա նը մար դիկ էին թաքն վել, որ պես զի նրա գաղտ
նի քը իմա նա լով՝ բռնեն նրան, Դա լի լան, եղ նի կի ջլեր բե րել 

65 Պոկեց քաղաքի դարպասների փեղկերը և դրանք նիգերով 
մեկտեղ բարձրացրեց, դրեց իր ուսերի վրա, տարավ այն լերան 
գլուխը (Դատ. 16:3)։
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տա լով, կա պում է Սամ սո նին և փոր ձե լու հա մար ասում. «Ահա 
այ լազ գի նե րը եկան, որ բռնեն քեզ»: Այս բա ռե րից հե տո Սամ
սոնն իս կույն բո լոր կա պե րը բա րակ թե լի նման կտրտում է և 
պատ րաստ վում՝ դի մադ րե լու:

Հաս կա ցի՛ր. հի շյալ կինն առա ջին ան գամ մտեր մա բար 
և հպան ցիկ է հարց նում և երբ տես նում է, որ Սամ սո նի պա
տաս խա նը ճիշտ չէ, մեղմ հան դի մա նա կան ոճով կրկնում է 
հար ցը և պա տաս խան ստա նում, որ եթե նոր պա րա նով կապ
վի, ուժը կկորց նի: Սա կայն երբ յոթ նոր պա րան նե րով նրան 
կա պե լուց հե տո և «ահա այ լազ գի նե րը եկան, որ բռնեն քեզ, 
Սամ սո՛ն» ասե լուն պես նա իս կույն հեշ տու թյամբ կտրում է 
պա րան նե րը, այս ան գամ էլ նրանք իրենց նպա տա կին չեն 
հաս նում, քա նի որ գաղտ նիքն ան հայտ է մնում: Սա կայն 
անզ գամ կի նը, դար ձյալ չհու սա հատ վե լով, «մին չև երբ պի տի 
ինձ խա բես» ասե լով, խստիվ ստի պում է, որ ճշմար տու թյու նը 
հայտ նի իրեն:

Սամ սո նը պա տաս խա նում է. «Եթե գլխիս մա զե րի յոթ գի
սակ նե րը կտա վի ծո պե րի հետ հյուս ված ցի ցե րով պա տին գա
մես, այն ժա մա նակ կտկա րա նամ, մի հա սա րակ մար դու նման 
կլի նեմ»: Քանի որ ման կու թյու նից նրա գլխին ածե լի չէր դի պել, 
որից էլ մա զե րը շատ էին աճել և ման կու թյու նից յոթ գի սակ նե
րի էին բա ժան ված:

Այն ժա մա նակ խար դախ և դա վա ճան Դա լի լան, Սամ սո
նին քնեց նե լով, ըստ նրա ասա ծի, գի սակ նե րը գա մում է պա
տին, և «ահա այ լազ գի նե րը եկան, որ բռնեն քեզ, Սամ սո՛ն» 
սո վո րա կան խոս քը ասե լուն պես Սամ սո նը, իս կույն արթ նա
նա լով, քա շում և հա նում է գա մե րը: Հարկ է նկա տել, թե մի 
ամ բողջ գի շեր անզ գամ և խաբ ված կի նը ինչ պի սի նենգ և կեղծ 
ու պատ րան քա յին խոս քե րով է կրկնա պատ կում իր ջան քե րը 
ճշմար տու թյունն իմա նա լու հա մար:
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Ուստի և՛ հան դի մա նա կան, և՛ մի ան գա մայն սի րա լիր եղա
նա կով ասում է. «Ահա երեք ան գամ խա բե ցիր ինձ, և սիրտդ 
իմ առ ջև ուղիղ չէ», և այն քան է խնդրում, որ Սամ սո նը, մեռ
նե լու չափ ան հան գիստ և ձանձ րա ցած, նրա սիր տը չկոտ րե լու 
հա մար ակա մա հայտ նում է, որ ին քը մոր ար գան դից ուխ տա
վոր է, և որ իրեն ար գել ված է մա զե րը սափ րել, և եթե սափ րի, 
այն ժա մա նակ իր գեր մարդ կա յին ուժը կկորց նի:

Նեն գա միտ Դա լի լան, իմա նա լով, որ այս ան գամ Սամ սո նի 
խոս քը հիմ նա վոր և ճշմա րիտ է, իս կույն կռա պաշտ մե ծա մեծ 
իշ խան նե րին լուր է ուղար կում, որոնք, բե րե լով իրենց խոս
տա ցած գու մա րը, Սամ սո նի քնած ժա մա նակ սափ րի չով նրա 
մա զե րը սափ րում են, որով էլ Աստ ծուց նրան պար գև ված ուժը 
վե րա նում է: Այն ժա մա նակ ան գութ Դա լի լան` իբր թե նրան 
հա վա տա րիմ մե կը, ասում է. «Այ լազ գի նե րը քեզ վրա են հար
ձակ վում, Սամ սո՛ն»: Սա առանց իմա նա լու, որ իր ուժն իրե նից 
վերց վել է, թեև առաջ վա նման գոր ծել և դի մադ րել էր ցան կա
նում, սա կայն ան կա րող է լի նում. նրան իս կույն բռնե լով` հա
նում են աչ քե րը և Գա զա քա ղա քը տա նե լով` բան տար կում, և 
շղթա յա կապ ջա ղաց քար պտտե լով` ծա ռա յում է66:

Հարկ է նկա տի ունե նալ Սամ սո նի այս վի ճա կը. նա, ով բազ
միցս կա րո ղա նում է պատ ժել թշնա մի նե րին, այս ան գամ ինքն է 
պատժ վում, սա կայն ոչ թե թշնա մու զո րու թյամբ, այլ իր գաղտ
նի քը նեն գա վոր կնո ջը հայտ նե լով: Թեև այն ժա մա նակ Սամ սո նը 
զղջում է, սա կայն չի հու սա հատ վում. օրըս տօ րե մա զե րը եր կա րե
լու հա մա պա տաս խան` նրա զո րու թյունն էլ զգա լի ո րեն աճում է:

66 Նա զարթնեց քնից և ասաց. «Վեր կենամ և անեմ այնպես, 
ինչպես միշտ և թափ տամ»։ Նա չգիտեր, թե Տերը մեկնել էր իրենից։ 
Այլազգիները նրան բռնեցին, հանեցին նրա աչքերը, իջեցրին նրան 
Գազա, կապեցին երկաթե կապանքներով, և նա բանտում աղորիք էր 
պտտեցնում (Դատ. 16:20,21)։
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Հե տո երբ կռա պաշտ իշ խան նե րը, Դա գոն չաստ ծու կռա
տա նը զոհ մա տու ցե լով, կե րու խու մի և զվար ճանք նե րի են 
անձ նա տուր լի նում, Սամ սո նին էլ բե րել են տա լիս այն տեղ: Մի 
պա տա նի, նրա ձեռ քից բռնե լով, ծաղ րան քի հա մար խա ղաց
նում է` հան դի սա տե սին զվար ճու թյուն պատ ճա ռե լով: Իրենց 
թշնա մուն այդ վի ճա կում տես նե լով` բո լո րը, ցնծու թյամբ աղա
ղա կե լով, գո հա նում են կուռ քից:

Այն ժա մա նակ Սամ սոնն իրեն հսկող պա տա նուն 
խնդրում է, որ հեն վե լու հա մար իրեն տան գլխա վոր եր կու 
սյու նե րի մոտ տա նի, որոնց մի ջև կանգ նած, մե կը` աջ, մյու սը` 
ձախ ձեռ քով բռնե լով` աղո թում է Աստ ծուն` ասե լով. «Ո՛վ ամե
նա կա րող Աստ ված, այս վեր ջին ան գամ ևս ինձ զո րու թյո՛ւն 
շնոր հիր, որ աչ քե րիս վրեժն առ նե լով` մեռ նեմ կռա պաշտ նե րի 
հետ»: Եվ ահա Աստ ծու կա մե ցո ղու թյամբ սյու նե րը կոր ծա նե
լով` ամ բողջ տու նը քան դում է, որի մեջ տղա մար դիկ և կա նայք 
մի ա սին երեք հա զար մարդ է մեռ նում 67:

Թեև Սամ սո նը նույն պես փլա տակ նե րի տակ է մա հա նում, 
սա կայն իր կեն դա նու թյան օրոք եր բևէ այդ քան մարդ մի ան
գա մից չէր սպա նել, որ քան այս ան գամ՝ իր մահ վան ժա մա
նակ է սպա նում: Ապա եղ բայր նե րը նրա մար մի նը տա նում և 
մեծ փառ քով հոր դամ բա րա նի մեջ են թա ղում:

Պետք չէ մտա ծել, որ Սամ սո նը հու սա հատ վե լով մեռ
նել էր ցան կա նում, այլ քա նի որ նվիր ված էր իս րա յե լա ցի նե րի 
փրկու թյան գոր ծին, վեր ջին պա հին նույն պես եռան դով այդ 
նպա տա կին ծա ռա յե լով, հույ սը իս րա յե լա ցի նե րի հզոր Աստ
ծուն և աղոթ քով Նրան դի մե լով, Նրա թշնա մի նե րից ար դա րա
ցիո  րեն վրեժխն դիր լի նե լով է ցան կա նում մեռ նել: Ահա այս է 

67 Սամփսոնն աղաղակեց Տիրոջը և ասաց. «Տե՛ր, զորու թյուն ների՛ 
Տեր, հիշի՛ր ինձ և զորացրո՛ւ ինձ այս մի անգամ էլ, Աստվա՛ծ, որ իմ 
երկու աչքերի համար վրեժս լուծեմ այս այլազգիներից» (Դատ. 16:28)։
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պատ ճա ռը, որ Աստ ված, նրա աղոթքն ու աղա չան քը լսե լով, 
նրան իր նախ կին ուժն է շնոր հում։ Ուրեմն պարզ է, որ Սամ
սո նի մա հը Աստ ծու հրա մա նի հա մա ձայն և Նրա կամ քով էր:

Սամ սո նը քսան տա րի վա րում է դա տա վո րի իշ խա նու
թյու նը, սա կայն ոչ մի այ նակ, այլ Հե ղի քա հա նա յա պե տի հետ: 
Հե ղին, միշտ զբաղ ված Սե լո վում Աստ ծու տա պա նա կին ծա
ռա յե լով, ան կա րող էր թշնա մու դեմ պա տե րազ մե լու, և մի այն 
Սամ սոնն էր եռան դով ստանձ նել իս րա յե լա ցի նե րի փրկու թյան 
գոր ծը:

Սամ սո նը թշնա մի նե րին այն քան էր սար սա փեց րել, որ նրա 
մահ վա նից հե տո էլ, չնա յած մին չև Սամ վել մար գա րեի օրե րը 
իս րա յե լա ցի նե րը նրանց լծի ներ քո էին, եր կյու ղը սրտե րում ̀ 
մի առ ժա մա նակ չեն հարս տա հա րում իս րա յե լա ցի նե րին:

Հարց ԺԳ: Սամվելը ո՞ր ցեղից և ո՞ւմ որդին էր: 
Պա տաս խան: Սամ վել մար գա րեն Ղև իի ցե ղից էր և Եղ կա

նա յի որ դին: Հի շյա լը, Արի մա թիմ քա ղա քում բնակ վե լով, եր
կու կին ուներ, որոն ցից մե կի անու նը Ան նա էր, իսկ մյու սի նը՝ 
Փե նա նա: Վեր ջինս զա վակ ուներ, իսկ Ան նան, ամուլ լի նե լով, 
միշտ տխուր և տրտում էր:

Եղ կա նան ժա մա նակ առ ժա մա նակ իր կա նանց հետ Սե
լով էր գնում` զոհ մա տու ցե լու: Մի ան գամ էլ Սե լո վում զոհ մա
տու ցե լուց հե տո, երբ, ըստ հնա վանդ սո վո րույ թի, զո հի մսից 
իր կա նանց էր բա ժա նում, Ան նա յին մի բա ժին է տա լիս, սրա
նից Ան նան, սաս տիկ կոտր ված սրտով, սկսում է ար տաս վել և 
կե րա կուր չի ուտում: 

Եղ կա նան նրան սփո փե լու հա մար ասում է. «Մի՞թե ես քեզ 
հա մար տա սը զա վակ նե րից լավ չեմ»68, և թեև Ան նան կե րա

68 Մի՞թե ես քեզ համար տասը որդուց լավ չեմ (Ա Թագ. 1:8):
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կուրն ուտում է, սա կայն սիր տը վշտով լի և Աստ ծու ողոր մու
թյանն ապա վի նե լով` գնում է խո րա նի դռան մոտ` աղո թե լու: 
Որ տեղ էլ ար տաս վա լից աչ քե րով և ջեր մա գին սրտով ուխ
տում է, որ եթե Աստ ված իրեն մի արու զա վակ պար գևի, նրան 
Աստ ծուն կնվի րի, և որը մին չև մահ Աստ ծուն կծա ռա յի, ոգե լից 
խմիչք նե րից հե ռու կմնա, և մի և նույն ժա մա նակ գլխին ածե լի 
չի դիպ չի:

Թե պետ Աստ ված նրա խնդրանքն ըն դու նում է, սա կայն 
քա նի որ առանց ձայ նի էր սրտանց աղո թում և մա նա վանդ 
եր կար ժա մա նակ էր այդ վի ճա կում, Հե ղի քա հա նան կար
ծում է, թե նա գի նով ցած է, և սպա սա վորն էլ նրան հան
դի մա նում է, որ գի նո վու թյու նից սթափ վե լով` այն տե ղից 
հե ռա նա:

Ուստի Ան նան շտա պում է հայտ նե լու նրան, որ ինքն ար
բած չէ և չա րու թյու նից էլ զերծ է, մի այն թե Աստ ծուն աղա չե
լու հա մար է կանգ նել. Հե ղին լսե լով ասում է. «Գնա՛ խա ղա ղու
թյամբ և թող Աստ ված կա տա րի քո բո լոր խնդրանք նե րը»69, 
այն ժա մա նակ Ան նան գո հու նա կու թյամբ հե ռա նում է, և այ լևս 
փա րատ վում է նրա տրտմու թյու նը:

Հե տո Արի մա թիմ գնա լով` Ան նան հղի ա նում է և մի արու 
զա վակ ծնե լով` անու նը Սամ վել դնում: Եվ երբ նրան մե ծաց
նե լով` կտրում է կա թից, Եղ կա նան և Ան նան ըն ծա նե րով և 
նվեր նե րով Սե լով են գնում, որ տեղ իրենց ըն ծան Աստ ծուն մա
տու ցե լուց բա ցի` Ան նան, իր ուխ տի հա մա ձայն, Հե ղի քա հա
նա յին է հանձ նում Սամ վե լին, որ պես զի ամ բողջ կյան քում խո
րա նին ծա ռա յի, և աղոթ քով գո հա նում է Աստ ծուց70:

69 Պատասխան տվեց Հեղին և ասաց. «Գնա՛ խաղաղությամբ 
և Իսրայելի Աստվածը թող կա տա րի նրանից հայցած քո բոլոր 
խնդրանքները» (Ա Թագ. 1:17)։

70 Սիրտս ամրացավ իմ Տիրոջ շնորհիվ (Ա Թագ. 2:1):
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Հե ղին, նրանց օրհ նե լով, մաղ թում է, որ Աստ ված Սամ վել 
ման կան փո խա րեն նրանց այլ մա նուկ ներ պար գևի, և, իրոք, 
Ան նան երեք արու և երեք աղ ջիկ զա վակ ներ է ունե նում71:

Հաս կա ցի՛ր. Ան նան որ դի է ցան կա նում, որ իր ազ գա կան
նե րի մեջ փա ռա վոր վի, սա կայն նրան Աստ ծուն նվի րե լով` ոչ 
մի այն իր ազ գա կան նե րից է փա ռա վոր վում, այ լև Աստ ծուց 
փա ռա վոր վե լուց բա ցի` նրան որ պես վար ձատ րու թյուն վեց 
զա վակ է պար գև վում :

Արդ, խո րա նին և Հե ղի քա հա նա յա պե տին ծա ռա յե լով, 
ամե նայն հնա զան դու թյամբ օրըս տօ րե մե ծա նա լով, և՛ Աստ
ծու, և՛ մարդ կանց աչ քին հա ճե լի լի նե լով` բո լո րին հայտ նի է 
դառ նում Սամ վե լի առա քի նու թյու նը : Սա կայն Հե ղին ար դեն 
ծեր էր, իսկ նրա եր կու որ դի նե րը՝ Ոփ նին և Փե նե հե սը, որ 
նույն պես քա հա նա էին և խո րա նին էին ծա ռա յում, օրեն քին 
հա կա ռակ կեն ցաղ և ան պար կեշտ վար քու բարք ունե ին, որոն
ցով էլ, դժբախ տա բար, ժո ղովր դին չար օրի նակ էին:

Թե պետ Հե ղին, նրանց ապօ րի նի վար քի մա սին լսե լով, եր
բեմն խրա տում էր նրանց, սա կայն ուղղ վե լու փո խա րեն նրանց 
չա րու թյունն օրըս տօ րե ավե լի էր սաստ կա նում: Այս պի սով, 
նրանք իհար կե անար ժան էին` տա պա նա կին ծա ռա յե լու, իսկ 
պատժ վե լու` ար ժա նի, սա կայն Հե ղին նրանց չէր պատ ժում, 
քա նի որ թույլ և ան հոգ մարդ էր:

Այս էր պատ ճա ռը, որ Աստ ված, հրեշ տա կի մի ջո ցով Հե ղի 
քա հա նա յա պե տին հան դի մա նե լով , հայտ նում է, որ քա հա նա
յու թյու նը նրա ցե ղից պի տի վերց վի և հա վա տա րիմ ու ար ժա
նա վոր մե կին տրվի, ինչ պես նաև նրա եր կու որ դի նե րը՝ Ոփ նին 
և Փե նե հե սը, նույն օրը պի տի մա հա նան:

71 Ամուլը յոթ որդի ծնեց, իսկ բազմածինը դադարեց որդի ունե
նալուց (Ա Թագ. 2:6):
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Հե ղիի` որ դի նե րի չար վար քի մա սին իմա նա լով` նրանց ան
պա տիժ թող նե լը նշա նա կում էր, որ նա որ դի նե րի սե րը Աստ
ծու սի րուց և պատ վից ավե լի էր գե րա դա սում: Թեև այս հան
դի մա նան քից Ոփ նին և Փե նե հե սը պար տա վոր էին զղջալ և 
իրենց չար վար քից հետ կանգ նել, սա կայն նրանք, Աստ ծու եր
կյու ղը և մարդ կա յին ամո թը բո լո րո վին մո ռա ցած , չեն ապաշ
խա րում, և դրա պատ ճա ռով էլ Աստ ված մի առ ժա մա նակ իս
րա յե լա ցի նե րին մար գա րե չի ուղար կում72:

Ար դա րև, Հե ղիի և նրա որ դի նե րի հա մար մեծ ողոր մու
թյուն էր, որ Աստ ված հրեշ տա կի մի ջո ցով է Իր սուրբ կամ քը 
հայտ նում նրանց: Սա կայն նրանք չեն ցան կա նում հաս կա նալ 
այս շնոր հը, ուս տի մեկ ան գամ ևս Սամ վե լի մի ջո ցով է հայտ
նում, որ պես զի իրենց վարքն ուղ ղե լով` վե րա հաս վտան գից 
զերծ և պատ ժից ազատ մնան:

Այն ժա մա նակ Սամ վե լը դե ռևս մա նուկ էր, և ննջում էր 
տա պա նա կի գտնվե լու վայ րում: Աստ ված ձայ նում է՝ Սամ վե՛լ, 
և սա, կար ծե լով, որ իրեն կան չո ղը Հե ղին է, նրա մոտ գնա լով` 
հարց նում է, թե ին չու է կան չում: Հե ղին պա տաս խա նում է. «Ես 
քեզ չեմ կան չել, գնա քնի՛ր»: Սամ վե լը գնում է` քնե լու, և ահա 
նո րից ձայն է լսում` Սամ վե՛լ, Սամ վե՛լ, և պա տա նին երկ րորդ 
ան գամ է գնում Հե ղիի մոտ և հարց նում է, թե ինչ է ուզում :

Հի շյալ քա հա նան վերս տին հայտ նում է, որ ին քը նրան չի 
կան չել, և պատ վի րում է գնալ քնե լու: Սա կայն երբ Սամ վե լը եր
րորդ ան գամ է ձայն լսում և գնում Հե ղիի մոտ, այս ան գամ քա
հա նա յա պե տը, հաս կա նա լով, որ Աստ ված է ձայն տա լիս Սամ
վե լին, պատ վի րում է, որ մի ան գամ էլ ձայ նը լսե լու դեպ քում 
պա տաս խա նի` ասե լով. «Խո սի՛ր, ո՛վ Տեր, որ ծա ռադ լսի»:

72 Այդ օրերին Տիրոջ խոսքը հազվագյուտ էր, և տեսիլք չկար, որ 
գուշակվեր (Ա Թագ. 3:1)։
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Ար դա րև, երբ Սամ վե լը քնե լով նո րից նախ կի նի նման իր 
անունն է լսում, Հե ղիի պատ վի րա ծով պա տաս խա նում է. «Խո
սի՛ր, ո՛վ Տեր, որ ծա ռադ լսի»73: Այն ժա մա նակ Աստ ված ինչ պես 
նախ կի նում հրեշ տա կի մի ջո ցով Հե ղի ին էր հայտ նել, այն պես էլ 
այժմ Սամ վե լին է հայտ նում, որ Հե ղիի որ դի նե րը այն պի սի սար
սա փե լի ձև ով պի տի պատժ վեն, որ լսող նե րը զար հու րեն74:

Թեև առա վո տյան Սամ վե լը վա խե նում է պատ մել լսած 
սպառ նա լի քը, սա կայն Հե ղի քա հա նա յա պե տի ստի պե լով, 
առանց թաքց նե լու ամ բող ջը պատ մում է: Հե ղին, Աստ ծու հրա
մա նին հնա զանդ վե լով, պա տաս խա նում է. «Ինչ որ բա րի է, 
թող Աստ ված կա տա րի»75: Այ սու հան դերձ , իր որ դի նե րին դար
ձյալ ան պա տիժ է թող նում, նրանք էլ, անուղ ղե լի մնա լով , ամեն 
օր հա րա տև ում են իրենց չար կեն ցա ղի մեջ76:

Սա կայն աստ վա ծա յին շնորհ նե րի ար ժա նա նա լով` Սամ վե
լի առա քի նու թյունն ու անու նը ողջ ժո ղովր դի մեջ հետզ հե տե 
մե ծա նում է: Տի րոջ` նրա հետ լի նե լու շնոր հիվ նրա ամեն մի 
խոսք կա տար վում է, որից էլ հայտ նի է դառ նում, որ նա Տի րոջ 
մար գա րե նե րի մեջ Աստ ծու հա վա տա րիմ մար գա րեն է77:

Այս տեղ ուշադ րու թյան է ար ժա նի իս րա յե լա ցի նե րի 
խեղճ և թշվառ վի ճա կը: Հե ղիի որ դի նե րի ամ բարշ տու թյան 

73 Խոսի՛ր, Տե՛ր, քո ծառան լսում է (Ա Թագ. 3:11):
74 Տերն ասաց Սամվելին. «Ահա ես Իսրայելի մեջ այնպիսի 

բա ներ պիտի անեմ, որ ով լսի դրանք, ականջները պիտի զնգան» 
(Ա Թագ. 3:11)։ 

75 Հեղին ասաց. «Տերը թող անի այն, ինչ բարի է իր համար» 
(Ա  Թագ. 3:18)։

76 Հեղին շատ էր ծերացել, իսկ որդիները շարունակում էին 
իրենց ընթացքը, և նրանց ճանա պար հը չար էր (Ա Թագ. 3:21)։

77 Ամբողջ Իսրայելը, Դանից մինչև Բերսաբե, իմացավ, որ Սամ
վե լը դարձել է Տիրոջ մարգարե (Ա Թագ. 3:20)։
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պատ ճա ռով, գա լիք պա տու հաս նե րի հե տև ան քով կռա պաշտ
նե րի ահա գին բազ մու թյուն է հար ձակ վում իս րա յե լա ցի նե րի 
վրա, և թեև սրանք, նույն պես զորք ուղար կե լով, պա տե րազ
մում են, սա կայն իս րա յե լա ցի նե րը պարտ վե լով` չորս հա զար 
մարդ է կո տոր վում: 

Այս պար տու թյու նից հե տո ժո ղովր դի ծե րե րը, տա պա նա
կը Սե լո վից վերց նե լով, բա նա կա տե ղի են տա նում, որ պես զի 
նրա շնոր հիվ և զո րու թյամբ թշնա մուն հաղ թեն, և Հե ղիի որ
դի ներն էլ տա պա նա կի հետ են գնում: Տա պա նա կը բա նակ 
բե րե լու ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը մի ա ձայն, ցնծու թյամբ 
աղա ղա կում են:

Թե պետ այ լազ գի նե րը, նրանց աղա ղակ նե րը լսե լով, 
սկզբից վա խե նում են, մա նա վանդ երբ իմա նում են, որ պատ
ճա ռը տա պա նա կի առ կա յու թյունն է բա նա կում, որից էլ են
թադ րում են, թե իս րա յե լա ցի նե րի Աստ վա ծը նրանց պի տի 
օգ նի, սա կայն հե տո, երբ իրար քա ջա լե րե լով` նո րից են պա
տե րազ մում, այս ան գամ իս րա յե լա ցի նե րից երե սուն հա զար 
մարդ է մեռ նում, որոնց մեջ նաև Հե ղի քա հա նա յա պե տի եր
կու որ դի նե րը՝ Ոփ նին և Փե նե հե սը , իսկ մյուս նե րը շտա
պում են փախ չե լու, և ուխ տի տա պա նակն էլ թշնա մի նե րի 
ձեռքն է ընկ նում:

Այս է պատ ճա ռը, որ փախս տա կան նե րից մե կը, օձի քը 
պատ ռած և գլխին մո խիր ցա նած, գա լիս է Սե լով, որ տեղ Իս
րա յե լի բա նա կի և տա պա նա կի մա սին պատ մե լու ժա մա նակ 
ամ բողջ ժո ղո վուր դը սգի և տրտմու թյան մեծ աղա ղակ է բարձ
րաց նում: Հե ղին, որ ինն սու նութ տա րե կան էր, և աչ քերն էլ 
կու րա ցել էին, դռան առ ջև նստած, աղմ կա լից ձայ ներ լսե լուն 
պես հարց նում է պատ ճա ռը: Փախս տա կա նը, որն այն տեղ էր, 
պատ մում է իս րա յե լա ցի նե րի պար տու թյան և Ոփ նի և Փե
նե հես քա հա նա նե րի մահ վան մա սին: Երբ Հե ղին լսում է, որ 
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տա պա նակն էլ թշնա մու ձեռքն է ըն կել, իս կույն աթո ռից ընկ
նե լով` մա հա նում է78:

Փե նե հե սի հղի կինն էլ, գույ ժը լսե լուն պես եր կուն քի ցա վե րով 
բռնվե լով, թեև մի արու զա վակ է ծնում, սա կայն նրան չի հա ջող
վում վե րապ րել, իսկ նո րա ծին ման կան անու նը Վայ քա բոթ են 
դնում, որը նշա նա կում է «իս րա յե լա ցի նե րի փառ քը վե րա ցավ»79:

Լա՛վ մտա պա հիր. նախ կի նում տա պա նա կի շնոր հիվ մեծ 
հրաշք ներ կա տար վե լով` թշնա մի նե րը հա ճախ են հաղթ վում: 
Ի՞նչն է պատ ճա ռը, որ այս ան գամ ոչ մի այն թշնա մին չի հաղթ
վում, այ լև տա պա նակն էլ ան հա վատ այ լազ գի նե րի ձեռ քով 
գեր վում է: Մի՛ զար մա ցիր, քա նի որ սրա նով հայտ նի է դառ
նում, թե Աստ ված ինչ պի սի ծանր մեղք է հա մա րում հո գև որ 
պաշ տո նյա նե րի պար տա զան ցու թյու նը :

Պարզ է, որ եթե Մով սե սի և Հե սուի նման սուրբ մարդ
կանց մի ջո ցով տա պա նա կը տար վեր բա նակ, թշնա մին, նախ
կի նի նման հրաշ քով պարտ վե լով, պի տի պատժ վեր, սա կայն 
Ոփ նին և Փե նե հե սը, տա պա նա կին ծա ռա յե լով, անար ժան էին 
ողոր մու թյան և երկ նա յին օգ նու թյան, և Աստ ված նրանց օրոք 
խա փա նում է հրաշ քի զո րու թյու նը` որ պես օրի նակ և խրատ 
ապա գա սե րունդ նե րին:

Մա նա վանդ հարկ է նկա տի ունե նալ, որ թեև ժո ղո վուր դը 
գի տեր այդ քա հա նա նե րի անար ժան վար քի մա սին, սա կայն 
մինչ այդ պա հը ոչ մե կը, ոչ մի այն Աստ ծու փառ քի և պատ վի 
հա մար նա խան ձախն դիր լի նե լով, նրանց չէր ամ բաս տա նում, 
այ լև իրենք առանց եր կյու ղի ընդ հան րա պես աստ վա ծա յին 
օրենք նե րին հա կա ռակ էին ըն թա նում, որից էլ թշնա մուց չա
րա չար հաղթ վում են:

78 Եվ երբ նա հիշեց Աստծու տապանակը, Հեղին աթոռից հետ 
ընկավ դռան մոտ, նրա ողնաշարը ջարդվեց և մեռավ (Ա Թագ. 4:18):

79 Ասելով. «Իսրայելի փառքը վերացավ» (Ա Թագ. 4:22):
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Օրի նա՛կ վերց րու. եթե հին օրեն քի ժա մա նա կաշր ջա նում 
հո գև որ պաշ տո նյան նե րը , Աստ ծու հրա ման նե րին հա կա ռակ 
գոր ծե լով, պատժ վում էին, ովքեր առա վել պատ ժի կար ժա նա
նան նրանք, որոնք նույն քան և ավե լի մե ղա վոր են նոր օրեն քի 
գոր ծադ րու թյան մեջ:

Պետք չէ առար կել, թե աստ ված նա խա պես ին չու չպատ
ժեց Ոփ նի ին և Փե նե հե սին, որ պես զի տա պա նա կը թշնա մու 
ձեռ քը չընկ ներ: Ար դա րև, մար դու խել քը չի հաս նի Աստ ծու 
գաղտ նի դա տաս տան նե րին, մի այն թե այս պա րա գա յում կա
րող ենք ասել, որ նրանք ան մի ջա պես չեն պատժ վում, որ պես զի 
Աստ ծու համ բե րու թյու նը, գթու թյու նը, ար դա րու թյունն ու զո
րու թյու նը հայտ նի դառ նա լով` նրանց պատ ժի ժա մա նակ ամեն 
մարդ երկն չե լով ուղղ վի և զգաս տա նա:

Ինչ պես որ նրանց չզղջա լու պատ ճա ռով պա տի ժը բո լո րին 
մեծ խրատ լի նե լուց բա ցի` նրանց պատ ճա ռով տա պա նա կի 
գեր վե լու մա սին լսող նե րը խիստ մեծ սար սա փի են մատն վում , 
նույն պես կռա պաշտ նե րը, հպար տա նա լով, որ իրենց կուռ
քե րին ապա վի նե լով` տա պա նա կը գե րի են տա րել, չլսված և 
չտեսն ված ձև ով են պատժ վում, որ պես զի Աստ ծու զո րու թյու նը 
հաս կա նա լով` այ լևս իս րա յե լա ցի նե րին չբռնա նան:

Այս ահա վոր օրի նա կից թող խրատ վեն նրանք, ով քեր 
իրենց զա վակ նե րին չեն կրթում ման կու թյու նից , քա նի որ որ
դի նե րի սի րո հա մար Աստ ծուն բար կաց նե լով` ոչ մի այն իրենք, 
այ լև իրենց որ դի ներն են չա րա չար պատժ վում հո գե պես և 
մարմ նա պես, որի պատ ճա ռը մի այն իրենք են, այ սինքն` այն 
ան հոգ և որ դե սեր կար ծե ցյալ ծնող նե րը, որոնք ժա մա նա կին 
չեն հո գում իրենց զա վակ նե րի կրթու թյան մա սին:

Ար դա րև, բնա կան է, որ մարդ սի րում է իր զա վա կին, 
սա կայն ոմանք, չի մա նա լով, թե այդ սերն ինչ է, թշնա մուց 
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ավե լի են վնա սում զա վակ նե րին: Քա նի որ թշնա մին ինչ քան էլ 
ան գութ լի նի, մի այն մար մի նը կա րող է սպա նել, իսկ զա վա կին 
ան կիրթ մե ծաց նե լով և մեղ քից չզգու շաց նե լով` ծնո ղը հո գին է 
սպա նում:

Եթե սի րում ես զա վա կիդ, նրան Աստ ծու եր կյու ղո՛վ մե
ծաց րու, և մեղ քից պահ պա նե լով` առա քի նու թյան շավ ղո՛վ 
առաջ նոր դիր, քա նի որ եթե ուշա դիր և հո գա ծու լի նես մի այն 
մարմ նին, անա սուն նե րի աս տի ճա նի կիջ նես, քա նի որ անա
սուն ներն էլ, իրենց ձա գե րին մե ծաց նե լով, պահ պա նում են 
վնաս նե րից: Նա մա նա վանդ եթե ցան կա նում ես, որ զա վա կդ 
բա րի մարդ լի նի, նախ դո՛ւ բա րի եղիր և չար օրի նակ մի՛ եղիր 
զա վա կիդ, քա նի որ նա, ով ծնո ղից չար օրի նակ է վերց նում, 
օրըս տօ րե ավե լի է չա րա նում:

Հարց ԺԴ: Կռապաշտները տապանակի պատճառով 
ինչպե՞ս են պատժվում:
Պա տաս խան: Այն պի սի վեր քե րով են պատժ վում, որ մար

մին նե րին ուռուցք ներ և սաս տիկ խո ցեր են լի նում, որոնց 
ցա վին չդի մա նա լով` շատ մար դիկ են մա հա նում80: էլ ավե լի 
խայ տա ռակ լի նե լու հա մար այդ վեր քը մի այն նրանց նստա
տե ղին է գո յա նում81: Նրանց երկ րում նաև ան հա մար մկներ են 
հայտնվում, որոնք այ գի նե րի, դաշ տե րի և պար տեզ նե րի կա
նաչն ուտում և ավե րակ են դարձ նում:

Այս պա տիժ նե րից բա ցի, քա նի որ այ լազ գի նե րը տա պա
նա կը տա րել և Ազով տոս քա ղա քի Դա գոն չաստ ծու մոտ էին 
դրել, ասես հաղ թա նա կը ձեռք էր բեր վել նրա զո րու թյամբ և 

80 Եվ քաղաքում մահառիթ սոսկում առաջացավ (Ա Թագ. 5:6):
81 Նա թշնամիներին հետ շպրտեց՝ հավիտենական նախատինք 

տալով նրանց (Սղ. 77:68)։
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օգ նու թյամբ, ուս տի կուռ քի ան զոր լի նե լը և որևէ մե կին օգ
նե լու ան կա րող լի նե լը հայտ նի դառ նա լու հա մար այդ գի շեր 
Աստ ծու հրա մա նով Դա գոն կուռ քը երես նի վայր ընկ նում է 
Աստ ծու տա պա նա կի առ ջև:

Առա վո տյան կռա տան քուր մը տես նե լով նո րից այն իր տե
ղում է կանգ նեց նում: Հա ջորդ գի շեր դար ձյալ գետ նին ընկ
նե լով` կտորկտոր է լի նում: Կտոր նե րը տար բեր կող մեր են 
ցրվում, բա զուկ ներն էլ` դռան սե մե րին ընկ նում: Երբ քրմերն 
իրենց չաստ ծուն այդ վի ճա կում են տես նում, ի պա տիվ կուռ քի 
ներս մտնող նե րին ար գե լում են սե մին ոտք դնել:

Դու այս կռա պաշտ քրմե րի հի մա րու թյա՛նը նա յիր, որով
հե տև թեև Դա գո նի պա տի վը պահ պա նե լու նպա տա կով այդ
պի սի կար գադ րու թյուն են անում, սա կայն նրա խայ տա ռակ 
տկա րու թյու նը և տա պա նա կի զո րու թյունն աշ խար հին ավե լի 
հայտ նի լի նե լու պատ ճառ են դառ նում: Քա նի որ ներս մտնող
նե րը, պատ ճա ռը հարց նե լով, բնա կա նա բար իմա նում են Դա
գո նի` տա պա նա կի առ ջև կոր ծան վե լը:

Հի րա վի, այս դեպ քե րը նրանց հա մար մեծ պա տիժ ու 
անար գանք էին, սա կայն նրանք ոչ թե խրատ վում են, այլ իրենց 
մարմ նին գո յա ցած վեր քե րը տա պա նա կի պատ ճա ռով պա տիժ 
տրված լի նե լը չեն հաս կա նում` կար ծե լով, որ բնա կան երև ույթ է:

Սա կայն քա նի որ հի շյալ վեր քե րը այլ գա վառ նե րի մարդ
կանց մար մին նե րին չեն գո յա նում , այլ հան դի պում են մի այն 
Ազով տո սի և նրա շրջա կայ քում, նաև մկնե րը բա ցի Ազով տո
սից այլ տե ղե րում չեն երև ում, դրա պատ ճա ռով կաս կա ծե լով` 
խորհր դակ ցում են և որո շում փոր ձե լու հա մար տա պա նա կը 
այլ տեղ ուղար կել, և եթե տար վե լիք վայ րում էլ մուկ և վեր քեր 
հայտն վեն, կհա մոզ վեն, որ տա պա նա կից է:

Այն ժա մա նակ Գեթ քա ղա քի իշ խան նե րը հա մար ձա կու
թյամբ տա պա նակն իրենց քա ղաք են տա նում, որ տեղ, ո˜վ 
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հրաշք, իս կույն մկներ և վեր քեր են հայտն վում, բո լո րը` մեծ 
ու փոքր, վի րա վոր վե լով և ոչ մի ձև ով չկա րո ղա նա լով նստել, 
նստե լու հա մար ստիպ ված հար մա րա վետ աթոռ ներ են 
պատ րաս տում:

Այս է պատ ճա ռը, որ քա ղա քի բնա կիչ նե րը սկսում են բո ղո
քել, թե ին չու են տա պա նակն այդ տեղ բե րել, որից էլ քա ղա քում 
մեծ աղ մուկ և իրա րան ցում է լի նում: Թե պետ տա պա նա կը բե
րե լու հա մար զղջում են, այ դու հան դերձ, չհա վա տա լով Աստ
ծուց պա տիժ լի նե լուն ̀  մի նոր փոր ձի հա մար այն Աս կա ղոն 
քա ղաք են ուղար կում:

Սա կայն Աս կա ղո նի բնա կիչ ներն էլ, ար դեն հա մոզ ված, 
որ տա պա նա կը բո լոր տե ղե րում էլ մահ է սփռում, որի փոր
ձա ռու թյու նը նրանք ևս ունե ցել էին, այս պես են տրտնջում 
Գե թի բնա կիչ նե րի դեմ. «Մի՞թե տա պա նակն այս տեղ բե րե
ցիք, որ պես զի մեզ կո տո րեք», և նրանց աղա ղա կը եր կինք է 
բարձ րա նում82:

Հաս կա ցի՛ր, թեև նրանք չեն հա վա տում իս րա յե լա ցի նե րի 
Աստ ծուն, սա կայն նա յե լով պա տու հա սի բնույ թին և տա պա
նա կի պատ ճա ռով ծա գած զա նա զան հան գա մանք ներ հաշ վի 
առ նե լով` նրանց կաս կած նե րը հետզ հե տե սաստ կա նում են, և 
նրանց իշ խան նե րը ստիպ ված հա վաք վում են և որո շում տա
պա նակն ան մի ջա պես իր տեղն ուղար կել:

Սա կայն այն ինչ պես հետ ուղար կելն իմա նա լու հա մար 
կռա տան քրմե րից խոր հուրդ են հարց նում, և ըստ նրանց հրա
հանգ նե րի` իրենց մարմ նի վեր քե րի և մկնե րի նմա նու թյամբ 
հնգա կան ոս կյա պատ կեր ներ սար քե լով` որ պես ըն ծա տա
լիս են տա պա նա կին: Քա նի որ Ազով տոս, Գա զա, Աս կա ղոն, 

82 Մահից ազատվելով` կենդանի մնացած մարդիկ թութքով էին 
տառապում, և քաղաքի աղաղա կը երկինք բարձրացավ (Ա Թագ. 
5:12):
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Գեթ և Ակ կա րոն քա ղաք նե րը նրանց իշ խա նու թյան ներ քո էին, 
կար գադ րում են ըն ծա տալ նրանց իշ խան նե րի թվով, որ պես զի 
փա րա վո նի նման չպատժ վեն, նաև գյու ղե րի և ագա րակ նե րի 
բնա կիչ ներն են ըն ծա ներ բե րում:

Թեև այդ որո շու մը կա յաց նում են` չկաս կա ծե լով, որ իրենց 
կրած պա տու հա սը տա պա նա կի պատ ճա ռով է, սա կայն մի 
վեր ջին ան գամ փոր ձե լու ցան կու թյամբ` մի նոր սայլ են պատ
րաս տում, որին եր կու անդ րան կա ծին և չլծված երինջ ներ են 
լծում` դրանց հոր թե րը տա նը թող նե լով, և տա պա նակն ու ըն
ծա նե րը քա ղա քից դուրս երինջ նե րի կամ քին հանձ նում:

Վե րո հի շյալ իշ խան ներն էլ հեռ վից դի տում են, որ եթե 
երինջ նե րը առանց աջ կամ ձախ շեղ վե լու իս րա յե լա ցի նե րի 
Բեթ սա մյուս քա ղա քի ճա նա պար հը բռնեն, իմա նան, որ տա
պա նա կի պատ ճա ռով են իրենց պա տու հա սած այդ բո լոր պա
տիժ նե րը: Բայց եթե այլ ճա նա պար հով գնան կամ իրենց հոր
թե րի պատ ճա ռով վե րա դառ նալ ցան կա նան և լծին ան սո վոր` 
չցան կա նան ուղիղ գնալ, այն ժա մա նակ ըն դու նեն, որ օդի աղ
տո տու թյու նից առա ջա ցած բնա կան երև ույթ են, որ ամ բո խը 
պա տիժ է հա մա րում:

Դու այս տեղ Աստ ծու կա րո ղու թյո՛ւնը տես. որով հե տև դե
ռևս չլծված և ամե նև ին ան վարժ անա սուն նե րը վարժ վա ծի 
նման առանց աջ կամ ձախ խո տոր վե լու, իրենք իրենց կամ քին 
թո ղած, ճա նա պար հից չխո տոր վե լով, ուղիղ Բեթ սա մյուս քա
ղաք են գնում, որ տեղ Օվ սե անու նով մի մար դու ար տը մտնե
լով` դա դար են առ նում:

Հունձ քի ժա մա նակն էր, և երբ ար տում գտնվող նե րը 
տես նում են տա պա նա կը, ուրա խու թյամբ դի մա վո րե լով` 
որ պես նշան այն տեղ մի մեծ քար են կանգ նեց նում և կառ
քը կոտ րե լով ̀  այդ փայ տե րով երինջ նե րը ող ջա կի զում են, որ
պես զի դրանք այ լևս որևէ այլ նպա տա կի չծա ռա յեն: Այն տեղ 



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 79

ղև տա ցի ներ լի նե լով էլ` տա պա նակն ու ըն ծա նե րը նշա նա
քա րին են դնում:

Վե րո հի շյալ իշ խան նե րը, որոնք մին չև Բեթ սա մյուս էին 
եկել, երբ տես նում են, որ տա պա նա կը ղև տա ցի նե րի ձեռքն 
անց նե լուն պես իրենց մարմ նի վեր քերն իս կույն բժշկվում են, 
կա տա րե լա պես հա մոզ վում են, որ մինչ այդ իրենց կրած նե
ղու թյուն նե րը և ցա վե րը տա պա նա կի պատ ճա ռով են, և 
որ հատ կա պես իս րա յե լա ցի նե րի պաշ տած ճշմա րիտ Աստ
ծուց են որ պես պա տիժ իրենց հա սել, վե րա դառ նում են 
Աս կա ղոն:

Մտա պա հի՛ր կռա պաշտ նե րի այս թշվառ վի ճա կը. երբ պա
տե րազմ է լի նում, չի մա նա լով իս րա յե լա ցի նե րի Աստ ծու զո րու
թյու նը` յոթ ամիս տե սակտե սակ փոր ձեր են անում (տա պա
նա կը յոթ ամիս է մնում նրանց մոտ), որից, իրենց քա ղաք նե րը 
ավե րակ դառ նա լուց բա ցի, նաև շատ մարդ է մա հա նում, և 
մա նա վանդ կեն դա նի մնա ցած նե րի աղա ղակ նե րը եր կինք 
բարձ րա նա լուց հե տո կա մա թե ակա մա ստիպ ված են լի նում 
ըն դու նե լու Աստ ծու զո րու թյու նը և զղջա լու տա պա նա կը գե րե
վա րե լու հա մար:

Բա ցի դրա նից` նա խա պես ինչ քան են ուրա խա նում, 
որ մեծ պա տե րազմ մղե լով՝ աստ վա ծա յին տնօ րի նու թյամբ 
գե րել են տա պա նա կը, ապա նույն քան էլ վնաս կրե լով և 
նաև ավե լի մե ծա մեծ պա տիժ ներ ստա նա լով և վա խե նա
լով` հա մա ձայ նում են սի րա հո ժար և ըն ծա նե րով իր տե ղը 
վե րա դարձ նել:

Ար դա րև, կռա պաշտ նե րը, տա պա նակն Իս րա յել ուղար
կե լով, պա տու հաս նե րից են ազատ վում , և թեև Բեթ սա մյու
սի բնա կիչ նե րը տա պա նա կը բե րե լու հա մար սաս տիկ ուրա
խա նում են, սա կայն պատ շաճ հար գան քով չպա հե լու հա մար 
նրանք ևս մե ծա մեծ պա տիժ նե րի են են թարկ վում:
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Քա նի որ կար գադ րու թյուն կար, որ չի կա րե լի առանց 
ծած կո ցի տես նել 83, նրանք բազ մու թյամբ, օրեն քին հա կա ռակ 
և առանց եր կյու ղի, այն ան ծած կույթ տես նե լուց բա ցի, հե
տաքրք րա սի րու թյամբ մի ջի պա րա գա ներն էլ են ցան կա նում 
տես նել, թե ար դյոք ամ բողջն այն տեղ է, թե ոչ, և ահա նրանց 
այս հանդգ նու թյան հա մար իս կույն պատժ վում են, քա նի որ 
Աստ ված պա տու հա սով նրան ցից հի սուն հա զար յո թա նա սուն 
մարդ է այն տեղ սպա նում84:

Այս պատ ժից տա պա նա կին ծա ռա յե լու եր կյու ղը կրե լով85` 
ցան կա նում են այլ վայր ուղար կել այն, դրա հա մար Գա րիա
թա րիմ քա ղա քի բնա կիչ նե րին լուր են ուղար կում, որ գան և 
տա պա նա կը այն տեղ տա նեն: Թեև այն ժա մա նակ խո րա նը 
Սե լո վում գտնվե լով` հարկ էր, որ այն Սե լով տա նե ին, սա կայն 
Գա րա թա րի մը իրենց Սե լո վին ավե լի մոտ էր, և նրանց բնա կիչ
նե րին են տե ղե կաց նում, որ գան և տա պա նա կը տա նեն, քա նի 
որ իրենք չէ ին հա մար ձակ վում դրան մո տե նալ:

Հի րա վի, Բեթ սա մյու սի բնա կիչ նե րին պա տու հա սած պա
տի ժը բո լո րին էր հայտ նի, բայց նաև հայտ նի լի նե լով, որ հան
ցան քը նրանցն է, Գա րի ա թա րի մի բնա կիչ նե րը չեն վա խե նում 
գա լուց և տա պա նա կը տա նե լուց: Սա կայն ոչ թե հա մար ձա
կու թյամբ և խառ նի խուռն բազ մու թյամբ, այլ գե ղե ցիկ կա նո
նա վո րու թյամբ, մեծ պատ վով և հար գան քով վերց նե լով` Գա
րի ա թա րիմ քա ղաք են տա նում, որ տեղ Ամինադաբ անու նով 
մի ան ձի տա նը մի հա տուկ տեղ և քա հա նա հատ կաց նե լով` 
տա պա նակն այն տեղ է մնում ամ բողջ քսան տա րի:

83 Կահաթի որդիները հենց այնպես թող ներս չմտնեն սրբու
թյուն ները տեսնելու համար, թե ոչ կմեռնեն (Թվեր 4:20):

84 ….որ տեսել են Տիրոջ ուխտի տապանակը։ Տերը նրանցից 
հիսուն հազար յոթանասուն մարդ կո տո րեց (Ա Թագ. 6:18,19):

85 Ո՞վ կարող է կանգնել այս սուրբ Տեր Աստծու առաջ (Ա Թագ. 6:20):
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Հարց ԺԵ: Հեղիի մահից հետո ո՞վ է լինում 
դատավոր:
Պա տաս խան: Սամ վե լը: Քա նի որ նրա առա քի նու թյու նը բո

լոր իս րա յե լա ցի նե րին էր հայտ նի, ուս տի նրան մի ա ձայն դա
տա վոր են ընտ րում: Սամ վե լը ոչ մի վայր կյան չի թե րա նում` 
կա տա րե լու Աստ ծու հրա ման նե րը ժո ղովր դին ամեն կերպ սո
վո րեց նե լու պար տա կա նու թյու նը : Մա նա վանդ նա հա րա տև 
աղո թում էր, և ժո ղո վուր դը նրա նից բա րի օրի նակ է վերց նում. 
նրա օրոք օրեն քին հա կա ռակ իրենց նախ կին վար քից հե ռա
նում են, և կա րող ենք ասել՝ կա տա րե լա պես ուղղ վում են86:

Դու Սամ վե լի հա վատ քի՛ն նա յիր. որով հե տև իս րա յե լա ցի
նե րի դա տա վորն է դառ նում, սա կայն չի փոր ձում տա պա նա
կը թշնա մու ձեռ քից ազա տե լու հա մար զորք գու մա րել և նրա 
վրա հար ձակ վե լու շար ժում և նա խա ձեռ նու թյուն անել, մի այն 
իր ողջ ուշադ րու թյու նը նվի րում է ժո ղովր դին ուղ ղոր դե լուն և 
աղոթ քին:

Քա նի որ գի տեր, որ տա պա նա կը իս րա յե լա ցի նե րի մեղ քի 
պատ ճա ռով է գեր վել, և եթե իս րա յե լա ցի նե րը զղջա լով հնա
զան դու թյան շավ ղին կանգ նեն, Աստ ված կա րող է այն առանց 
պա տե րազ մի էլ ազա տագ րել: Ար դա րև, երբ իս րա յե լա ցի նե
րը իրենց չար ճա նա պար հից հետ են դառ նում, Աստ ված էլ 
մեծ հրաշ քով տա պա նա կը փրկում է թշնա մու ձեռ քից , ինչ պես 
նշվել է վե րը:

Այ նու հե տև Սամ վե լը իս րա յե լա ցի նե րին հա վա քում է Մա
սե փա թում, որ պես զի Աստ ծու պատ վի րան ներն ու օրենք նե րը 
նրանց նո րից հի շեց նե լով` խոս տում ստա նա, որ այ լևս ոչ մի 
ան գամ օրեն քին հա կա ռակ վարք չեն ունե նա, և եթե նո րից 
բար կաց նեն Աստ ծուն, մի արար քով ցույց է տա լիս, որ դար ձյալ 

86 ....և ամբողջ Իսրայելը հայացքը չէր կտրում Տիրոջից (Ա Թագ. 7:2):
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կպատժ վեն: Այ սինքն` ջուր հա նել տա լով` Աստ ծու առ ջև՝ գետ
նին է թա փում:

Քա նի որ ինչ պես գետ նին թափ ված ջուրն է ոչն չա նում, այդ
պես էլ Աստ ծու դեմ գոր ծող ժո ղո վուր դը պետք է գետ նին թափ
ված ջրի նման ոչն չա նա: Ար դա րև, ժո ղո վուր դը սույն օրի նա կը 
ազ դու խրատ ըն դու նե լով` բո լո րը մի ա հա մուռ զղջում են և խոս
տո վա նում, որ Տի րոջ առ ջև մե ղա վոր են և այդ օրը ծոմ պա հում87:

Իսկ այ լազ գի նե րը, լսե լով իս րա յե լա ցի նե րի հա վաք վե լու 
մա սին և կար ծե լով, որ պա տե րազ մե լու նպա տակ ունեն, մեծ 
բազ մու թյամբ պատ րաստ վում են հար ձակ վե լու նրանց վրա: 
Թշնա մու սույն շարժ ման մա սին իմա նա լով` ժո ղո վուր դը վա
խե նում է և Սամ վե լին խնդրում, որ իրենց փրկու թյան հա մար 
ան դա դար աղո թի Տեր Աստ ծուն, քա նի որ իրենք թշնա մու դեմ 
դուրս գա լու բա վա կա նին զո րու թյուն չու նեն88:

Երբ Սամ վե լը, զոհ մա տու ցե լով, աղո թում էր, հան կարծ 
թշնա մին հար ձակ վում է մեծ բազ մու թյամբ , սա կայն Աստ ծու 
կա մե ցո ղու թյամբ իս կույն սար սա փե լի որոտ և զար հու րե լի 
ձայ ներ են լսվում, որոն ցից թշնա մու զոր քի մեջ իրա րան ցում է 
ընկ նում, բո լո րո վին շփոթ վում են, փրկվե լու հա մար սկսում են 
փախ չել:

Այն ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը, նրանց հե տև ից ընկ նե լով, 
մեծ վնաս են հասց նում, և հեշ տու թյամբ հա ջող վում է առանց 
որևէ վնաս կրե լու մեծ մա սին կո տո րել89: Եվ քա նի որ այս հաղ
թա նա կի հա մար Աստ ծու հա տուկ օգ նու թյանն էին պար տա

87 ...ջուր հանեցին ու թափեցին գետին, Տիրոջ առջև, այդ օրը ծոմ 
պահեցին և ասացին. «Մեղանչել ենք Տիրոջ առաջ» (Ա Թագ. 7:6):

88 Իսրայելացիներն ասացին Սամվելին. «Մի՛ դադարիր 
աղաղակելուց քո Տեր Աստծուն մեզ համար» (Ա Թագ. 7:8):

89 Տերը բարձր ձայնով որոտաց այլազգիների վրա, և նրանք 
շփոթվելով փախան իսրայելացիների առջևից (Ա Թագ. 7:10)
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կան, ուս տի Նրա այս բա րե րա րու թյան հի շա տա կը ան մո ռաց 
պա հե լու հա մար Սամ վե լը, մի քա րե կո թող կանգ նեց նե լով , 
այդ վայ րի անու նը Աբե նե զեր («օգ նող վեմ») է դնում, որ պես
զի ապա գա սե րունդ ներն իմա նան, որ մին չև այն տեղ Աստ ված 
օգ նել է իս րա յե լա ցի նե րին :

Ար դա րև, մինչ այժմ պատ մած դեպ քե րից հայտ նի է, որ երբ 
կռա պաշտ նե րը, և՛ իս րա յե լա ցի նե րի սրից, և՛ աստ վա ծա յին 
հար ված նե րից կո տոր վե լով, տկա րա նում էին, մի առ ժա մա նակ 
հան դարտ և խա ղաղ էին մնում, իսկ երբ հար ձակ վե լու հա մար 
իրենց բա վա կա նին զո րեղ էին զգում, դար ձյալ իս րա յե լա ցի նե
րի եր կիր ար շա վե լով` բա զում վնաս ներ էին հասց նում:

Սա կայն այս ան գամ Աստ ծու ողոր մու թյամբ և Սամ վե լի 
աղոթ քով նրանք այն քան են կո տոր վում, որ վա խե նում են և 
Սամ վե լի օրոք այ լևս չեն հա մար ձակ վում հար ձակ վել իս րա յե
լա ցի նե րի վրա: Բա ցի դրա նից` նախ կի նում իս րա յե լա ցի նե րից 
բռնի գրավ ված վայ րե րը վե րա դարձ նում են, և այս պի սով, իս
րա յե լա ցի ներն ազատ վում են թշնա մուց:

Հարկ է օրի նակ վերց նել Սամ վե լի առա քի նու թյու նից: Թե
պետ թշնա մին տկա րա նում է, և իս րա յե լա ցի ներն էլ իրենց չար 
ճա նա պար հից հետ են դառ նում, բայց նա չի դա դա րում դար
ձյալ ժո ղովր դին խրա տե լուց: Նա, իր ծննդա վայր Արի մա թիմ 
քա ղա քում բնակ վե լով, այն տեղ սե ղան է կա ռու ցում, որ պես զի 
առան ձին աղո թի և երկր պա գու թյուն մա տու ցի Աստ ծուն:

Սա կայն մի գու ցե ժո ղո վուր դը, նո րից մե ղան չե լով, Տի րոջ 
բար կու թյունն իր վրա հրա վի րի, և նա, տա րեց տա րի հատ կա
պես նրանց վի ճա կը իմա նա լու, Աստ ծու օրեն քը քա րո զե լու, 
Նրա սուրբ կամ քը ժո ղովր դին հայտ նե լու և նա մա նա վանդ 
նո րա հաս սերն դի կրո նա կան և բա րո յա կան դաս տի րա կու
թյան գոր ծը հսկե լու հա մար ան դա դար քա ղա քից քա ղաք 
շրջե լով , վերս տին Արի մա թիմ էր վե րա դառ նում այն պի սի գոհ 
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և խա ղաղ ված մտքով, որ մի այն պար տա ճա նաչ ան ձանց է 
հա տուկ:

Սամ վելն ար դեն ծե րա ցել էր, և եր կու որ դի նե րին, որոն ցից 
մե կի անու նը Հո վել էր, մյու սի նը` Աբիա, դա տա վոր է կար գում: 
Սա կայն նրանք, ըն չա սեր լի նե լով , ար դա րու թյամբ չեն դա
տում: Ժո ղո վուր դը, դժգոհ նրանց այս վար մուն քից, Արի մա
թիմ գա լով, Սամ վե լին ասում է. «Ահա վա սիկ դու ծե րա ցար, քո 
որ դի նե րը քո շավ ղին չեն հե տև ում, այլ ազ գե րի նման մեզ թա
գա վո՛ր կար գիր, որ մեզ կա ռա վա րի »90:

Ժո ղովր դի այս պա հան ջը Սամ վե լին նպա տա կա հար
մար չի թվում91, քա նի որ Աստ ված, իս րա յե լա ցի նե րի թա գա
վոր չկար գե լով, հատ կա պես ցան կա ցել էր Ին քը կա ռա վա րել92, 
այժմ այլ ազ գե րի նման ժո ղո վուր դը ցան կա նում էր մարդ կանց 
իշ խա նու թյա նը են թարկ վել:

Բայց քա նի որ բո լո րը մի ա վոր վել էին սրա շուր ջը, այս է 
պատ ճա ռը` մեր ժո ղա կան պա տաս խան չի տա լիս, գոր ծը աղոթ
քով Աստ ծու կամ քին է հանձ նում, և Աստ ված պա տաս խա
նում է, որ ժո ղովր դի խնդրանքն ըն դու նի. «Նրանք մին չև հի մա 
ինչ պես Ինձ արե ցին, այդ պես էլ քեզ կա նեն, քա նի որ ոչ թե քեզ 
մեր ժե ցին, այլ Ինձ մեր ժե ցին, որ իրենց վրա չթա գա վո րեմ»93:

90 Ասացին նրան. «Դու, ահա, ծերացել ես, իսկ քո որդիները քո 
ճանապարհով չեն գնում։ Արդ, մեզ վրա մի թագավո՛ր դիր, որ մեզ 
դատավորություն անի, ինչպես բոլոր ազգերի մոտ է» (Ա Թագ. 8:5,6):

91 Այս բանը Սամվելին դուր չեկավ (Ա Թագ. 8:7):
92 Նրանք պիտի գիտենան, որ ե՛ս եմ իրենց Տեր Աստվածը, որ 

իրենց հանեց Եգիպտացիների երկ րից, որպեսզի նրանք տան իմ 
անունը, և ես լինեմ իրենց Տեր Աստվածը (Ելք 29:46):

93 Տերն ասաց Սամվելին. «Լսի՛ր ժողովրդի ձայնը…. Նրանք ոչ 
թե քե՛զ անարգեցին, այլ չուզեցին, որ ե՛ս թագավորեմ իրենց վրա» 
(Ա Թագ. 8:8):
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Ինչ քան էլ Աստ ծու այս խոս քը ծանր հան դի մա նու թյուն էր 
ամ բողջ ժո ղովր դին, Սամ վե լի հա մար մխի թա րու թյուն էր: Քա
նի որ նրանք, ինչ պես Աստ ծու բա րե րա րու թյու նը չհաս կա նա
լով , կուռք էին պաշ տում, նույն պես և Սամ վե լի լա վու թյու նը մո
ռա նա լով ̀  խնդրում են թա գա վոր կար գել` առանց մտա բե րե լու 
այն պարտ քը, որը ստիպ ված են լի նե լու վճա րե լու թա գա վո րին :

Այս է պատ ճա ռը. որ Աստ ծու հրա մա նով Սամ վե լն այդ 
պար տա կա նու թյուն նե րի, ինչ պես նաև թա գա վոր նե րի մա
սին տե ղե կու թյուն ներ տա լու հա մար ժո ղովր դին հայտ նում է. 
«Թա գա վո րը ձեր որ դի նե րին բռնու թյամբ իրեն ծա ռա յու
թյան պի տի հատ կաց նի, պի տի գրա վի ձեր կալ վածք նե րը, ձեր 
ստաց վածք նե րից և բեր քից տա սա նորդ վերց նի, եթե հե տո 
գան գատ անեք, Աստ ված չի լսի», սա կայն ժո ղո վուր դը ոչ մի 
կերպ չի ցան կա նում հաս կա նալ:

Հի րա վի, մինչ այն ժա մը իս րա յե լա ցի նե րը թա գա վոր չու
նե ին, սա կայն Աստ ծու ողոր մու թյամբ և նրա հզոր պաշտ պա
նու թյամբ բո լոր ազ գե րից ամեն ին չով ավե լի փառք ու պա տիվ 
ունե ին, և մի այն այն ժա մա նակ, երբ նրանք մե ղան չում էին, 
Աստ ված բար կա նա լով կռա պաշտ նե րին նրանց դեմ էր ուղար
կում, որ պես զի զղջա լով քա վեն իրենց մեղ քը, և երբ զղջում էին, 
իս կույն ազա տում էր նրանց, ինչ պես հայտ նի է մինչ այժմ 
պատ մած նե րից: Ուրեմն նրանք թա գա վոր խնդրե լու փո խա
րեն պար տա վոր էին միշտ Աստ ծու կամ քը կա տա րել , սա կայն, 
դժբախ տա բար, իրենց հան ցանք նե րը չմտա բե րե լով` թա գա
վոր են ցան կա նում , կար ծես նրա զո րու թյամբ թշնա մուց զերծ 
և ազատ են մնա լու94: 

Սամ վե լը Աստ ծու հրա մա նով Սա վուղ անու նով մի անձ նա
վո րու թյան իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վոր է կար գում :

94 Ժողովուրդը չուզեց լսել Սամվելին և ասաց նրան. «….Մենք 
ևս այլ ազգերի նման լինենք» (Ա Թագ. 8:20,21):



86 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարց ԺԶ: Սավուղը Իսրայելի ո՞ր ցեղից, ո՞ւմ որդին 
և ինչպիսի՞ մարդ էր:
Պա տաս խան: Բե նի ա մի նի ցե ղից և Կիս անու նով մի քաջ 

հո ղա գոր ծի որ դին էր. բարձ րա հա սակ էր և վա յել չա գեղ, որի 
նմա նը իս րա յե լա ցի նե րի մեջ չկար: Նա մի ծա ռա յի հետ հոր կո
րած էշե րին փնտրե լու է գնում, և երեք օր շրջե լով` չեն կա րո
ղա նում գտնել:

Երբ նա Սամ վե լի գտնվե լու վայրն է հաս նում, մտադրվում է 
հետ դառ նալ, որ պես զի հայ րը չմտա տանջ վի իր հա մար: Սա
կայն ծա ռան հայտ նում է, որ այն տեղ մի մարդ կա, որի խոսքն 
ան կաս կած կա տար վում է, և առա ջար կում է գնալ՝ նրա նից 
խոր հուրդ հարց նե լու:

Սա վու ղը հա մա ձայ նում է և երբ հար ցու փորձ է անում, թե 
որ տեղ է մար գա րեն, հան դի պում է Սամ վե լին, որին էլ հարց
նում են, և նա պա տաս խա նում է, որ իրենց փնտրած մար
գա րեն ինքն է: «Այ սօր ինձ մո՛տ անց կաց րեք, վա ղը ձեզ ճա
նա պարհ կդնեմ,— ասում է նա և ավե լաց նում,— իսկ էշե րի 
հա մար մի՛ մտա հոգ վիր, քա նի որ ար դեն գտնվել են, և Իս րա յե
լի փառքն ու տե րու թյունն էլ քոնն են»:

Մար գա րեն այս խոս քերն է ասում, քա նի որ Աստ ված իրեն 
հայտ նել էր, որ Իս րա յե լում նա պի տի թա գա վո րի: Սա կայն 
Սա վու ղը, փոքր ցե ղից լի նե լով, իրեն թա գա վո րե լու անար
ժան է հա մա րում, թեև մար գա րեի խոս քե րից զար մա նում է և 
նրան առար կում, բայց Սամ վե լը նրան իր տուն է տա նում և 
այդ գի շեր ար ժա նի ըն դու նե լու թյուն կազ մա կեր պում ցան կա լի 
հյու րի հա մար:

Առա վո տյան ծա ռա յին առաջ ուղար կե լով, երբ եր կու սով 
առան ձին են մնում, օծում է Սա վու ղի գլու խը և համ բու րե լով 
հայ տա րա րում, որ Աստ ված նրան Իր ժո ղովր դի թա գա վոր է 
կար գել, որ պես զի թշնա մի նե րից ազա տի նրան:
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Լա՛վ մտա պա հիր. Սա վու ղը հոր էշե րը փնտրե լու ժա մա նակ 
թա գա վոր է կարգ վում, և որ պես զի այս դեպ քը պա տա հա կան 
մի բան չհա մար վի, այլ Աստ ծու գե րա գույն կամ քով կա տար
ված , ի նշան դրա` Սամ վե լը հայտ նում է Սա վու ղին. «Այ սօր 
վե րա դար ձիդ Ռա քե լի գե րեզ մա նի մոտ եր կու մար դու պետք է 
հան դի պես, որոնք շտա պե լով վա զում են, որ քեզ հայտ նեն, որ 
հորդ էշե րը գտնվել են: Հե տո առաջ գնա լով մին չև Դե բով րա յի 
կաղ նին` երեք ան ձինք պի տի դի մա վո րեն քեզ, որոն ցից մե կը` 
երեք ուլ, երկ րոր դը` երեք աման կե րա կուր, եր րոր դը` մի տիկ 
գի նի են բար ձած տա նե լու, և քեզ ող ջու նե լով` եր կու հաց պի տի 
տան քեզ: Երբ քա ղաք մտնես, երա ժիշտ մար գա րե նե րի պի տի 
հան դի պես , որոնց խառն վե լով` դու նույն պես բարձ րյալ Աստ ծու 
շնոր հով պի տի մար գա րե ա նաս : Արդ, երբ այս նշան նե րը տե ղի 
ունե նան, և ամեն ինչ ըստ իմ գու շա կու թյան կա տար վի, այն ժա
մա նակ քա՛ջ եղիր և գոր ծադ րի՛ր զո րու թյունդ, քա նի որ Տե րը 
քեզ հետ է: Ապա Գաղ գա ղա գնա լով` այն տեղ յոթ օր սպա սի՛ր, 
մին չև ես գամ, Աստ ծուն պա տա րագ մա տու ցեմ և անե լիքդ էլ 
ասեմ»: Ար դա րև, ամեն ինչ ըստ Սամ վե լի ասա ծի կա տար վե լով` 
աստ վա ծա յին շնորհն էլ տրվում է Սա վու ղին95, որ պես զի իր նոր 
իրա վի ճա կին հա մա պա տաս խան խոր հի և ըստ այդմ գոր ծի:

Սա վու ղը հո ղա գործ էր, և երբ սկսում է մար գա րե ա նալ, 
ամեն մե կը մյու սին զար ման քով հարց նում էր. «Մի՞թե Սա
վուղն էլ է մար գա րե», և այս խոս քը ժո ղովր դի մեջ է տա րած
վում և ընդ հան րա կան առած դառ նում96: Սա կայն Սա վու ղը 
թա գա վոր կարգ վե լու մա սին բնավ ոչ մե կին չի հա ղոր դում, 
մին չև Սամ վելն անհ րա ժեշտ ձև ով ան ձամբ է հայտ նում:

95 Նրա վրա Աստծու հոգին շարժվեց, և նա նրանց մեջ մարգա
րեու թյուն արեց (Ա Թագ. 10:10)։

96 Այս առթիվ ասացվածք ստեղծվեց, թե՝ «Սավո՞ւղն էլ մարգա
րեների մեջ է» (Ա Թագ. 10:12)։
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Թեև Սամ վե լը Աստ ծու հրա մա նով է Սա վու ղին թա գա
վոր կար գում, սա կայն այս գոր ծը իրենց՝ եր կու սի մեջ գաղտ
նի մնա լու պատ ճա ռով Սամ վե լը ցան կա նում է ժո ղովր դի առ ջև 
հաս տա տել, որ նա ար ժա նի է թա գա վո րու թյան, որ պես զի բո
լո րը հնա զանդ վեն նրան, ինչ պես հարկ է:

Ուստի նա ժո ղովր դին հա վա քում է Մա սե փա թում և իս
րա յե լա ցի նե րի տաս ներ կու ցե ղե րի անու նով վի ճակ է գցում, 
որով թա գա վո րու թյու նը Սա վու ղին է վի ճակ վում: Այդ պա հին 
Սա վու ղը ժո ղովր դի մեջ էր թաքն վել, Սամ վե լը աստ վա ծա յին 
հայտ նու թյամբ գտնում է նրան և ժո ղովր դին ներ կա յաց նե լիս 
տես նում, որ նա հա սա կով բո լո րից բարձր է, տես քով էլ խիստ 
վե հա շուք և ակ նա ծե լի: Այն ժա մա նակ ժո ղո վուր դը, նրան թա
գա վոր ըն դու նե լով, հա մա միտ և հնա զանդ, մի ա ձայն գո չում է. 
«Կեց ցե՛ ար քան»:

Սամ վե լը ժո ղովր դին նո րից է հայտ նում թա գա վո րի իրա
վուն քի և պարտ քի մա սին, որն էլ գրի է առ նում, որ պես զի հե
տո չգան գատ վեն, որ թա գա վորն իրենց հարս տա հա րում է, և 
որ նա խա պես հայտ նել էր:

Հե տո Սամ վե լի հրա մա նով ամեն մարդ իր տեղն է գնում: 
Սա վու ղը նույն պես Գա բաա քա ղաք է գնում` իր հոր տուն: 
Թեև մի այն որոշ ժանտ և չար մար դիկ սկսում են ասել, թե դա 
ով է, որ իրենց ազա տի, նաև ըն ծա չեն բե րում, սա կայն Սա
վու ղը ձև աց նում է` նրանց խոս քը չի լսում97, և նախ կի նի նման 
հո ղա գոր ծու թյամբ է զբաղ վում, մին չև թա գա վո րա կան իշ խա
նու թյու նը վա րե լու հար մար ժա մա նա կը գա:

Մի ամիս հե տո պա տեհ առի թը ներ կա յա նում է, քա
նի որ ամո նա ցի կռա պաշտ թա գա վոր Նա ա սը պա շա րում է 

97 Բայց կային նաև չար մարդիկ, որոնք ասում էին. «Ո՞վ է սա, 
որ մեզ պիտի փրկի»։ Եվ նրանք քամահրեցին նրան ու ընծաներ 
չմատուցեցին (իսկ նա կարծես չէր լսում) (Ա Թագ. 10:27)։
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Գա ա ղա դի կող մե րում գտնվող Հա բիս քա ղա քը, և բնա կիչ
նե րը , ան կա րող ընդ դի մա նա լու, առա ջար կում են, որ Նա ա սը 
իրենց հետ դա շինք կնքի, և իրենք էլ պատ րաստ են խո նար հա
բար ծա ռա յե լու նրան:

Նա ա սը նրանց պա տաս խա նում է, որ եթե իրենց աջ աչ
քե րը կհա նեն, այն ժա մա նակ դա շինք կկնքի: Հա բի սի ժո ղո
վուր դը ճա րա հա տյալ յոթ օր ժա մա նակ է խնդրում, որ պես զի 
Իս րա յե լի քա ղաք ներ մար դիկ ուղար կեն, և եթե յոթ օր վա ըն
թաց քում իրենց ազա տող չգտնվի, այն ժա մա նակ հո ժա րա կամ 
անձ նա տուր լի նեն Նա ա սին:

Թեև սույն առա ջարկն անըն դու նե լի էր, սա կայն Նա ա սը, 
նրանց տկար վի ճակն իմա նա լով , այս պի սի ապօ րի նի առա
ջարկ է ներ կա յաց նում, որ պես զի իս րա յե լա ցի նե րին ավե
լի անար գի: Ուստի խնդրած ժամ կե տը շնոր հում է` վստահ, 
որ յոթ օր վա ըն թաց քում չեն կա րող որևէ մե կից օգ նու թյուն 
գտնել: Արդ, Հա բի սի բնա կիչ նե րը, Սա վու ղի թա գա վոր կարգ
վե լու մա սին իմա նա լով, նրա մոտ մարդ են ուղար կում, որ որ
պես իրենց թա գա վոր` թշնա մուց ազա տի: 

Սա կայն քա նի որ Սա վու ղը նախ կի նի պես երկ րա գոր ծու
թյամբ էր զբաղ վում և այդ ժա մա նակ էլ արտ էր գնա ցել, ուս տի 
Գա բաա քա ղա քի բնա կիչ նե րը, վե րո հի շյալ գույ ժը լսե լով, մեծ 
վայ նա սուն են բարձ րաց նում և սկսում են լալ ու ող բալ: Երբ 
Սա վու ղը վե րա դառ նա լով տե ղե կա նում է իրա վի ճա կին, նրա 
հո գին սաս տիկ զայ րա նում է, մա նա վանդ Աստ ծուց զո րու
թյուն ստա նա լով98` եր կու եզ  է մաս նա տում և դրան ցից միմի 
կտոր Իս րա յե լի քա ղաք ներ ուղար կե լով` հայ տա րա րում է. «Ով 
որ Սա վու ղի և Սամ վե լի հետ պա տե րազ մի չգա, նրա եզ ներն 
այս պես պի տի անել»:

98 Տիրոջ հոգին շարժվեց Սավուղի վրա (Ա Թագ. 11:6):
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Աստ ված էլ ժո ղովր դի սրտում եր կյուղ է գցում99, որից էլ բո
լո րը մի ա սին և իրար խրա խու սե լով ՝ վեց օր վա ըն թաց քում վեց 
հա րյուր յո թա նա սուն հա զար մարդ է հա վաք վում` պա տե րաց
մե լու եռան դա գին տեն չով: Այն ժա մա նակ Սա վու ղը Հա բի սի 
բնա կիչ նե րին լուր է ուղար կում, որ նրանք վա ղը կա զատ վեն: 
Այս լու րից նրանք իհար կե սրտապնդ վում և ուրա խա նում են, 
սա կայն որ պես զի թշնա մին չզգա, որ իս րա յե լա ցի նե րը պա տե
րազ մե լու պատ րաստ են, իբր թե օգ նու թյուն գտնե լու ան կա
րող, հու սա հատ` Նա ա սին լուր են ուղար կում , որ վա ղը նրան 
անձ նա տուր կլի նեն, ինչ ուզում է, իրենց անի:

Նա ա սի` այս տե ղե կու թյու նից ուրա խա ցած, ան հոգ և ան
պատ րաստ ժա մա նակ Սա վու ղը հան կարծ նրա բա նա կի վրա է 
հար ձակ վում, իս րա յե լա ցի նե րը այն քան են կո տո րում թշնա
մուն , որ կեն դա նի մնա ցած նե րից եր կու սը, մեկ տեղ մնալ չկա
րո ղա նա լով, յու րա քան չյու րը , մի մի կողմ փախ չե լով, հա զիվ է 
կա րո ղա նում ազատ վել: 

Հաս կա ցի՛ր. Սա վու ղը, ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է, իրեն 
թա գա վոր լի նե լու ար ժա նի չէր հա մա րում, և թեև վա տա բա
րո մար դիկ էլ նրան ար հա մար հում են` ասե լով, թե նա ով է, որ 
իրենց փրկի, սա կայն Աստ ծու ողոր մու թյամբ նրա ձեռ քով այս
պի սի մեծ հաղ թա նակ տա նե լուց հե տո նրա անու նը ժո ղովրդի 
մեջ այն պես է փա ռա վոր վում, որ նրա հա կա ռա կորդ նե րին 
սպա նել են ցան կա նում: 

Սա վու ղը, չցան կա նա լով, որ իր պատ ճա ռով Իս րա յե լի ժո
ղովր դից մե կը մեռ նի, վե հանձ նո րեն նրանց հան ցանք նե րին նե
րում է շնոր հում, որով էլ իր սրտի գթու թյան մի փայ լուն ապա
ցույց է տա լիս ժո ղովր դին և այս պի սով, բո լո րին ուրա խու թյուն 

99 Տիրոջ ահն ընկավ Իսրայելի ամբողջ ժողովրդի սիրտը (Ա 
Թագ. 11:7):
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և գո հու նա կու թյուն պատ ճա ռե լով, ջա նում է գրա վել նրանց 
ջերմ սե րը և հա մակ րու թյու նը: 

Հե տո Սամ վե լը, Իս րա յե լի բո լոր ցե ղե րին Գաղ գա ղա
յում հա վա քե լով, բո լո րի ներ կա յու թյամբ Սա վու ղի գլխին նո
րից յուղ լցնե լով, նրան թա գա վոր է օծում, և ողջ ժո ղո վուր դը 
ցնծու թյան տո նախմ բու թյուն է կազ մա կեր պում՝ Սամ վել մար
գա րեի և Սա վուղ թա գա վո րի ներ կա յու թյամբ զոհ մա տու ցե լով 
և շնոր հա կալ լի նե լով Աստ ծուց, որ հա ճե ցել է իրենց թա գա վոր 
և մի այդ պի սի փա ռա վոր հաղ թա նակ տալ անո ղորմ թշնա մու 
նկատ մամբ:

Այս տեղ հարկ է հի ա նալ Սամ վե լի առա քի նու թյամբ. որով
հե տև մինչ այդ պա հը նա իշ խում և կա ռա վա րում էր ողջ Իս
րա յե լը, ուս տի Սա վու ղի թա գա վոր լի նե լով, ազ գի կա ռա վո
րու մը նրան հանձ նե լով` խնդրում է, որ ին քը գնա և իր տա նը 
բնակ վի: 

Սա կայն ժո ղո վուր դը դե ռևս չցրված, ինքն իրեն ար դա րաց
նել ցան կա նա լով, Աստ ծուն և թա գա վո րին վկա յա կո չե լով` ժո
ղովր դին առա ջար կում է, որ եթե իր իշ խա նու թյան ըն թաց քում 
մե կից մի բան է վերց րել կամ տկա րին զրկել և հարս տա հա
րել է, թող հայտ նի, որ պես զի իս կույն հա տու ցի նրան:

Ամ բողջ ժո ղո վուր դը մի ա հա մուռ հայ տա րա րում և խոս
տո վա նում է, որ նա ոչ մեկին չի հարս տա հա րել, և երբ այս պես 
բո լոր առում նե րով, ժո ղովր դի վկա յու թյամբ վա վե րաց վում է 
նրա հա վա տար մու թյու նը, այն ժա մա նակ Սամ վե լը, նո րից 
խո սե լով և սկսե լով նրանց հայ րե րի ժա մա նակ նե րից, թվում է 
Աստ ծու արած բա րիք նե րը և մի և նույն ժա մա նակ հի շեց նում 
նրանց օրի նա զան ցու թյուն նե րը, որոնց հա մար ար դա րա ցի ո
րեն պատժ վել են:

Հե տո Սամ վելն ավե լաց նում է. «Հի մա, եթե դուք և ձեր 
թա գա վորն Աստ ծուն ծա ռա յեք, Աստ ված ձեզ պատ ժե լու 
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փո խա րեն ամե նայն բա րիք նե րով կլի աց նի և կփա ռա վո րի, 
իսկ եթե Նրա հրա ման նե րի և օրենք նե րի դեմ մե ղան չեք, չա
րա չար կպատժ վեք»: Սամ վե լը, ցան կա նա լով խոս քե րը հրաշ
քով էլ հաս տա տել, աղո թում է առ Աստ ված և խնդրում, որ 
որոտ լի նի, և անձ րև էլ տե ղա, որ պես զի ժո ղո վուր դը հաս կա
նա իր խոս քի ճշմար տու թյու նը, այ լև իրենց տկա րու թյունն ու 
հան ցա վո րու թյու նը:

Թեև հունձ քի ժա մա նակ էր, երբ Երու սա ղե մի կող մե րում 
այդ ժա մա նակ անձ րև չի տե ղում, սա կայն Սամ վե լի` աղոթ քի 
կանգ նե լուն պես Աստ ծու հրա մա նով իս կույն խիստ որոտ է 
լի նում և սաս տիկ անձ րև տե ղում100, որից բո լո րը վա խե նա
լով խոս տո վա նում են, որ իրենք հան ցա վոր են Տի րոջ առ ջև և 
Սամ վե լին խնդրում են, որ աղո թի, որ պես զի իրենք չմեռ նեն:

Սամ վե լը, տես նե լով նրանց զղջու մը, քա ջա լե րում է, որ 
չվա խե նան և մխի թա րա կան խոս քե րով հոր դո րում է, որ միշտ 
հա վա տար մու թյամբ ծա ռա յեն Աստ ծուն, որ պես զի խա ղա ղու
թյամբ ապ րեն:

Սա վու ղի թա գա վոր լի նե լուց մինչ այն ժա մա նակ մեկ տա
րի էր ան ցել, ուս տի Սուրբ գրքում գրված է, որ Սա վու ղը թա
գա վոր լի նե լու ժա մա նակ մեկ տա րե կան էր101:

Այ նու հե տև Սա վու ղը ժո ղովր դին ար տո նու թյուն է տա
լիս, որ ամեն մե կը վե րա դառ նա իր տուն, իսկ ին քը, եր կու 
հա զար մարդ վերց նե լով, Մաք մաս կոչ վող վայրն է գնում, 
հա զար մարդ էլ որ դու՝ Հով նա թա նի հետ թող նում: Այդ ժա
մա նակ Գա բաա քա ղա քի մո տա կայ քում մի աշ տա րակ դե ռևս 
թշնա մու ձեռ քին էր, իս րա յե լա ցի նե րը դրա պատ ճա ռով խիստ 

100 Սամվելը Տիրոջն աղաղակեց, ու Տերը նույն օրը որոտ և 
անձրև ուղարկեց (Ա Թագ. 12:18)։

101 Սավուղը Իսրայելում մեկ տարի թագավորելուց հետո 
(Ա Թագ. 13:1):
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նեղ վում էին, ուս տի Հով նա թա նը, հան կարծ հար ձակ վե լով, 
բռնի ուժով գրա վում է այն:

Թե պետ սրա հա մար ամ բողջ ժո ղո վուրդն ուրա խա նում է, 
սա կայն պարզ էր, որ թշնա մին հան գիստ չի մնա լու, դրա հա
մար էլ Հով նա թա նը այն պահ պա նե լու հա մար հա զար հո գով 
Գա բա ա յում է մնում:

Սա վուղն էլ, եր կու հա զար զոր քով Գաղ գա ղա գնա լով, 
Սամ վե լին և ժո ղովր դին հրա վի րում է` այն տեղ հա վաք վե
լու, որ պես զի Աստ ծուն զոհ մա տու ցե լուց հե տո թշնա մու դեմ 
դուրս գան, քա նի որ այն ժա մա նակ տա պա նա կը ժա մա նա կա
վո րա պես այն տեղ էր:

Բայց երբ թշնա մին, երե սուն հա զար մար տա կառ քե րով, 
վեց հա զար հե ծյա լով և ծո վի ավա զի նման ան հա մար զոր
քի բազ մու թյամբ Մաք մաս գա լով, բա նակ է դնում, իս րա յե լա
ցի նե րը վա խից չեն կա րո ղա նում Սա վու ղի մոտ գնալ, ուս տի 
պատս պա րան են որո նում քա րայ րե րում, գո մե րում և ցա մա
քած ջրհոր նե րում: 

Սրա նից բա ցի` Սա վու ղի մոտ եղած զորքն էլ սկսում է 
խույս տալ, որից էլ նա մա սամբ եր կյու ղից, մա սամբ ան համ բե
րու թյան պատ ճա ռով առանց Սամ վե լի գա լուն սպա սե լու և դեռ 
յոթ օրը չլրա ցած, շտա պում է՝ ան ձամբ զոհ մա տու ցե լու: Բայց 
քա նի որ Սամ վե լը նա խա պես պատ վի րել էր Գաղ գա ղա գնալ և 
յոթ օր այն տեղ սպա սել, մին չև ին քը գա և զոհ մա տու ցի, ուս տի 
Սամ վե լի գա լուց առաջ զոհ մա տու ցե լը մեծ հան ցանք էր:

Երբ զո հա բե րու թյու նը հա զիվ կա տա րել վեր ջաց րել էին, 
Սամ վե լը գա լով հան դի մա նում է Սա վու ղին, թե ին չու է Աստ
ծու հրա մա նին հա կա ռակ գոր ծում: Սա վու ղը ինքն իրեն ար
դա րաց նե լու նպա տա կով առար կում է. «Ժո ղո վուր դը ցրվեց, 
իսկ դու չե կար, վա խե ցա, որ թշնա մին մեզ վրա կհար ձակ վի», 
սա կայն այս առար կու թյունն էլ չի ըն դուն վում:
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Մա նա վանդ այս խոս քե րով նա իրեն ան մեղ հա մա րե լով` 
հան ցան քը կրկնա պատ կում է, քա նի որ Սամ վե լը նրան հայտ
նում է հան ցանք կա տա րե լը, նա էլ, իբ րև մի ան մեղ, զա նա զան 
պատր վակ ներ է բե րում:

Այս տեղ հարկ է նկա տել, թե ինչ պի սին է լի նում ան համ
բեր և հան ցան քը չըն դու նող, չզղջա ցող մար դու վի ճա կը, քա նի 
որ Սա վու ղի այս պի սի վար քի պատ ճա ռով Սամ վե լը վճռում է, 
որ «թա գա վո րու թյու նը նրա նից վերց վե լով Աստ ծուն հա ճե
լի և ար ժա նա գույն մար դու է տրվե լու», և իս կույն իր տեղն է 
վե րա դառ նում:

Հարց ԺԷ: Սավուղը Սամվելի հանդիմանությանը 
որևէ պատասխան տալի՞ս է:
Պա տաս խան: Չի տա լիս: Մա նա վանդ ձեռ նա մուխ է լի նում 

եռան դուն գոր ծե լու. նա նո րից Գա բաա է գնում, որ պես զի որ
դու՝ Հով նա թա նի հետ թշնա մուն դի մա կա յի: Սա կայն զոր քը 
ցրված լի նե լով` նրա մոտ ըն դա մե նը վեց հա րյուր մարդ կար, և 
սրանք նաև զենք չու նե ին: Քա նի որ այն ժա մա նակ թշնա մին, 
զո րեղ լի նե լով, իս րա յե լա ցի նե րին թույլ չէր տա լիս եր կա թա գոր
ծու թյամբ զբաղ վել, որ պես զի զենք չու նե նան, մին չև ան գամ 
հար կադր ված ՝ հո ղա գոր ծու թյան գոր ծիք նե րը թշնա մուն էին 
պատ րաս տել տա լիս:

Այս էր պատ ճա ռը, որ Սա վու ղից և Հով նա թա նից բա ցի՝ 
զին վոր նե րի ձեռ քին սուր և նի զակ չկար, իսկ մնա ցյալ զոր
քը ստիպ ված էր նե տե րով, պար սա տի կով, լախ տե րով և երկ
րա գոր ծա կան զա նա զան գոր ծիք նե րով պա տե րազ մե լու, և 
այս վի ճա կը պա կաս չէր վհա տեց նում ժո ղովր դին, որը կռվից 
խույս էր տա լիս:

Թեև Հով նա թա նը տե ղյակ էր ժո ղովր դի խիստ տկար այս 
վի ճա կին, սա կայն այն ժա մա նակ թշնա մին տա րած վել էր 
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Իս րա յե լում և սկսել էր շատ վայ րեր քան դել և ավե րել: Նա 
հույսն Աստ ծու զո րու թյա նը և օգ նու թյանն է դնում, և խոս տո
վա նե լով, որ Աստ ծու հա մար բազ մու թյու նը նշա նա կու թյուն 
չու նի, և Նա կա րող է Իրեն հա վա տա րիմ նե րին պաշտ պա նել , 
երբ նրանք քիչ են ու սա կա վա թիվ, իր կա պար ճա կիր ծա ռա
յին ասում է. «Գնանք թշնա մու կող մը, եթե մեզ տես նե լով` մի՛ 
եկեք, հե՛տ գնա ցեք ասե լու լի նեն, չգնանք, իսկ եթե ասեն` եկե՛ք, 
հար ձակ վենք»102:

Երբ այս պի սի կա տա րյալ հա վա տով զին ված` Հով նա թա
նը, հո րից գաղտ նի, գաղ տա գո ղի անց նե լով կիր ճե րով, նեղ 
կիրճ է մտնում, այն տեղ գտնվող զին վոր նե րը տես նե լով ձայ
նում են`եկե՛ք, որից խրա խուս ված` Հով նա թանն իս կույն բա
ցա հայ տորն աս պա րեզ է դուրս գա լիս և նե տով ու քա րե րով 
թշնա մուց քսան մարդ սպա նում: Սա տես նե լով, իս րա յե լա ցի
նե րի հար ձակ վե լու վա խից` թշնա մու բա նա կում իրա րան ցում 
և աղ մուկ է սկս վում , և մա նա վանդ Աստ ված նրանց սրտե րում 
եր կյուղ և սար սափ է գցում103, բո լո րո վին ապ շում են, և մեծ 
խառ նաշ փո թու թյու նը գնա լով սաստ կա նում է:

Գա բա ա յում գտնվող Սա վու ղի հսկող նե րը, թշնա մու բա նա
կի սույն աղմ կա լից վի ճա կը տես նե լով, նրան են հասց նում, և նա 
հրա մա յում է ստու գել զոր քը ` պար զե լու, թե իրեն ցից ով է գնա
ցո ղը, և երբ Հով նա թա նին ու նրա կա պար ճակ րին չեն գտնում, 
Սա վու ղը ցան կա նում է Աբիա քա հա նա յի մի ջո ցով Աստ ծուն 
հարց նել (այն ժա մա նակ տա պա նա կը ժո ղովր դի հետ էր):

Մինչ նա խո սում է, թշնա մու բա նա կի աղ մու կը հետզ
հե տե սաստ կա նում է, ուս տի երբ իր զոր քով հապ ճեպ 

102 Հովնաթանն ասաց իր կապարճակիր ծառային. «Ե՛կ 
անցնենք այս անթլփատների կիրճը» (Ա Թագ. 14:6):

103 Սոսկում ընկավ…. Տիրոջ ահն ընկավ թշնամու սիրտը (Ա 
Թագ. 14:15):
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պա տե րազ մի վայր է հաս նում, թշնա մի նե րը, խառ նաշ փոթ վի
ճա կում, սկսում են մի մյանց կո տո րել: Մի և նույն ժա մա նակ 
շրջա կայ քում գտնվող փախս տա կան և թաքն ված իս րա յե լա ցի
ներն էլ գա լով Սա վու ղի մոտ տա սը հա զար զորք է հա վաք վում:

Այն ժա մա նակ, երբ բո լո րը մի ա հա մուռ թշնա մու վրա են 
հար ձակ վում, Սա վու ղը, հաղ թա նա կի տեն չով հա մակ ված, 
առանց մտա բե րե լու, որ զորքն անո թի է, անեծ քով կար գադ
րում է` այդ օրը մին չև երե կո առանց կե րա կուր ուտե լու կռվեն, 
որ պես զի թշնա մուց կա տա րյալ վրեժ լու ծի:

Ար դա րև, այս կար գադ րու թյու նից հե տո ոչ մե կը ոչ թե կե
րա կուր, այլ նույ նիսկ իրենց ան ցած վայ րե րից ծա ռի խո ռոչ
նե րում մե ղու նե րի պատ րաս տած մեղ րից էլ չի հա մար ձակ
վում ուտել, մի այն թե սաս տիկ քաղ ցած լի նե լով` այդ տե ղե րով 
քրթմնջա լով են անց նում : Սա կայն Հով նա թա նը, որը չէր լսել 
հոր պատ վի րա նը, նի զա կի ծայ րով վերց նում է մեղ րից, ուտե
լուն պես հոգ նու թյու նը փա րատ վե լով` աչ քե րը բաց վում են:

Այն ժա մա նակ զոր քից մե կը Հով նա թա նին հի շեց նում է 
Սա վու ղի հրա մա նը, և սա, հոր այդ կար գադ րու թյունն ընդ
հան րա պես չհա վա նե լով, հա մար ձակ վում է ասել. «Եթե ես, մի 
քիչ մեղր ուտե լով, աչ քերս բա ցե ցի և զո րա ցա, նույն պես եթե 
զոր քը այ սօր իրենց կո ղո պու տից ուտեր, շատ թշնա մի կկո տո
րեր»: Այն օրը զոր քը, չա փա զանց քաղ ցած և հոգ նած, երե կո
յան չի կա րո ղա նում դի մա նալ քաղ ցին, և դրա պատ ճա ռով էլ 
իրենց կո ղոպ տած անա սուն նե րից մոր թե լով` առանց համ բե
րե լու, ա րյան հետ մի ա սին ուտում են, որն օրեն քով բա ցար ձա
կա պես ար գել ված էր: Սա վու ղը ժո ղովր դի այս մեղ քի մա սին 
իմա նա լուն պես մի մեծ քար է բե րել տա լիս և հրա մա յում, որ 
այդ քա րի վրա մոր թե լով` սպա սեն ̀ ամ բողջ ա րյու նը հո սի, նոր 
ուտեն: Ապա այդ քա րը սե ղան է դարձ նում նա, ով մինչ այդ սե
ղան չէր կա ռու ցել:
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Թե պետ այդ օրը իս րա յե լա ցի նեը շատ թշնա մի ներ են կո
տո րում, սա կայն Սա վուղն այդ քա նով չի բա վա րար վում, այլ 
զոր քին հրա մա յում է, որ այդ գի շեր էլ հե տապն դեն նրանց 
և բո լո րին կո տո րե լով` ավե րեն և կո ղոպ տեն: Այս հրա մա
նին զոր քը հա մա ձայն էր, սա կայն քա հա նան առա ջար կում է 
նախ Աստ ծուն հարց նել, և երբ հարց նում են, Աստ ված չի 
պա տաս խա նում :

Սա վու ղը ցան կա նում է իմա նալ, թե ում մեղ քի պատ ճա ռով 
Աստ ված չի պա տաս խա նում, և մե ղա վո րին գտնե լու հա մար 
այն քան է հա մա ռում, որ իրեն ու իր որ դի Հով նա թա նին էլ ժո
ղովր դի շար քում դնե լով` վի ճակ է գցում` Աստ ծուն խնդրե լով, 
որ եթե ին քը կամ Հով նա թա նը հան ցա վոր են, հայտ նի, իսկ եթե 
հան ցա վո րը ժո ղովր դից է, նե րի: Երբ նո րից վի ճակ են գցում, 
հայտ նի է դառ նում, որ ժո ղո վուր դը հան ցանք չու նի, այն ժա
մա նակ Սա վու ղը պա հան ջում է, որ իր և Հով նա թա նի հա մար էլ 
վի ճակ գցեն` հայ տա րա րե լով, որ մե ղա վո րը պի տի մեռ նի:

Հի րա վի, ժո ղո վուր դը այս վճռին հա մա ձայն չէր, քա նի որ 
վտանգ վում էր եր կու կա րև որ մարդ կանց կյանք, սա կայն Սա
վու ղի հա մա ռու թյամբ նո րից վի ճակ գցե լով` Հով նա թա նի հան
ցան քը հաս տատ վում է, որը մահ վան է դա տա պարտ վում: 
Սա վու ղը հարց նում է որ դուն , թե ինչ հան ցանք է գոր ծել, և 
Հով նա թա նը պա տաս խա նում է. «Մի փոքր մեղր կե րա, և դրա 
հա մար ես հի մա պի տի մեռ նեմ»104:

Ճշմա րիտ է` Սա վու ղը չի ցան կա նում Հով նա թա նի մա
հը, սա կայն նրա հան ցան քը հաս տատ վե լով ̀  նո րից եր դու մով 
վճռում է, որ մեռ նի: Այս ան գամ նաև ժո ղո վուրդն է դեմ լի
նում և թույլ չի տա լիս, որ Հով նա թա նը մեռ նի, այլ առ Աստ ված 

104 Սավուղն ասաց Հովնաթանին. «Ասա՛ ինձ, ի՞նչ ես արել»։ 
Հով նա թանը պատմեց նրան՝ ասե լով. «Իմ ձեռքի գավազանի ծայրով 
մի քիչ մեղր կերա և հիմա պիտի մեռնե՞մ» (Ա Թագ. 14:43):
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ար ված աղոթք նե րով և պա ղա տանք նե րով ժո ղո վուրդն ազա
տում և փրկում է նրա կյան քը:

Լա՛վ մտա պա հիր. եր կուսն էլ՝ Սա վուղն ու Հով նա թա նը, 
հաղ թա նա կի փա փա գով իրենց հույսն ու վստա հու թյու նը զոր
քի վրա են դնում, մեկն ասում է` թող զոր քը հաց չու տի, որ ժամ 
առաջ կո տո րի թշնա մուն, մյուսն էլ ասում է` թող զորքն ուտի, 
որ կազ դուր վե լով թշնա մուն շու տա փույթ կո տո րի: Այս պա րա
գա յում եր կուսն էլ սխալ վում են, քա նի որ հաղ թա նակն ամ բող
ջո վին Աստ ծու կամ քից է կախ ված:

Քա նի որ ինչ պես Սա վու ղի վե րա բե րյալ Սուրբ գիրքն է 
գրում, որ սխալ վել է105, այդ պես էլ Հով նա թա նի հան ցա վոր լի
նե լը վի ճակ գցե լով է հայտ նի դառ նում: Սա կայն ոչ թե մեղր 
ուտե լու հա մար էր, քա նի որ կե րել էր` հրա մա նը չլսե լով, և լսե
լուց հե տո այ լևս չէր կե րել, այլ հոր հրա մա նին հա կա ռակ խո
սե լով, նրան զոր քի առ ջև բամ բա սե լու և նրա արար քը քննա
դա տե լու հա մար:

Մա նա վանդ զոր քը Սա վու ղի այդ կար գադ րու թյու նից 
դժգոհ էր, և հա վա նա կան է` Հով նա թա նի խոս քե րից խրա
խուս ված` այն օրը` երե կո յան, միսն ա րյան հետ ուտե լու հա
մար ձա կու թյուն էր ստա ցել:

Խրա՛տ ըն դու նիր. Սա վուղն առանց գոր ծը լրջո րեն քննե
լու, անեծ քով հրա ման ար ձա կե լով, Հով նա թա նի կյան քը 
ծանր և մա հա բեր վտան գի են թար կե լուց բա ցի, ամ բող ջո վին 
կո տո րել և կո ղոպ տել ցան կա նա լով, թշնա մուն էլ փախ չե լու 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: Քա նի որ Աստ ծուց պա տաս
խան չստա նա լով և չհա մար ձակ վե լով թշնա մու վրա հար ձակ
վե լու և հա լա ծե լու` պար տա վոր վում է շրջվել և վե րա դառ նալ 
իր տե ղը:

105 Այդ օրը Սավուղը անգիտությամբ նզովեց ժողովրդին (Ա 
Թագ. 14:24):
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Այ նու հե տև Սամ վե լը Աստ ծու հրա մա նով Սա վու ղին 
ասում է. «Գնա՛, ամա ղե կա ցի նե րի՛ն հար վա ծիր, նրան
ցից մարդ և անա սուն ողջ չթող նե լով` նրանց ունեց վածքն ու 
բնա կա րան ներն էլ կոչն չաց նես»: Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րի` 
Եգիպ տո սից դուրս գա լու և Երու սա ղե մի եր կիր գա լու ժա
մա նակ Ամա ղե կի ցեղն առանց իրա վուն քի պա տե րազ մե լու 
պատ ճա ռով Աստ ված վճռում է նրան լի ո վին ջնջել (տե՛ս Եր
րորդ դար, ԾԷ հար ցը):

Թեև այն ժա մա նակ նե րից մին չև Սա վու ղի օրե րը չորս հա
րյուր տար վա չափ ժա մա նակ էր ան ցել, և Աստ ված, այդ քան 
ժա մա նակ համ բե րե լով, նրանց չի պատ ժում, սա կայն այդ 
անզգամ և ամ բա րիշտ ցե ղը, ուղղ վել չցան կա նա լուց բա ցի, 
օրըս տօ րե ավե լի շատ չա րիք է գոր ծում, և նրանց մեղ քի չա փը 
լցվե լու պատ ճա ռով ցան կա նում է, որ նա խա պես տրված վճի
ռը Սա վու ղի ձեռ քով կա տար վի, որ պես զի իրա վունքն ու ար
դա րու թյու նը վեր ջա պես հաղ թա նա կեն :

Սա կայն Սա վու ղը նախ կի նե ցի նե րին, որոնք սահ մա նա
կից էին ամա ղե կա ցի նե րին և անա պա տում իս րա յե լա ցի նե րի 
հան դեպ գութ և մար դա սի րու թյուն էին ցու ցա բե րել , հայտ
նում է, որ հե ռա նան այդ սահ ման նե րից, որ պես զի ամա ղե կա
ցի նե րին հար վա ծե լու ժա մա նակ չվնաս վեն:

Դու Աստ ծու ար դա րա դա տու թյա՛նը նա յիր. քա նի որ իս
րա յե լա ցի նե րին չա րիք պատ ճա ռող ազ գը բնաջն ջում է, իսկ 
բա րիք և մար դա սի րու թյուն ցույց տվող ժո ղո վուրդ ներն ամեն 
վտան գից զերծ և ազատ են մնում:

Արդ, Սա վու ղը, չորս հա րյուր երե սուն հա զար զորք գու մա
րե լով, հան կարծ հար ձակ վում է ամա ղե կա ցի նե րի երկ րի վրա 
և թեև բո լո րին` այր ու կին, մեծ և փոքր, կո տո րում է, բայց 
նրանց Ագագ անու նով թա գա վո րին ողջ բռնե լով` չի ցան կա
նում սպա նել: Նաև կո տո րում է նրանց տկար և ան պի տան 



100 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

անա սուն նե րին, սա կայն լա վե րին պա հում է, այդ պես էլ նրանց 
ունեց ված քի անար ժեք մա սը ոչն չաց նում է, իսկ թան կար ժե քը` 
պա հում:

Եվ քա նի որ Սա վու ղի սույն կեն ցա ղը որո շա կի ո րեն հա կա
ռակ էր Աստ ծու հրա մա նին, մա նա վանդ Ագագ թա գա վո րին կեն
դա նի թող նե լու հա մար հան ցա վոր է դառ նում: Բա ցի դրա նից` 
հպար տա նում է, կար ծես իր զո րու թյամբ էր հաղ թա նա կը վաս
տա կել, և Կար մե ղոս լե ռան մոտ գա լու ժա մա նակ իր ան վամբ 
կո թող է կանգ նեց նում106 և ապա ան մի ջա պես Գաղ գա ղա գնում: 

Աստ ված, բար կա նա լով հի շյա լի այս պի սի ան կարգ և շեղ 
վար քից, Սամ վե լին հայտ նում է, որ նրան թա գա վո րու թյու նից 
զրկե լու է: Սամ վե լը ողջ այդ գի շե րը տրտմու թյամբ անց կաց
նե լուց և Աստ ծուն աղո թե լուց հե տո` վաղ առա վո տյան, Գաղ
գա ղա է գնում, որ տեղ Սա վու ղը կո ղոպտ ված և հափշ տակ ված 
անա սուն նե րից զոհ էր մա տու ցում : Նա մա նա վանդ Սամ վե լը 
դեռ չխո սած` իբր թե կա տա րած գործն ան թե րի է, մի հպարտ 
եղա նա կով հայտ նում է, թե Աստ ված ինչ իրեն հրա մա յել է, լի ո
վին կա տա րել է:

Սամ վե լը, անա սուն նե րի ձայ նե րը լսե լով, երբ հարց նում է, 
թե ինչ ձայ ներ են, Սա վու ղը պա տաս խա նում է, որ ժո ղո
վուրդն է դրանք բե րել` զո հա բե րե լու: Սույն պա տաս խա նով նա 
կա մե նում է իրեն ար դա րաց նել, բայց նրա հան ցան քը հայտ նի 
լի նե լով` Սամ վելն ասում է. «Դու փոքր ցե ղից էիր, Աստ ված 
քեզ թա գա վոր կար գեց, ին չո՞ւ նրա հրա ման նե րը չլսե ցիր և 
ավար վերց նե լով` պար տա զանց եղար»:

Այս հան դի մա նու թյու նից հե տո զղջա լու փո խա րեն նո
րից է առար կում, թե Աստ ծու հրա ման նե րը կա տա րել է, և 

106 Սավուղը եկել է Կարմեղոս, իր համար հուշարձան կանգ նեց
րել (Ա Թագ. 15:12):
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ժո ղո վուրդն է անա սուն նե րը բե րել` զո հա բե րե լու: Սամ վե լը 
պա տաս խա նում է. «Աստ ծուն հնա զանդ վե լը զոհ մա տու ցե լուց 
ավե լի ըն դու նե լի է, դու Աստ ծու խոս քը մեր ժե ցիր, Աստ ված էլ 
քեզ թա գա վո րու թյու նից մեր ժեց»107:

Թե պետ սույն սպառ նա լիք նե րից Սա վու ղը ակա
մա զղջում է, բայց նո րից իրեն ար դա րաց նե լու տեն չան քով 
պատրվակ է բե րում ժո ղովր դից վա խե նա լը, և ապա կեղ ծա վո
րու թյամբ նե րում խնդրե լով` ցան կա նում է, որ Սամ վե լի հետ 
գնա` Աստ ծուն եր կրպա գու թյուն մա տու ցե լու:

Սամ վե լը չի ցան կա նում նրա հետ գնալ և երբ ցան կա
նում է հետ դառ նալ, Սա վու ղը նրա պատ մու ճա նի քղանց քից է 
բռնում, ար գե լե լու պա հին պատ մու ճա նը պատռ վում է, այն 
ժա մա նակ Սամ վելն ասում է. «Աստ ված այ սօր, քեզ նից թա
գա վո րու թյունդ պատ ռե լով, քեզ նից լա վա գույ նին պի տի տա», 
սա կայն նա, դար ձյալ չզղջա լով, խնդրում է, որ Սամ վելն իր 
հետ գնա:

Բայց ոչ թե ի պա տիվ և ի սեր Աստ ծու և իր արարք նե
րի հա մար ան կեղ ծո րեն զղջա լու պատ ճա ռով է թա խան ձում 
Սամ վե լին, որ նա իր հետ երկր պա գե լու գնա, այլ որ պես զի ժո
ղովր դի առ ջև Սամ վե լը փա ռա վո րի իրեն և իր պատ վին պա
կա սու թյուն չլի նի:

Դու Սա վու ղի թշվառ վի ճա կի՛ն նա յիր. որով հե տև մինչ 
Աստ  ծու երե սից ար դեն ըն կած լի նե լով ̀  թա գա վո րու թյու նը 
ուրի  շին տրվե լու վճիռն ար դեն ար ձակ վել էր, ին քը դե ռևս ցան
կա նում է մարդ կանց շրջա նում հար գանք և պա տիվ գտնել. 
ահա այս պի սին է հպարտ և ան միտ մար դու վի ճա կը:

107 Սամվելն ասաց. «Մի՞թե Տիրոջ համար ավելի հաճելի են 
ող ջա կեզ ներն ու զոհերը, քան Տիրոջ ձայնին անսալը։ Հնազան
դությունն ավելի լավ է, քան ընտիր զոհը, և անսալն ավելի լավ է, քան 
խոյերի ճարպը» (Ա Թագ. 15:22):
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Խրա՛տ ըն դու նիր. որ տեղ աստ վա ծա յին հրա ման նե րի 
դեմ են գոր ծում, այն տեղ պե տու թյու նը չի կա րող կան գուն 
մնալ և ան պատ ճառ կորս տյան է մատն վում: Այո՛, Սամ վելն 
այս ան գամ էլ է Սա վու ղի հետ գնում, բայց ոչ թե նրա փառ քի, 
այլ մա նա վանդ ամա ղե կա ցի նե րի Ագագ թա գա վո րին սպա նե
լով` Աստ ծու հրա մա նը կա տա րե լու հա մար, քա նի որ նրան իր 
մոտ բե րել տա լով` սպա նե լուց ան մի ջա պես հե տո վե րա դառ
նում է իր տե ղը, Սա վու ղը նույն պես իր տեղն է գնում: Այ նու հե
տև Սամ վե լը մին չև մահ այ լևս Սա վու ղին չի տես նում:

Թող օրի նակ վերց նեն բո լոր նրանք, ով քեր Աստ ծու հրա
ման նե րին հա կա ռակ են շարժ վում և գոր ծում, քա նի որ Սա
վու ղի այդ պի սի ապօ րի նի կեն ցա ղա վա րու թյամբ և հա մար
ձա կու թյամբ ոչ մի այն ինքն է զրկվում թա գա վո րու թյու նից, 
այ լև այն գեր դաս տա նը, որին պատ կա նում էր, և այն ցե ղը, 
որից սե րում էր, ինչ պես ցույց են տա լիս հե տայ սու կա տար
ված դեպ քե րը:

Հարց ԺԸ: Հետայսու ինչպիսի ՞ն էր Սավուղի 
վիճակը:
Պա տաս խան: Խիստ թշվառ: Քա նի որ նա, իր խել քին վստա

հե լով, հպարտ և հա մառ, ուղիղ սրտով չզղջա լու պատ ճա ռով 
Աստ ված բո լո րո վին մեր ժում է նրան: Թեև Սամ վե լը, նրա հա
մար սգա լով, աղո թում և աղա չում է, սա կայն Աստ ված նրան 
ասում է. «Մին չև ե՞րբ Սա վու ղի հա մար սուգ պի տի պա հես, Ես 
նրան մեր ժե ցի108, քեզ ուղար կում եմ Բեթ ղե հեմ` Հես սեի մոտ, 
որ քեզ հայտ նեմ՝ որ դի նե րից որին իս րա յե լա ցի նե րին թա գա վոր 
կար գես»:

108 Տերն ասաց Սամվելին. «Մինչև ե՞րբ պետք է սգաս Սավուղին, 
ես նրան զրկել եմ Իսրայելի վրա թագավորելուց» (Ա Թագ. 16:1):
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Երբ Սամ վե լը հարց նում է. «Ինչ պե՞ս գնամ, երբ Սա վու ղը 
լսի, ինձ ան պատ ճառ կսպա նի»: Աստ ված պա տաս խա նում է. 
«Դու մի երինջ վերց րո՛ւ և ասա՛, որ զոհ մա տու ցե լու հա մար 
Բեթ ղե հեմ ես գնում, և Հես սե ին էլ զո հի հրա վի րի՛ր»:

Թեև Սամ վե լը ամեն կերպ առ Աստ ված ունե ցած հնա
զան դու թյամբ կա տա րյալ էր, և գի տեր, որ Աստ ված կա րող է 
Սա վու ղի թշնա մու թյու նից իրեն փրկել, սա կայն իբ րև մարդ, 
որո շա կի գոր ծի հա մար պար տա վոր լի նե լով անհ րա ժեշտ պա
րա գան ներն էլ ուշի ու շով քննե լու և խոր հե լու, որո շա կի որեն 
խոս տո վա նում է Սա վու ղից ունե ցած եր կյու ղը:

Նրա սիր տը հանգս տաց նե լու հա մար Աստ ված նույն պես 
մար դուն վա յել կար գադ րու թյուն ներ է անում, և Սամ վելն 
ապա հով և ան վախ Բեթ ղե հեմ է գնում:

Սա վու ղի թա գա վո րե լուց սկսած` Սամ վե լը միշտ իր 
տանն էր բնակ վում, և մի մի այն կա րև որ գոր ծե րի պատ ճա
ռով էր այլ վայր գնում։ Եվ երբ Բեթ ղե հե մի ծե րե րը տես նում են 
նրան, եր կյու ղում են, թե մի գու ցե մի տխրա ռիթ գոր ծով է եկել, 
ուս տի շտա պում են հարց նե լու109 գա լու պատ ճա ռը, և երբ 
իմա նում են, որ զոհ մա տու ցե լու հա մար է եկել, իրենց ապա
հով են զգում և ուրա խա նում. Սամ վե լը զոհ մա տու ցե լու է 
հրա վի րում հատ կա պես Հես սե ին և նրա որ դի նե րին:

Սրա նից հե տո Հես սեի տուն գնա լով` նրան գաղտ նա պես 
հա ղոր դում է Աստ ծու հրա մա նը : Հես սեն իր մեծ որ դուն Սամ
վե լի մոտ է բե րում, և Սամ վե լը, նրա վա յել չա դեմ կեր պա րան
քին նա յե լով, մտա ծում է, որ նա է թա գա վո րու թյան ար ժա
նի անձ նա վո րու թյու նը : Սա կայն Աստ ված մար դու սրտին է 
նա յում և ոչ թե ար տա քին տես քին, որի հա մար էլ նրան 

109 Քաղաքի ծերերը զարհուրած դիմավորեցին նրան՝ ասելով. 
«Քո մուտքը թող խաղաղությամբ լինի, ո՜վ տեսանող» (Ա Թագ. 
16:4):
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ար ժա նա վոր չհա մա րե լով` Սամ վե լին ասում է, որ նրա տես քին 
չնա յի110:

Ապա երկ րորդ, եր րորդ և վեր ջա պես յոթ որ դի ներն էլ մեկ 
առ մեկ ներ կա յա նում են Սամ վե լին, որը Հես սե ին հայտ նում է, 
որ Աստ ված նրան ցից ոչ մե կին ար ժա նի չի գտնում և հարց
նում է` մի՞թե ուրիշ որ դի չու նի: Հես սեն, Դա վիթ անու նով մի 
որ դի էլ ունե նա լով, պա տաս խա նում է, որ մի փոքր որ դի էլ 
ունի, որը ոչ խար ներն է արա ծեց նում :

Երբ Սամ վե լի հրա մա նով նրան ևս բե րել են տա լիս, Աստ
ված Սամ վե լին ասում է. «Ելի՛ր և օծի՛ր Դավ թին»111: Սամ վե լը 
նրա գլխին յուղ է լցնում, և օծե լուն պես ի վե րուստ այն պի սի 
շնորհ է տրվում Դավ թին112, որ թա գա վո րա կան գոր ծե րը վա
րե լուն անհ րա ժեշտ հմտու թյուն նե րը ստա նա լուց բա ցի` ան մի
ջա պես սկսում է մար գա րե ա նա լով սաղ մոս ասել և գրի առ նել:

Հաս կա ցի՛ր. երբ Դա վի թը, ինչ պես մի պարզ հո վիվ, հոր ոչ
խար ներն էր արա ծեց նում, խո նար համ տու թյան և հնա զան
դու թյան հա մար աստ վա ծա յին գերբ նա կան շնորհ նե րի է ար
ժա նա նում, սա կայն Սա վու ղը, աստ վա ծա յին հրա ման նե րին 
հա կա ռակ կեն ցա ղով ար դեն իսկ տրված շնոր հը կորց նե լով, 
դի վա հա րու թյան ախ տով է վա րակ վում, որից էլ չա փա զանց 
ան հան գիստ դառ նում113:

110 Մարդիկ երեսին են նայում, իսկ Աստուած՝ սրտին (Ա Թագ. 
16:7):

111 Հեսսեն մարդ ուղարկեց ու բերել տվեց նրան։ Նա խար
տյաշ էր, սիրուն աչքերով ու Տիրոջ համար գեղանի տեսքով։ Տերն 
ասաց Սամվելին. «Վե՛ր կաց, օծի՛ր Դավթին, քանզի նա լավ է» 
(Ա Թագ. 16:12,13):

112 Այդ օրվանից և հետո Տիրոջ հոգին շարժվեց Դավթի վրա 
(Ա Թագ. 16:13):

113 Տիրոջ հոգին վերացավ Սավուղից, և Տիրոջ կողմից 
առաքված մի չար ոգի նեղում էր նրան (Ա Թագ. 16:14):
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Այս է պատ ճա ռը, որ պա լա տա կան ներն առա ջար կում են 
մի մարդ բե րել, որը, քնար նվա գե լով, նրան կհանգս տաց նի, 
որին Սա վուղն իր հա մա ձայ նու թյունն է տա լիս: Այդ ժա մա
նակ նրան ցից մե կը, Դավ թի մա սին խո սե լով, հայտ նում է, 
որ նա քնար նվա գել և սաղ մոս եր գել գի տի, և որ պես գո
վեստ` ավե լաց նում է, որ իմաս տուն և տես քով էլ գե ղե ցիկ 
անձ նա վո րու թյուն է:

Սա վուղն իս կույն Հես սե ին լուր է ուղար կում, որ Դա
վիթ որ դուն իր մոտ ուղար կի։ Նա էլ նրան թա գա վո րի մոտ է 
ուղար կում ըն ծա նե րով: Սա վու ղը, Դավ թին շատ հա վա նե լով, 
իր մոտ ծա ռա յու թյան է նշա նա կում, և երբ հի վան դա նում է, 
Դա վի թը քնար է նվա գում և քաղց րա ձայն սաղ մոս եր գե լով` 
Սա վու ղի ցա վե րը փա րա տում: Դա վի թը մի առ ժա մա նակ ար
քու նի քում մնա լուց հե տո տուն է վե րա դառ նում և նո րից հով
վու թյուն անում:

Դրա նից հե տո թշնա մի նե րը, ան թիվ զոր քով իս րա յե լա ցի
նե րի եր կիր գա լով , մի լե ռան վրա բա նակ են դնում: Սա վու
ղը նույն պես հան դի պա կաց լեռն է բարձ րաց նում իր բա նա կը: 
Եր կու լեռ նե րի մի ջև մի ձոր է լի նում, և եր կու ճա կատ նե րը 
մի մյանց են դի տում: Թեև ժա մա նակ առ ժա մա նակ պա տե
րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շար ժում ներ են ցույց տա լիս, 
սա կայն զոր քերն առանց պա տե րազ մե լու նո րից իրենց բա նա
կա տե ղին են վե րա դառ նում:

Թշնա մու կող մից Գո ղի աթ անու նով մի հսկա մարդ, որի 
հա սա կը վեց կան գուն և մի թզա չափ էր (4,8 մ), ինքն էլ ահար
կու և զրահ ներ հա գած և վա հա նով ու նի զա կով, դե պի իս րա
յե լա ցի նե րի բա նա կը գա լով, հպար տո րեն ասում է. «Ին չո՞ւ եք 
պա տե րազ մի դուրս գա լիս, ձեր մի ջից թող մի մարդ դուրս գա 
աս պա րեզ, եթե նա ինձ հաղ թի, մենք ձեզ ծա ռա յենք , իսկ եթե 
ես նրան հաղ թեմ, դուք ծա ռա յեք մեզ»:
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Հի շյա լը հպար տա նա լով այն քան վստահ էր իր ուժին և զո
րու թյա նը, որ իս րա յե լա ցի նե րից ոչ մե կը չի հա մար ձակ վում 
նրա դեմ դուրս գալ, և եթե որևէ մե կը դուրս գար, ան տա րա
կույս նրան սպա նե լու վստա հու թյամբ` Գո ղի ա թը իս րա յե լա ցի
նե րին առա վել նա խա տե լու նպա տա կով հա վե լում է. «Ահա վա
սիկ, այ սօր ես իս րա յե լա ցի նե րի զոր քին նա խա տե ցի, մի մա՛րդ 
տվեք, որ մե նա մար տեմ»114:

Այս պի սի խոս քե րով իս րա յե լա ցի նե րին ցան կա նում է վա
խեց նել: Ար դա րև, Սա վու ղը և բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը, Գո ղի
ա թի խոս քե րը լսե լով, սաս տիկ վա խե նում են, քա նի որ ոչ մե
կը չի հմար ձակ վում նրա դեմ մե նա մար տել, դրա պատ ճա ռով 
ահար կու հսկան, քա ռա սուն օր` առա վո տյան և երե կո յան, 
աս պա րեզ դուրս գա լով, մի և նույն խոսքն է կրկնում , որ պես զի 
ավե լի անար գի:

Եվ քա նի որ Դավ թի երեք երղ բայր ներն էլ Սա վու ղի հետ 
բա նա կում էին, Դա վի թը, հոր կար գադ րու թյամբ նրանց հա
մար ուտե լի քի պա շար տա նե լով, եղ բայր նե րին փնտրե լու 
ժա մա նակ Գո ղի ա թը, նո րից աս պա րեզ գա լով, վե րո հի շյալ 
խոս քերն է ասում: Դա վի թը , նրա հրահ րող խոս քե րը լսե լով, 
մտադր վում է սպա նել նրան:

Այդ ժա մա նակ զոր քերն էլ, եր կյու ղով խույս տա լով, մի
մյանց հայտ նում են, որ ով այս մար դուն սպա նի, թա գա վորն 
իր աղջ կան նրան է տա լու և նրան տոհ մով մեծ պատ վի ար ժա
նաց նե լու: Սույն խոս քը նույն պես լսե լով՝ Դա վի թը թեև գի տեր, 
որ ստույգ է, սա կայն դար ձյալ իր շուր ջը գտնվող մարդ կանց 
հարց նում է, թե այս մար դուն սպա նո ղին ար քան ի՛նչ պար
գև ներ է խոս տա նում: Նրանք էլ թա գա վո րի խոս տում նե րը 

114 Այլազգին ավելացրեց. «Ահավասիկ ես այսօր Իսրայելի 
զորքը խայտառակելու եմ։ Մի մարդ տվե՛ք, և ես ու նա երկուսով 
մենամարտենք» (Ա Թագ. 17:10):
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Դավ թին կրկնե լու ժա մա նակ նրա մեծ եղ բայ րը՝ Եղի ա բը, երբ 
մո տե նա լով լսում է զոր քի հետ Դավ թի խո սակ ցու թյու նը , սաս
տիկ հան դի մա նում է Դավ թին, թե անա պա տում ոչ խար ներն 
ո՛ւմ է թո ղել և իբր պա տե րազմ տես նե լու հա մար այս տեղ եկել: 

Դա վի թը եղ բոր հան դի մա նա կան խոս քե րին խո նար հու
թյամբ պա տաս խա նում է, որ ին քը ոչինչ չի արել, խոսք է` 
խո սում են115, սա կայն այն տե ղից հե ռա նա լով` այդ խոս քե րը 
վստա հու թյամբ ուրիշ նե րի մոտ էլ է կրկնում:

Այս պա րա գա յում մի՛ մտա ծիր, թե Դա վի թը փա ռա սի րա
կան կամ շա հա դի տա կան նպա տա կով է այս պի սի խոս քեր 
ասում, այլ Աստ ծու սուրբ ան վան և ազ գի պատ վա սի րու թյան 
նա խան ձախնդ րու թյամբ ցան կա նում է, որ թա գա վո րի հրա
մա նով սպա նի Գո ղի ա թին :

Ար դա րև, Դավ թի խոս քե րը, բեր նե բե րան անց նե լով, Սա
վու ղի ական ջին են հաս նում, որը իր մոտ է կան չում նրան: 
Դա վի թը թա գա վո րին հա մար ձակ պա տաս խա նում է. «Հոգ մի՛ 
արա, ծա ռադ կպա տե րազ մի այդ կռա պաշ տի դեմ, եթե Ձերդ 
տե րու թյու նը թույլ տա»: Այն ժա մա նակ Դա վի թը հա զիվ քսան 
տա րե կան էր, և Սա վուղն ասում է. «Դու դե ռևս մա նուկ ես, 
գու ցե չկա րո ղա նաս նրա դեմ կռվել»:

Սա վու ղի այդ խոս քե րին Դա վի թը հե տև յալ պա տաս
խանն է տա լիս. «Ծա ռադ ա ռյուծ և արջ է սպա նել, թող այդ այ
լազ գին էլ նրան ցից մե կի նման լի նի, Աստ ված, որ ինձ ա ռյու
ծի և ար ջի ձեռ քից փրկեց, նրա ձեռ քից էլ կա րող է փրկել»116: 

115 Դավիթն ասաց. «Ի՞նչ եմ արել, բան էր՝ ասացինք» (Ա Թագ. 
17:29)։

116 Դավիթն ասաց Սավուղին. «....Քո ծառան առյուծ էլ է սատ
կա ց րել, արջ էլ։ Նույն կերպ կվարվեմ ես այդ անթլփատ այլազգու 
հետ…. Եթե Տեր Աստուած ինձ փրկել է առյուծի ու արջի ճան կե
րից....» (Ա Թագ. 17:34, 36, 37):
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Իրոք, ա ռյու ծը կամ ար ջը ոչ խար նե րի հո տից մի ոչ խար հափշ
տա կե լու ժա մա նակ Դա վի թը, դրանց հե տև ից գնա լով , սպա
նում է և հափշ տա կած ոչ խա րը դրանց բե րա նից դուրս կոր զե
լով՝ հետ բե րում:

Արդ, Սա վու ղը, Դավ թի քա ջու թյա նը նա յե լով, այս ան գամ 
պա տաս խա նում է. «Գնա՛, Տե րը թող հետդ լի նի», և մի և նույն 
ժա մա նակ զրահ հագց նե լով` իր սուրն էլ տա լիս է Դավ թին : Սա
կայն նա, զրահ ներ կրե լուն ան վարժ, քայ լե լու ժա մա նակ եր կու 
ան գամ գայ թում է և սայ թա քում, ուս տի հայտ նե լով, որ դրան
ցով չի կա րող առաջ գնալ, սուրն ու զրա հը թող նե լով` վերց նում է 
հով վա կան գա վա զա նը և, հե ղե ղա տից հինգ կլո րիկ քար իր մա
խա ղի մեջ դնե լով, պար սա տիկն էլ ձեռ քին, առաջ է շարժ վում117:

Երբ նա մո տե նում է Գո ղի ա թին, սա, իր առ ջև մի վա հա
նա կիր ունե նա լով, առաջ է գա լիս և տես նե լով, որ Դա վի թը մի 
գե ղեց կա դեմ պա տա նի է, ար հա մար հում է նրան, ով իր դեմ է 
դուրս գա լիս` ցու պով ու պար սա տի կով և մեջ քին մի այն մա
խաղ ունե նա լով: Մա նա վանդ Գո ղի ա թը, սաս տիկ հպարտ լի
նե լով, նրա դեմ մե նա մար տե լը իրեն ան պատ վու թյուն է հա
մա րում, ուս տի այն տեղ նստե լով` ար հա մար հան քով ասում է. 
«Մի՞թե ես շուն եմ, որ ինձ վրա փայ տով ու պար սա տի կով 
ես գա լիս»: 

Ար դա րև, Գո ղի ա թի դեմ ցու պով և պար սա տի կով դուրս 
գա լը նրան շան տեղ դնել էր, մա նա վանդ Դա վի թը նրան է՛լ 
ավե լի նա խա տե լու հա մար ասում է. «Դու շնից էլ վատ թար 
ես»: Այդ ժա մա նակ Գո ղի ա թը, խիստ բար կա նա լով, Դավ
թին իր կուռ քե րի անուն նե րով անի ծե լով, աղա ղա կում է. 
«Արի՛` քո մար մի նը թռչուն նե րին և գա զան նե րին որ պես 
կե րա կուր տամ»:

117 Նա ձեռքն առավ ցուպը (Ա Թագ. 17:40):
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Դա վի թը պա տաս խա նում է. «Դու սրով, նի զա կով և վա հա
նով ես գա լիս ինձ վրա, ես կգամ ամե նա կա րող Աստ ծու անու
նով118, և Նա այ սօր քեզ մատ նե լու է իմ ձեռ քը, և ես քեզ պի տի 
սպա նեմ և գլուխդ իմ ձեռ քով կտրեմ, քո և զոր քե րիդ դի ակ նե
րը թռչուն նե րին և գա զան նե րին կե րա կուր տամ, որ պես զի ողջ 
աշ խարհն իմա նա, որ մի ակ ճշմա րիտ Աստ ված իս րա յե լա ցի նե
րի Աստ վածն է, և Նա է աշ խար հի բո լոր ազ գե րի Տե րը, և որ 
մի այն Նա է հզոր և ամե նա կա րող»:

Այս խոս քե րից զայ րա ցած՝ Գո ղի ա թը հար ձակ վում է Դավ
թի վրա, իսկ վեր ջինս, Աստ ծու օգ նու թյանն ապա վի նե լով, մա
խա ղից իս կույն մի քար է հա նում, և պար սա տի կով նե տե լուն 
պես, Աստ ծու կա րո ղու թյամբ նրա սա ղա վար տը ճեղ քե լով, 
ճա կա տի մեջ է մխրճվում, որից ան ճոռ նի հսկան երես նի վայր 
կոր ծան վում է:

Այդ ժա մա նակ Դա վիթն իս կույն հենց նրա սրով կտրում է 
գլու խը. կա տա րյալ հաղ թա նակ տա նե լուն պես թշնա մու զոր քը 
սկսում է հապշ տապ փախ չել, և ահա իս րա յե լա ցի նե րը, նրանց 
հե տև ից ընկ նե լով, շա տե րին կո տո րե լուց բա ցի` նրանց բա
նակն էլ թա լա նում են: Երբ Դա վի թը Գո ղի ա թի գլու խը զոր քի 
մոտ է տա նում, իս րա յե լա ցի նե րի զո րա պե տը նրան հաղ թա կա
նո րեն Սա վու ղի մոտ է ուղեկ ցում:

Սա կայն Սա վու ղը, Դավ թին չճա նա չե լով, Աբեն նե րին 
հարց նում է, թե ում որ դին է այդ պա տա նին, և երբ զո րա պե տը 
չի կա րո ղա նում պա տաս խա նել, Սա վուղն ինքն է հարց նում , 
որին ի պա տաս խան` Դա վիթն ասում է, որ բեթ ղե հեմ ցի Հես
սեի որ դին է: Թեև Դա վի թը նախ կի նում որոշ ժա մա նակ Սա
վու ղի մոտ էր ապ րել, ինչ պես հի շա տակ վել է վե րև ում , բայց 

118 Դավիթն ասաց այլազգուն. «Դու ինձ վրա ես հարձակվում 
սրով, գեղարդով և վահանով, իսկ ես քեզ վրա եմ հարձակվում 
Իսրայելի զորքի զորությունների Տիրոջ անունով» (Ա Թագ. 17:45):
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նա, հի մա րու թյան ախ տով վա րակ ված, Դավ թի տես քը մո ռա
նա լով, որ պես նրան ընդ հան րա պես ան ծա նոթ, հարց նում է, թե 
ում որ դին է: 

Այ նու հե տև Դա վի թը, Գո ղի ա թի գլու խը Երու սա ղեմ տա
նե լով, մի ձո ղի է անց կաց նում և այն կանգ նեց նում, որ պես զի 
թշնա մին տես նե լով սար սա փի: Սա վու ղը, նո րից Դավ թին իր 
մոտ պա հե լով, թույլ չի տա լիս, որ հայ րա կան տուն վե րա դառ
նա: Նաև Սա վու ղի որ դին՝ Հով նա թա նը, Դավ թին այն պի սի եղ
բայ րա կան սի րով է կապ վում, որ սկսում է իր ան ձի պես սի րել 
նրան. այս սե րը ան քակ տե լի է մնում և տև ում մին չև Հով նա
թա նի կյան քի վերջ և շատ օգ տա կար լի նում Դավ թին, որին ըն
ծա յում է իր թիկ նոցն ու ամ բողջ զեն քը:

Ահա այս պես Աստ ծու օգ նու թյամբ թշնա մին հաղթ վում է, 
երբ Սա վուղն իր տեղն էր վե րա դառ նում, գյու ղե րով և քա
ղաք նե րով անց նե լու ժա մա նակ կա նայք, խումբխումբ դի մա
վո րե լով, ուրա խու թյամբ և նվա գա րան նե րի ձայ նակ ցու թյամբ 
սկսում են եր գել և Սա վու ղին ու Դավ թին գո վա բա նել՝ ամեն 
տան մեջ հե տև յալ ձև ով կրկնե լով. «Սա վու ղը հա զար սպա նեց, 
իսկ Դա վի թը` տա սը հա զար»119:

Արդ, հո գև որ առու մով Գո ղի ա թը` սա տա նա յի, իսկ Դա
վի թը Մե սի ա յի օրի նակն է: Քա նի որ ինչ պես Գո ղի ա թը բո լոր 
իս րա յե լա ցի նե րին իր իշ խա նու թյա նը են թար կե լու փա փա գով 
մի մար դու է աս պա րեզ հրա վի րում՝ մե նա մար տե լու, և ոչ մե կը 
նրա դեմ դուրս գա լու կա րո ղու թյուն չի ունե նում, և մի այն Դա
վիթն է Աստ ծու ողոր մու թյամբ կա րո ղա նում նրան կորստյան 
մատ նել և իս րա յե լա ցի նե րին փրկել: Այդ պես և սա տա նան, 
Ադա մին դրախ տում մեղ քի կա պանք նե րով կապկ պած, ողջ 

119 Պարող կանայք երգելով ասում էին. «Սավուղը հազար, իսկ 
Դավիթը բազմահազար մարդկանց սպա նեց» (Ա Թագ. 18:7)։
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մարդ կա յին ազ գը որ պես գե րի իր բռնա կալ իշ խա նու թյան 
ներ քո չա րա չար խոշ տան գում նե րի էր մատ նում, և մինչ ոչ մե
կը չէր կա րո ղա նում, նրա դեմ խի զա խե լով, հաղ թա նա կի դրոշ 
պար զել, մի այն Դավ թի ցե ղից Մե սի ան, Որ մեր Փրկիչ Հի սուս 
Քրիս տոս է, Իր ան սահ ման և ամե նա ա ռատ ողոր մու թյամբ 
մար դա կա յին ազ գից ամե նա չար թշմնա մու դեմ դուրս գա լով, 
արի ա բար պա տե րազ մում է, և հաղ թա նակ տա նե լով` փրկում 
և ազա տում է մարդ կա յին տկար և ան կյալ բնու թյու նը120:

Հարց ԺԹ: Սա վու ղը պատ վո՞ւմ է Դավ թին, որի 
շնորհիվ հաղ թա նա կել էր:
Պա տաս խան: Ո՛չ, Սա վու ղը նա խա պես չի ցան կա նում որևէ 

պա տիվ տալ Դավ թին: Քա նի որ «Սա վու ղը հա զար կո տո րեց, 
իսկ Դա վի թը՝ տա սը հա զար» խոս քը գրգռում է նրա բար կու
թյունն ու նա խան ձը, և նա ոչ մի այն զլա նում է անհ րա ժեշտ 
հար գանք տալ Դավ թին , այ լև տես նե լով նրա իմաս տու թյու նը 
և քա ջու թյու նը, նա խան ձից դրդված` ասում է. «Էլ ի՞նչ է Դավ
թին պա կաս, եթե ոչ թա գա վո րու թյուն»121:

Դու Սա վու ղի սրտի չա րու թյա՛նը նա յիր: Քա նի որ Դա վի թը 
նրա հրա մա նով էր Գո ղի ա թին սպա նել, Դավ թին վե րագրվող 
պա տիվն ու փառ քը իրա պես իրեն էր պատ կա նում, ուս տի բո
լո րից ավե լի ինքն էր պար տա վոր` նրան փա ռա վո րե լու, սա
կայն, ընդ հա կա ռա կը , ժո ղովր դից նրան ըն ծայ ված պատ վին ու 
փառ քին նա խան ձե լով` իր ապե րախ տու թյու նը , անար դա րու
թյու նը ու մա նա վանդ հի մա րու թյունն է բա ցա հայ տում, քա նի 

120 Նայեցի, բայց օգնող չկար, մտածեցի, թե ինչու ոչ ոք չկար, որ 
թիկունք դառնար ինձ։ Իմ բա զուկը փրկեց նրանց (Ես. 63:3):

121 Սավուղը զայրացավ.… և ասաց. «Բազմահազարը Դավթին 
վե րա գրեցին, իսկ ինձ՝ հազարը։ Արդ, նրան ի՞նչ է պակասում» 
(Ա Թագ. 18:8):
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որ նա խան ձը` հպար տու թյու նից, իսկ հպար տու թյու նը հի մա
րու թյու նից է առա ջա նում:

Ար դա րև, ամեն նա խանձ մարդ հպարտ է, և ամեն մի 
հպարտ հի մար է ան վան վում, որով հե տև  եթե հի մար չլի նի, չի 
հպար տա նա, եթե չհպար տա նա, նույն պես եր բեք չի նա խան
ձի : Ուրեմն Սա վու ղի թշվառ վի ճա կից խրա՛տ ըն դու նիր և ոչ 
մե կին մի՛ նա խան ձիր : Քա նի որ երբ նա խան ձի որ դը սկսում է 
նրա սիր տը կրծել, հա ջորդ օրը նրա դի վա հա րա կան ախ տը 
նո րից է հայտն վում122, և Դա վի թը հա վա տար մու թյամբ նո րից 
նվա գում է, որ պես զի Սա վու ղը հանգս տա նա: Սա կայն մինչ 
Դա վի թը նվա գում է, Սա վու ղը, նրա կյան քի դեմ դա վեր նյու թե
լով, այդ պա հին Դավ թին պա տին գա մե լու և սպա նե լու դի տա
վո րու թյամբ, ձեռ քի գե ղար դը նե տում է նրա ուղ ղու թյամբ: Երբ 
Դավ թի մի կողմ գնա լով՝ հար վա ծը վրի պում է, հա մա րում է, որ 
դա նրա ախ տի հե տև ան քով մի սխալ մունք է, և դար ձյալ նրա 
մոտ է մնում, քա նի որ Դավի թը, սիր տը մա քուր լի նե լով, Սա
վու ղից այդ պի սի չա րու թյուն չի սպա սում :

Սա կայն Սա վու ղը, չար մտադ րու թյուն ունե նա լով, երկ
րորդ ան գամ ավե լի ուշա դիր է նե տում գե ղար դը, որ պես զի 
ճիշտ հար վա ծե լով` ան պատ ճառ սպա նի Դավ թին: Բա րե բախ
տա բար , երբ այս ան գամ էլ հար վա ծը չի վնա սում է, և նա հաս
կա նում է, որ Աստ ված պահ պա նում է Դավ թին, դրա նից հե տո 
Սա վու ղը պար զա պես սկսում է վա խե նալ Դավ թից և հե ռաց
նում է իր մո տից:

Այ դու հան դերձ, Սա վու ղը, իր չար դի տա վո րու թյուն նե րից 
հետ չկանգ նե լով, Դավ թին հա զա րա պետ է կար գում, որ պես
զի պա տե րազ մում թշնա մու ձեռ քից մա հա նա լով` ին քը նրա 

122 Հետևյալ օրը Աստծուց ուղարկված չար ոգին պատեց Սա
վու ղին (Ա Թագ. 18:10):
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մահ վան պատ ճառ չլի նի123: Սա կայն Աստ ծու ողոր մու թյամբ 
նա, իր մղած պա տե րազմ նե րից միշտ հաղ թա կան դուրս գա
լով, ժո ղովր դի մեջ օրըս տօ րե ավե լի է փա ռա վոր վում , և այս է 
պատ ճա ռը, որ Սա վու ղը նեն գամ տու թյամբ ցան կա նում է իր 
մեծ աղջ կան՝ Մե րով բին , նրան կնու թյան տալ, որ պես զի Դավ
թի վստա հու թյու նը շա հե լով, միշտ պա տե րազմ նե րի ուղար կե
լով` մի օր ոչն չաց նի124:

Թե պետ Դա վի թը խո նար համ տու թյամբ հրա ժար վում է` 
ասե լով. «Ես ո՞վ եմ, որ թա գա վո րի փե սա լի նեմ», սա կայն Սա
վուղն իր աղջ կան նրան տա լու հա մար օր է որո շում, և Դա
վիթն էլ ստիպ ված հա վա նու թյուն է տա լիս: Բայց երբ հար
սա նի քի օրը գա լիս է, Սա վու ղը, իր խոստ մա նը հա վա տա րիմ 
չմնա լով, աղջ կան Դավ թին տա լու փո խա րեն մեկ ուրի շի է 
տա լիս:

Հի րա վի, այս առու մով Դավ թի սիր տը խիստ վշտա նում է, 
սա կայն այս ան պատ վու թյունն ու անար գան քը ավե լի Սա վու
ղի նը լի նե լով` այս պա րա գա յում նրա ստա խո սու թյու նը և ան
գթու թյու նը են հայտ նի դառ նում: Քա նի որ Գո ղի ա թին սպա
նե լու հա մար նա խա պես խոս տա ցել էր իր աղջ կան կնու թյան 
տալ, այս ան գամ էլ խոս տա նա լուց հե տո նո րից խոս տու մը 
դրժե լը և՛ նա խա տինք էր իր ան վա նը, և՛ ար դա րու թյա նը հա
կա ռակ , սա կայն քա նի որ Աստ ծուց չի վա խե նում, մարդ կան
ցից էլ չի ամա չում` Դավ թին նե ղու թյուն պատ ճա ռե լով :

Հարկ է այս տեղ նկա տել Դավ թի հան դեպ Սա վու ղի նեն
գա միտ մտադ րու թյու նը. քա նի որ նա, ով իր մեծ աղջ կա 

123 Սավուղը Դավթի ներկայությունից վախենում էր, որովհետև 
Տերը նրա հետ էր…. Սավուղը նրան հազարապետ կարգելով....
(Ա Թագ. 18:12,13):

124 Սավուղը մտածում էր. «Թող իմ ձեռքը նրա դեմ չլինի, այլ 
թող այլազգիների ձեռքը նրա դեմ լինի» (Ա Թագ. 18:17)։
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պատ ճա ռով Դավ թին խա բե լով` նրա սիրտն է կոտ րում, այս 
ան գամ էլ Մեղ քող ան վամբ փոքր աղջ կա հա մար է նրա կյան քը 
մեծ վտան գի են թար կում:

Սա վու ղը գի տեր, որ այս աղ ջի կը սի րում է Դավ թին, ուս տի 
առա ջար կում է նրան Դավ թին տալ, որը Սա վու ղի խար դախ 
բնա վո րու թյունն իմա նա լով` նույ նիսկ չի ցան կա նում պա տաս
խա նել : Սա վուղն առանց հու սա հատ վե լու իր մե ծա մեծ նե րի 
մի ջո ցով ջա նում է հա մո զել Դավ թին, որն էլ պա տաս խա նում է. 
«Մի՞թե հեշտ բան է փե սա յա նալ թա գա վո րին , ես մի հա սա րակ 
մարդ եմ»:

Սույն միջ նորդ մար դիկ շտա պում են` Դավ թի խոս քը 
թա գա վո րին հայտ նե լու, որը պա տաս խա նում է. «Դավ թին 
ասա ցե՛ք, որ թա գա վո րը ըն ծա ներ չի ցան կա նում, այլ մի այն 
վրեժխնդ րու թյան հա մար խնդրում է թշնա մի նե րից հա րյուր 
մարդ սպա նել և նրանց անթլ պա տու թյան նշան ներն իրեն բե
րել, որ պես զի սպան ված նե րի անթլ փատ լի նե լը հայտ նի լի նի»:

Թե պետ Սա վու ղի այս պի սի առա ջար կը մի այն ար տա
քուստ էր վրեժխնդ րու թյան հա մար. նրա իրա կան դի տա վո րու
թյու նը թշնա մու ձեռ քով Դավ թին սպա նելն էր125: Քա նի որ այդ 
խայ տա ռակ առա ջար կը պա տե րազ մի կա նոն նե րին և հաս
տատ ված վա ղե մի սո վո րույթ նե րին ամ բող ջու թյամբ հա կա ռակ 
և անըն դու նե լի մի պայ ման լի նե լով` հայտ նի էր, որ թշնա մի նե
րը մի ա հա մուռ ուժե րով Դավ թի վրա են հար ձակ վե լու:

Սա կայն Դա վի թը, նրան ամո թով թող նե լու փա փա գով հա
մա ձայ նում է այդ պայ մա նին և երբ Աստ ծուն հու սա լով, թշնա
մի նե րից հա րյուր մարդ սպա նե լով` այդ պա հանջն էլ է կա տա
րում , Սա վու ղը կա մա թե ակա մա իր աղջ կան Դավ թին է տա լիս: 

125 Սավուղը մտածեց. «Նրան կնության տամ, որ նա նրա հա
մար որոգայթ դառնա» (Ա Թագ. 18:21):
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Ար դա րև, Դա վի թը փե սա յա նում է թա գա վո րին, սա կայն 
եր կու ան գամ իր կյան քը վտան գի է են թար կում. առա ջի նը` 
Գո ղի ա թին սպա նե լու ժա մա նակ, երկ րոր դը՝ վե րո հի շյալ ապօ
րի նի առա ջար կը կա տա րե լով, և ինչ պես Սա վուղն է Դավ թին 
ասում՝ եր կու պատ ճառ նե րով նա պի տի փե սա յա նա իրեն126:

Հարց Ի: Սավուղը Դավթին իրեն փեսա դարձնելուց 
հետո դադարեցնո՞ւմ է նրա դեմ թշնամությունը:
Պա տաս խան: Չի դա դա րեց նում: Որով հե տև որ պես նրա 

թշնա մի127 և թշնա մա կան դի տա վո րու թյամբ է իրեն փե սա 
դարձ նում, որ պես զի Դա վի թը, միշտ պա տե րազմ ներ մղե լով, 
մի օր կռա պաշտ նե րի ձեռ քով սպան վի:

Սա կայն Դա վի թը թշնա մի նե րի դեմ բո լոր հար ձա կում
նե րից միշտ հաղ թող է դուրս գա լիս , և մա նա վանդ երբ նրա 
առա քի նու թյու նը, իմաս տու թյու նը և քա ղա քա կան գոր ծե րում 
հմտու թյու նը և խո հե մու թյու նը հայտ նի են դառ նում, բո լոր իս
րա յե լա ցի նե րը սկսում են հա մակ րել և սի րել Դավ թին, ամեն 
կերպ նրան փառ քով շրջա պա տել128, և Սա վու ղը, սրտում ունե
ցած թշնա մու թյու նը Հով նա թա նին և իր իշ խան նե րին հայտ նե
լով, տե ղե կաց նում է, որ պետք է սպա նի Դավ թին:

Բայց քա նի որ Հով նա թա նը Տի րո ջից վա խե նում էր և Դավ
թին էլ շատ հա վա տա րիմ էր, Դավ թին հայտ նում է, որ հայ րը 
մտադր վել է՝ նրան սպա նի, ուս տի պետք է զգու շա նա: Հա ջորդ 

126 Սավուղն ասաց Դավթին. «Այսօր դու ինձ երկու աղջիկներով 
փեսա դարձար» (Ա Թագ. 18:21):

127 (Սավուղը) սկսեց առավել ևս վախենալ Դավթից։ Եվ Սավու
ղը միշտ թշնամությամբ էր վերա բերվում Դավթին (Ա Թագ. 18:29):

128 Ամեն անգամ Դավիթն ավելի խորագետ էր գործում, քան 
Սավուղի բոլոր ծառաները, ուստի նրա անունը գնալով ավելի էր 
փառավորվում (Ա Թագ. 18:30):
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օրը` Սա վու ղի ուրախ տրա մադ րու թյան պա հին, Դավ թի մա
սին նպաս տա վոր խոս քեր խո սե լով` Հով նա թանն ամո քում է 
հոր բար կու թյու նը և եր դու մով խոս տում կոր զում , որ չի սպա
նի Դավ թին: Հով նա թա նը, այս խոս տու մին վստա հե լով, Դավ
թին Սա վու ղի մոտ է տա նում, որը սի րա լիր ըն դու նում է, և 
այ նու հե տև, գո նե մի առ ժա մա նակ, Դա վի թը , առաջ վա նման 
ամե նայն քա ջու թյամբ և հա վա տար մու թյամբ գոր ծակ ցե լով, 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան է մնում Սա վու ղի մոտ: 

Սա կայն մի ան գամ թշնա մի նե րը ան հա մար զոր քով նո րից 
Իս րա յել եր կիր են ար շա վում, և Դա վի թը, նրանց դեմ գնա լով, 
մե ծա մեծ հար ված ներ է հասց նում: Այո՛, երբ Դա վի թը, Աստ
ծու օգ նու թյամբ իս րա յե լա ցի նե րի ոխե րիմ թշնա մի նե րի նկատ
մամբ մեծ հաղ թա նակ տա նե լով, ժո ղովր դից փա ռա վոր ված, 
վե րա դառ նում է, նրա այդ հաղ թա նա կը , ինչ պես նաև փառ քը 
Սա վու ղին հա ճե լի չեն լի նում, և դի վա հա րու թյան ախ տը ամ
բող ջու թյամբ նո րից տի րում է նրան:

Եվ քա նի որ Դա վի թը նախ կի նի նման նրա առ ջև քնար էր 
նվա գում, Սա վու ղը սպա նե լու դի տա վո րու թյամբ գե ղարդն ամ
բողջ ուժով Դավ թի ուղ ղու թյամբ է նե տում: Բա րե բախ տա բար , 
այս ան գամ էլ է Դա վիթն ազատ վում և տուն վե րա դառ նում: 
Եվ այս ան գամ Սա վու ղը սաս տիկ բար կա ցած, զին վո րա կան 
գու մար տակ ուղար կե լով, նրա տու նը պա շա րել է տա լիս, որ
պես զի չփախ չի, քա նի որ վերջ նա կա նա պես որո շել էր, որ լույ սը 
բաց վե լուն պես նրան որևէ ձև ով ան պատ ճառ սպա նե լու է:

Ճշմա րիտ է, որ եթե Դավ թի մեկ նե լուց ան մի ջա պես հե
տո Սա վու ղը հրա մա յեր նրա տան վրա հար ձակ վել, կա րող էր 
ձեր բա կա լել Դավ թին, բայց քա նի որ Աստ ված պահ պա նում է 
Դավ թին, ուս տի Սա վու ղը որո շում է հա ջորդ օրը բռնել և 
սպա նել Դավ թին, և Դա վի թը խույս տա լու և ազատ վե լու ժա
մա նակ է ունե նում: Նրա կի նը՝ Մեղ քո ղը, նրան պա տու հա նից 
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փախց նե լուց հե տո փա խուս տը չհայտ նա բե րե լու հա մար, 
մարդ կա յին հա սա կին հա մա պա տաս խան մի խրտվի լակ 
պատ րաս տե լով, նրա մահ ճում է դնում, թե իբր Դա վի թը հի
վանդ պառ կած է, և այն զգու շու թյամբ ծած կում է: Երբ առա
վո տյան Սա վու ղը մարդ է ուղար կում` Դավ թին բե րե լու, պա
տաս խա նում են, թե հի վանդ է, ուս տի հրա ման է տրվում, որ 
նրան մահ ճով վերց նեն և տա նեն Սա վու ղի մոտ: Սա կայն երբ 
վեր ջա պես պարզ վում է, որ նա փա խել է, անօ րեն Սա վու ղը բո
լո րո վին կա տա ղում է և մին չև իսկ Մեղ քո ղին բար կու թյամբ 
ասում. «Ին չո՞ւ ինձ խա բե լով` իմ թշնա մուն փախց րիր », սա
կայն հի շյալն իրեն ար դա րաց նե լու հա մար պա տաս խա նում է, 
որ Դա վիթն իրեն սպառ նա ցել էր, որ եթե ընդ դի մա նա, կսպա
նի, և այս պա տաս խա նից Սա վու ղը ստիպ ված լռում է:

Քա նի որ Սամ վե լը բնակ վում էր Արի մա թե մում, ուս տի 
Դա վի թը, նրա մոտ գնա լով, Սա վու ղի բո լոր արաք նե րը մեկ առ 
մեկ պատ մում է նրան: Սա Դավ թին թա գա վո րի բռնու թյուն նե
րից ազա տե լու հա մար նրան տա նում է Նա վաթՀռա մա կոչ
վող վայ րը, որ տեղ մի նշա նա վոր վար ժա րան կար, բազ մա թիվ 
ուսա նող ներ գի տու թյուն ներ էին ուսում նա սի րում , և Սամ
վելն էլ նրանց պետն էր:

Այս տեղ հարկ է նկա տի առ նել Սա վու ղի տա րօ րի նակ և 
ողոր մե լի վի ճա կը: Քա նի որ երբ լսում է, որ Դա վի թը Նա վաթ
Հռա մա յում է, նրան բռնելբե րե լու հա մար զին վոր ներ է ուղար
կում: Սրանք գնա լով տես նում են մար գա րե նե րի հա վա քույ թը 
և նաև Սամ վե լին, որոնք մար գա րե ա նում են, և ահա իրենք 
նույն պես Աստ ծու ազ դե ցու թյամբ սկսում են մար գա րե ա նալ և 
իրենց գա լու նպա տա կը մո ռա նա լով` առանց Դավ թին մի բառ 
ասե լու մնում են այն տեղ :

Սա վու ղը կրկին զորք է ուղար կում, սա կայն սրանք նույն
պես, նա խորդ նե րի նման մար գա րե ա նա լով, մնում են այն տեղ, 
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ուս տի երբ եր րորդ ան գամ զորք ուղար կե լով` տես նում է` չեն 
վե րա դառ նում, սաս տիկ բար կա նա լով` ինքն ան ձամբ է գնում, 
սա կայն տա կա վին այն տեղ չհա սած` ճա նա պար հին, զար մա
նա լի բան, ինքն էլ ներշնչ վե լով սկսում է մար գա րե ա նալ, և մին
չև Դավ թի գտնվե լու վայրն է հա սում՝ ինք նա մո ռաց, մերկ և 
անս նունդ , մի ամ բողջ օր ու գի շեր մնում է այն տեղ, այն պես որ 
նրան տես նող նե րը մի մյանց հարց նում են. «Մի՞թե Սա վուղն էլ 
մար գա րե է» (ԽԲ հար ցի մեջ հի շա տակ վա ծի հա մա ձայն` 
նախ կի նում էլ էին սույն հար ցը տվել):

Ահա այս պես, Սա վու ղը, որը Դավ թին գտնե լու և սպա նե
լու մի ակ բաղ ձան քով էր այն տեղ գտնվում, ամ բող ջո վին իրեն 
կորց նե լով, խա ռը և խե լա գար մի վի ճա կի է մատն վում:

Վե րո հի շյալ՝ մար գա րե ու թյուն անող ուսա նող նե րի մա սին 
կար ծիք կա, որ սրանք, վար ժա րա նում գի տե լիք ստա նա լով, 
ամեն մե կը միմի հայտ նու թյամբ Աստ ծու անու նը, փառքն ու 
տե րու թյունն էին գո վա բա նում և հայտ նում: Եր բեմն էլ, ի վե
րուստ ներշնչ ված, ճշմա րիտ մար գա րեի նման ապա գա իրա
դար ձու թյուն ներն էին գու շա կում , և այս է պատ ճա ռը, որ 
Սուրբ գիր քը հա ճախ մար գա րե նե րի որ դի ներ ան վամբ է հի շա
տա կում նրանց:

Սա կայն Դավ թին կա լա նա վո րե լու գնա ցող ներն և Սա վու
ղը, գի տե լիք չու նե նա լով, մի այն աստ վա ծա յին ներշնչ մամբ են 
մար գա րե ա նում, և սրանց` իրենց գա լու նպա տա կը մո ռա նա լը 
Դավ թի ան մե ղու թյան նշանն ու ապա ցույցն է: Ուստի Սա վու
ղի այդ խա ռը վի ճա կից օգտ վե լով` այն տե ղից խույս է տա լիս և 
Գա բաա գնա լով` Հով նա թա նին ասում. «Ես ի՞նչ չա րիք եմ գոր
ծել, որ հայրդ ցան կա նում է ինձ սպա նել»: Հով նա թա նը նրան 
քա ջա լե րե լու հա մար պա տաս խա նում է. «Մի՛ վա խե ցիր հայրս 
առանց ինձ տե ղե կաց նե լու ոչինչ չի անում», սա կայն Դա վի
թը այս խոս քից իրեն ապա հով չի զգում, այլ, ընդ հա կա ռա կը , 
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հաս տատ վում է, որ Սա վու ղը, իմա նա լով Հով նա թա նի նվիր վա
ծու թյան մա սին, առանց նրա հետ խորհր դակ ցե լու կա րող է հե
տա մուտ լի նել` իրեն սպա նե լու, ինչ պես փորձն էր ցույց տա լիս:

Հով նա թա նը, որ Դավ թին շատ հա վա տա րիմ էր և նրա 
փրկու թյունն էր ցան կա նում, հայտ նում է, որ պատ րաստ է 
կա տա րել, ինչ նա խնդրի: Այն ժա մա նակ Դա վիթն առա ջար
կում է. «Վա ղը ամ սագ լուխ է, ես Սա վու ղի հետ սե ղան նստե լու 
փո խա րեն երեք օր ար տի մեջ կթաքն վեմ, և երբ ինձ հարց նի, 
ասա՛` զոհ մա տու ցե լու հա մար Բեթ ղե հեմ է գնա ցել : Եթե հա
վա նու թյուն տա, ուրեմն խա ղա ղու թյուն է ծա ռա յիդ հա մար, 
եթե դժգո հե լով բար կա նա, այն ժա մա նակ իմա ցի՛ր, որ իմ հան
դեպ չա րիք է նյու թում. արդ, եթե ծա ռա յիդ վրա հան ցանք ես 
գտնում սպա նի՛ր և հորդ մոտ մի՛ տար»:

Ար դա րև, Հով նա թա նը, Դավ թի՝ մա հու չափ վտան գի են
թա կա լի նե լու պատ ճա ռով խիստ տխրե լով, եր դու մով խոս տա
նում է իմա նալ հոր միտ քը և նրան տե ղե կաց նել: Սրա հա մար , 
ըստ Դավ թի խնդրան քի, քա ղա քից դուրս` մի ար տում, տեղ են 
որո շում, որ տեղ Դա վի թը թաքն վե լու էր, մին չև նրան տե ղե կու
թյուն բե րե ին:

Այս գաղտ նի քը ոչ մե կին չա սե լու հա մար որո շում են հայտ
նե լիք լու րը մի նշա նով տե ղե կաց նել. այն է` Հով նա թա նը այդ
տեղ պի տի գա մի պա տա նու հետ և նետ ար ձա կի: Եթե պա
տա նին ար ձակ ված նե տը վերց նե լու ժա մա նակ ասի, որ նե տը 
նրա այդ կող մում է, Դա վիթն առանց վա խե նա լու կա րող է 
դուրս գալ, իսկ եթե ասի` նե տը նրա մյուս կող մում է, այն ժա
մա նակ Դա վիթն առանց սպա սե լու պի տի խույս տա:

Բա ցի սրա նից` Հով նա թա նը, իմա նա լով, որ Դա վի թը մի օր 
թա գա վոր պի տի դառ նա, շատ է ուրա խա նում և խնդրում է, 
որ այդ ժա մա նակ շնորհ անի և իրեն չմո ռա նա, իսկ եթե այն 
ժա մա նակ ին քը մա հա ցած լի նի, իր զա վակ նե րին չմո ռա նա, 
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նրան ցից նրա խնամ քը ան պա կաս դարձ նե լու հա մար երդ վել է 
տա լիս Դավ թին:

Այս պա րա գա յում հայտ նի է դառ նում նրանց մի մյանց 
հան դեպ ունե ցած հա վա տար մու թյու նը , ինչ պես նաև կա տա
րյալ վստա հու թյու նը: Քա նի որ ինչ պես Դա վի թը, սիր տը Հով
նա թա նի մոտ բա ցե լով, իր փրկու թյան հա մար նրա նից խոր
հուրդ և տե ղե կու թյուն ստա նալ է ցան կա նում, նույն պես և 
Հով նա թանն ամե նայն վստա հու թյամբ իրեն և իր զա վակ նե րին 
Դավ թի խնամ քին և պաշտ պա նու թյանն է հանձ նում:

Սրա նից հե տո Դա վի թը, ինչ պես որ հա մա ձայ նեց րել էր 
Հով նա թա նի հետ, գնում է Բեթ ղե հեմ և որոշ ված ժա մին գա լով 
դաշտ` թաքն վում է մի քա րի մոտ, որ պես զի սպաս ված լու րը 
Հով նա թա նից ստա նա:

Ավե լորդ է ասել` Սա վու ղը, որ մի խե լա գա րի նման Նա
վաթՀռա մա յում մերկ պառ կած էր, մի առ ժա մա նակ հե տո 
սթափ վե լով, առանց իր նպա տա կին հաս նե լու ձեռ նու նայն 
Գա բաա է վե րա դառ նում: Հա ջորդ օրն ամ սա մուտ էր. սո վո
րու թյան հա մա ձայն` Հով նա թա նի , Աբեն նե րի և այլ հա զա րա
պե տե րի հետ սե ղան է նստում` հաց ուտե լու, ու թեև Դավ թի 
տե ղը դա տարկ էր, սա կայն այդ օրը Սա վու ղը ձայն չի հա նում:

Երկ րորդ օրը, երբ նշմա րում է Դավ թի բա ցա կա յու թյու նը, 
Հով նա թա նին հարց նում է, թե ին չու Հես սեի որ դին այդ օրը 
իրենց հետ սե ղան չի նստել, և Հով նա թա նը շտա պում է պա
տաս խա նե լու, որ Դա վիթն իր եղ բայր նե րի և ազ գա տոհ մի հետ 
զոհ մա տու ցե լու հա մար Բեթ ղե հեմ գնա լու հրա ման է վերց
րել իրե նից: Սա վու ղը սա լսե լուն պես, սաս տիկ զայ րա նա լով, 
սկսում է հայ հո յել և վճռա կա նո րեն ասում է. «Քա նի որ Հես սեի 
որ դին կեն դա նի է, քո թա գա վո րու թյունդ չի կա րող հաս տա
տուն մնալ, հի մա մա՛րդ ուղար կիր, բռնե՛լ տուր նրան, քա նի որ 
նա մահ վան է ար ժա նի»:
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Մտա պա հի՛ր. Սա վուղն այն քան էր թշնա մա ցել Դավ թին, 
որ նույ նիսկ նրա անու նը չցան կա նա լով հի շել` նրան Հես սեի 
որ դի է ան վա նում: Իրոք, Սա վու ղի այս պի սի անի րավ վար
մուն քի պատ ճա ռով Հով նա թա նի սիր տը խո րա պես խոց վում է, 
սա կայն և՛ հո րը մե ղան չե լուց հե ռու պա հե լու, և՛ Դավ թին ազա
տե լու հա մար գո վե լի եռան դով հարց նում է. «Ին չո՞ւ մա հա նա, 
ի՞նչ է արել»:

Այս խոս քե րից Սա վու ղը, նո րից բար կա նա լով, վերց նում է 
գե ղար դը, որ Հով նա թա նին հար վա ծե լով սպա նի, սա կայն 
սա, իս կույն բար կա նա լով, հե ռա նում է և այն քան է վշտա
նում , որ այդ օրը կե րա կուր չի ճա շա կում: Առա վո տյան իր 
հետ վերց նե լով մի պա տա նու` Դավ թի թաքն ված վայրն է 
գնում և ըստ վե րո հի շյալ պայ մա նա վոր վա ծու թյան՝ սկսում է 
նե տեր ար ձա կել: Պա տա նու` ար ձակ ված նե տե րը հա վա քե լու 
ժա մա նակ Հով նա թա նը նրա հե տև ից բարձ րա ձայն գո չում է. 
«Նե տը քո այն կող մում է, շտա պի՛ր, արա գաց րո ՛ւ և բնավ մի՛ 
կանգ նիր»: 

Դա վի թը, որ այն տեղ էր, այս խոս քը լսե լով, հաս կա նում է, 
որ պետք է հե ռա նա, քա նի որ հայտ նի է դար ձել, որ Սա վու
ղը իր չա րու թյամբ անդրդ վե լի է և հա մառ: Երբ պա տա նին, 
որը գոր ծին տե ղյակ չէր, Հով նա թա նի հրա մա նով քա ղաք է 
վե րա դառ նում , Դա վի թը թաքս տո ցից դուրս է գա լիս և շնոր
հա կա լու թյամբ երեք ան գամ խո նարհ վում է Հով նա թա նի 
առ ջև, և ար տաս վա լից իրար եղ բայ րա կան համ բույր են տա
լիս: Հով նա թա նը, ինչ պես նա խա պես Դավ թին խնդրել էր, որ 
միշտ մի մյանց հան դեպ սի րով մնան, այս ան գամ էլ է նույ նը 
հաս տա տում և Աստ ծուն վկա յա կո չե լով` ասում, որ գնա խա
ղա ղու թյամբ , և Տե րը թող նրա հետ լի նի: Դա վի թը Սա վու ղի 
ձեռ քից ազատ վե լու հա մար փախ չում է, և Հով նա թանն էլ Գա
բաա է վե րա դառ նում:
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Հարց ԻԱ: Դավիթը, Հովնաթանից բաժանվելով, 
ո՞ւր է գնում:
Պա տաս խան: Կռա պաշտ նե րի եր կիր փախ չե լու հա մար 

գնում է Նոր մա քա ղաք: Որով հե տև այն ժա մա նակ Ուխտի 
տա պա նա կը այն տեղ էր, այն տեղ է գնում՝ նախ Աքի մե լեք քա
հա նա յի մի ջո ցով Տի րոջ կամքն իմա նա լու և ըստ այդմ վար
վե լու դի տա վո րու թյամբ: Երբ Աքի մե լե քը նրան մի այ նակ և 
առանց զեն քի է տես նում, վա խով հարց նում է, թե ին չու ոչ մի 
ըն կեր չու նի իր հետ: Դա վի թը այն պես է իրեն պա հում, ասես 
թա գա վո րի հրա մա նով մի գաղտ նի հանձ նա րա րու թյուն ունի 
և իր մարդ կանց այլ վայ րում է թո ղել. նրա այս պի սի վար քի 
նպա տա կը Սա վու ղի ձեռ քից փախ չե լը գաղտ նի պա հելն էր:

Մա նա վանդ շատ շտա պե լու պատ ճա ռով իր հետ հաց և 
զենք չէր վերց րել, ուս տի քա հա նա յա պե տից զենք և հինգ հատ 
հաց է խնդրում: Սա կայն սե ղա նին դրված առա ջա վո րաց հա
ցից բա ցի, որը մի այն քա հա նա նե րին էր ար տոն ված ուտել 
(տե՛ս Ժ հար ցը), այն տեղ այդ օրը այլ հաց չլի նե լով`Դա վի թը 
շտա պում է հայտ նե լու, որ տղա նե րը երեք օրից ավե լի է, որ մա
քուր են, և այս պես հնա րա վոր է լի նում ուտել սե ղա նի հա ցից:

Սրա նից բա ցի` Դա վի թը, Գո ղի ա թին սպա նած լի նե լով, 
նրա սու րը խո րա նին էր ըն ծա յել, և քա հա նա յա պե տը այն 
Դավ թին է վե րա դարձ նում: Սա կայն Սա վու ղի ախո ռա պե տը` 
Դա վիկ անու նով մի ասո րի, որ այն տեղ էր գտնվում իր լուս
նո տու թյու նից բժշկվե լու և զոհ մա տու ցե լու հա մար, ահա այս 
օտա րա կան և մատ նիչ անձ նա վո րու թյու նը տես նում է, որ Աքի
մե լեք քա հա նա յա պե տը Դավ թին հաց և զենք է տա լիս, և այս 
արար քը նույն այդ Դա վիկ ասո րու գար շե լի և վատ մատ նու
թյամբ վեր ջում բա վա կա նին տխուր հե տև անք ներ է ունե նում:

Դրա նից հե տո Դա վի թը իր մարդ կանց մոտ է գա լիս և 
այդ հա ցից նրանց ևս տա լով` ին քը մի առ ժա մա նակ ապա հով 
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լի նե լու հա մար մի այ նակ Գեթ քա ղա քի Ան քուս թա գա վո րի 
մոտ է գնում: Թեև Ան քու սը նրան պատ վով է ըն դու նում, սա
կայն նրա իշ խան նե րը, Դավ թին իմա նա լով, ասում են. «Սա 
այն Դա վի թը չէ՞, որի մա սին ժո ղո վուր դը եր գում էր, որ Սա վու
ղը հա զար սպա նեց, Դա վի թը՝ տա սը հա զար»:

Նրանց սույն խոս քը լսե լով և մա նա վանդ իմա նա լով, որ վե
րո հի շյալ Գո ղի ա թը Գեթ քա ղա քից էր, Դա վի թը վա խե նում է, 
թե մի գու ցե նրա պատ ճա ռով իրեն սպա նեն, ուս տի սկսում է, 
սո ղա լով և բե րա նից փրփուր թա փե լով, իրեն խե լա գար մար
դու նման պա հել և քա ղա քի դռան մոտ խա ղալ, որ պես զի խե
լա գար կար ծե լով` վռնդեն իրեն:

Ար դա րև, Ան գու սը, Դավ թին այդ վի ճա կում տես նե լով, 
ասում է. «Մի՞թե խե լա գա րի կա րոտ էի, ին չո՞ւ այս մար դուն 
ինձ մոտ բե րե ցիք, ևս մեկ ան գամ չտես նեմ», և այս կերպ Դա
վի թն ազատ վե լով Բեթ ղե հե մի Ոդո ղո մի քա րայրն է գա լիս: 
Դավ թի գա լու մա սին լսե լով` նրա ծնող ներն ու եղ բայր նե րը 
մոտն են գա լիս: Բայց այս տեղ իրենց վի ճա կից դժգոհ, պարտ
քեր ունե ցող և զա նա զան դիպ ված նե րի պա տա հած ու ցա վից 
տանջ վող չորս հա րյուր հո գու չափ մար դիկ, հո ժա րա կամ գա
լով, նրա իշ խա նու թյանն են են թարկ վում:

Հի րա վի, Դա վի թը չորս հա րյուր մարդ կանց գլուխ է դառ
նում, սա կայն մտա ծե լով, որ մի գու ցե իր պատ ճա ռով Սա վուղն 
իր ծնող նե րին չա րիք հասց նի, նրանց տա նում է Հոր դա նա նի 
մյուս կող մը և Նա աս թա գա վո րից խնդրում, որ մի առ ժա մա
նակ պահ պա նի իր ծնող նե րին, մին չև Աստ ված իրեն ողոր մու
թյուն անի: 

Թե պետ Դա վի թը կռա պաշտ նե րի երկ րում է ապաս տա
նում, սա կայն Տի րո ջից հույ սը չկտրե լով, Նրա հզոր օգ նու
թյանն ապա վի նե լով` Գադ մար գա րեն, Աստ ծու հրա մա նով 
Դավ թի մոտ գա լով, ասում է. «Այս տեղ մի՛ նստիր, ելի՛ր և գնա՛ 
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Հու դա յի եր կիր»: Ուստի Դա վի թը, իր ծնող նե րին Նա աս թա
գա վո րի մոտ թող նե լով, այն տե ղից մեկ նե լով, գա լիս է Հու դա յի 
եր կիր` Սա րիթ քա ղաք:

Ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու. Սա վու ղը Դավ թին սպա նե լու 
հա մար փնտրում է նրան, որը նրա ձեռ քից ազատ վե լու հա
մար օտար եր կիր է փախ չում, սա կայն Դավ թի առա քի նու
թյու նը և Սա վու ղի չա րու թյու նը ամ բողջ աշ խար հին հայտ նի 
լի նե լով` Աստ ված Դավ թին հրա մա յում է, որ նո րից Սա վու
ղի հո ղը վե րա դառ նա: Այո՛, Դա վի թը Սա վու ղին վնա սե լու 
դի տա վո րու թյուն չի ունե նում, այլ մի այն մտա ծում է իրեն 
պաշտ պա նե լու մա սին, սա կայն քա նի որ Սա վու ղի միտ քը 
չար էր, կաս կա ծում է, որ մի գու ցե զորք հա վա քե լով` հար
ձակ վի իր վրա, ուս տի հեգ նո րեն և հան դի մա նու թյամբ իրեն 
շրջա պա տող հպա տակ նե րին ասում է. «Հես սեի որ դին ձեզ 
արտ, այ գի և աս տի ճան կտա, որի հա մար էլ դուք մի ա վոր վել 
եք իմ դեմ, և ոչ ոք ինձ կա րեկ ցե լով` Հով նա թա նի և Դավ թի 
մի ա վոր վելն ինձ չհայտ նեց, նա էր, որ իմ ծա ռա յին ինձ թշնա
մի դարձ րեց»:

Մինչ Սա վու ղը այս պես խո սում էր, վե րո հի շյալ Դա վիկ 
ասո րին էլ պատ մում է, թե ինչ պես է Աքի մե լեք քա հա նա յա
պե տը Դավ թին հաց և Գո ղի ա թի սու րը տվել: Սա լսե լուն պես 
Սա վուղն իս կույն մարդ է ուղար կում և Աքի մե լե քին և նրա 
բո լոր քա հա նա նե րին բե րել է տա լիս: Սա վու ղը բար կու թյամբ 
հարց նում է. «Ի՞նչ է սա, որ դուք, Հես սեի որ դու հետ մի ա վոր
վե լով, հաց և սրեր եք տա լիս նրան»: 

Աքի մե լեք քա հա նան, որ ան տե ղյակ էր Սա վու ղի և Դավ
թի գժտու թյու նից, կտրուկ պա տաս խա նում է. «Քա՛վ լի ցի, որ 
ծա ռադ թա գա վո րին հա կա ռակ գոր ծի, ուղ ղա կի ես Դավ թին 
որ պես թա գա վո րին հա վա տա րիմ մարդ, փե սա և նրա ծա
ռա եմ ճա նա չում, և ոչն չից տե ղյակ չեմ», սա կայն Սա վու ղը 
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չհա մոզ վե լով հրա մա յում է, որ Աքի մե լե քին և նրա հետ բո լոր 
քա հա նա նե րին անխ նա կո տո րեն:

Դու տե՛ս, թե նա խան ձը, որը հպար տու թյան ծնունդ է, 
մար դու միտքն այն քան է խա վա րեց նում , որ այ լևս ան կա րող է 
լի նում զա նա զա նե լու չարն ու բա րին, բա րե կա մին և թշնա մուն, 
ինչ պես Սա վու ղը, նա խան ձի ախ տով վա րակ ված, բա ցար ձա
կա պես անի րավ գոր ծե լով, հրա մա յում է որ պես չա րա գործ նե
րի սպա նել քա հա նա նե րին:

Սա կայն նրանց ան մե ղու թյու նը բո լո րին էր հայտ նի, և 
Սա վու ղի ծա ռա նե րը չեն հա մար ձակ վում ձեռք բարձ րաց նել 
Տի րոջ պաշ տո նյա նե րի վրա: Այն ժա մա նակ Սա վու ղը վե րո
հի շյալ մատ նիչ Դա վի կին է հրա մա յում կա տա րել իր կամ քը, և 
այդ օրը երեք հա րյուր հինգ քա հա նա, որոնք բո լորն էլ խո րա
նին էին ծա ռա յում, անխ նա սպան վում են:

Սրա նից բա ցի` բար կու թյունն այն քան է տի րում նրա սրտին 
և գրա վում ողջ էու թյու նը, որ քա հա նա նե րին սպա նե լով չի բա
վա րար վում, այլ նաև նրանց Նոմ բա քա ղա քի բնա կիչ նե րին ̀ 
տղամարդկանց և կա նանց, ծե րե րին և մա նուկ նե րին մին չև 
կաթ նա կե րը, նույ նիսկ նրանց բո լոր անա սուն նե րին է բար բա րո
սա բար սրի քա շում, մի այն Աքի մե լե քի որ դի Աբի ա թա րը ազատ
վե լով Դավ թի մոտ է գնում և պատ մում է Սա վու ղի ան գթու թյու
նը, և Դա վի թը, նրան մխի թա րե լով, իր մոտ է պա հում:

Դավ թի սիր տը շատ է ցա վում քա հա նա նե րի և Նոմ բա
յի բնա կիչ նե րի կո տո րա ծի հա մար, նաև իմա նում է, որ այս 
դժբախ տու թյու նը Դա վիկ ասո րու մատ նու թյամբ և նրա անօ
րեն և գոր ծուն մաս նակ ցու թյամբ է կա տար վել:

Այ նու հե տև Դա վի թը տե ղե կա նում է, որ կռա պաշտ նե րը 
Կե ի լա քա ղա քի բնա կիչ նե րի դեմ են պա տե րազ մում, և որո
շում է գնալ ու նրանց ազա տել: Սա կայն այդ վայ րը թշնա մուն 
սահ մա նա կից էր, և երբ իր մար դիկ եր կյուղ են հայտ նում, 
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վե րո հի շյալ Աբի ա թա րի մի ջո ցով Տի րո ջից հարց նում է և Նրա 
հրա մա նով ան մի ջա պես թշնա մու վրա հար ձակ վե լով` շատ 
մարդ կանց է կո տո րում, և թեև մնա ցած նե րը փա խուս տի են 
դի մում, սա կայն նրանց անա սուն նե րը Դավ թի ձեռքն են անց
նում և այս պես քա ղա քը փրկե լով` ինքն էլ այն տեղ է մնում:

Օրի նա՛կ վերց րու Դավ թի առա քի նու թյու նից. Սա վու ղը 
ցան կա նում է սպա նել Դավ թին, սա կայն սա, ազ գա յին նա
խան ձախնդ րու թյամբ և եռան դով լցված, Սա վու ղի եր կիրն 
ազա տում է թշնա մի նե րից: Հի րա վի, այս պա րա գա յում Սա
վու ղը պար տա վոր էր, ամեն թշնա մու թյու նից հետ կանգ նե լով, 
շնոր հա կալ լի նել Դավ թից, քա նի որ նա, թշնա մու վրա հար
ձակ վե լով , իր անձն էր վտան գում, սա կայն Սա վու ղը, ինչ պես 
նախ կի նում իր սաս տիկ նա խան ձի պատ ճա ռով, այդ պես էլ այս 
ան գամ չի ցան կա նում ըն դու նել Դավ թի երախ տի քը:

Հարց ԻԲ: Սավուղը, Դավթի տեղն իմանալով, 
հետամտո՞ւմ է նրան:
Պա տաս խան: Այո՛, հե տամ տում է: Որով հե տև Կե ի լա քա

ղա քում նրա բնակ վե լու մա սին լսե լուն պես իր զոր քե րին 
հրա մա յում է, որ քա ղա քը պա շա րե լով` բռնեն Դավ թին: Դա
վի թը տե ղյակ է լի նում կա տար վե լի քին, մա նա վանդ Աբի ա
թա րի մի ջո ցով Տի րո ջը հարց նե լով` պա տաս խան է ստա նում, 
որ Սա վու ղը քա ղա քը պա շա րե լու է, և քա ղա քա ցի ներն էլ վա
խից նրան Սա վու ղի ձեռքն են հանձ նե լու, ուս տի իր պատ ճա
ռով ոչ մե կին չվնա սե լու հա մար, այդ քա ղա քից մեկ նե լով, այլ 
տեղ է գնում:

Թեև Կե ի լա յից Դավ թի մեկ նե լու մա սին լսե լով` Սա վուղն 
այն տեղ չի շարժ վում, սա կայն հան գիստ չմնա լով` փա փա
գում է բռնել նրան և պա տեհ առի թի է սպա սում: Դա վի թը, 
իր մարդ կանց հետ Զի փա անա պատ գնա լով, բնա կու թյուն է 
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հաս տա տում Մռայլ լե ռան մի քա րայ րում: Քա նի որ այն կող
մե րում ան տառ ներ և բա զում քա րայ րեր կա յին և ըստ անհ
րա ժեշ տու թյան ̀  հեշ տու թյամբ կա րե լի էր այն տեղ ապաս
տա նել: Ու քա նի որ (ինչ պես Ի հար ցի մեջ է հի շա տակ վել) 
Հով նա թա նը Դավ թի հետ ուխ տել էր միշտ սի րով մնալ, հի
շյալ քա րայ րում բնա կու թյուն հաս տա տե լը լսե լուն պես, Սա
վու ղից գաղտ նի նրա մոտ է գնում և առա ջին ուխ տը նո րո
գե լով` Դավ թին ասում է. «Մի՛ վա խե ցիր հայրս չի կա րող քեզ 
գտնել, դու պի տի թա գա վոր լի նես, և ես` քո երկ րոր դը»129, և 
այս պի սի հու սադ րող խոս քե րով Դավ թին քա ջա լե րե լուց հե տո 
մեկ նում է:

Թեև Հավ նա թա նի սույն վար մուն քը Սա վու ղի կամ քին հա
կա ռակ էր, սա կայն Աստ ծու հրա մա նի հա մա ձայն լի նե լով` նա 
առանց վա խե նա լու գնում է Դավ թի մոտ: Քա նի որ Սա վու
ղի չա րու թյա նը և Դավ թի առա քի նու թյա նը նա յե լով` հաս կա
նում է, որ թա գա վո րու թյու նը , իր հո րից վերց վե լով, ար դա րու
թյամբ Դավ թին պի տի տրվի:

Դու Հով նա թա նի հա վա տար մու թյա՛նը նա յիր. ինչ քան Սա
վու ղը, ար դա րու թյանն ընդ դի մա նա լով և Դավ թին նա խան
ձե լով, թշնա մա նում է, այդ քան էլ Հով նա թա նը, ար դա րու թյան 
սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան, սի րում է նրան: Սա վու ղը 
ցան կա նում է Դավ թին սպա նել, որ թա գա վոր չդառ նա, Հով
նա թա նը, ընդ հա կա ռա կը, նրան օգ նում է, որ թա գա վոր լի նի: 
Դավ թի հայ րը սոսկ մարդ է, մինչ դեռ Հով նա թա նը, թա գա վո րի 
որ դի լի նե լով, թա գա վո րու թյու նը Դավ թին վա յել և հար մար է 
գտնում, և ին քը սրտանց և ան կեղ ծո րեն ցան կա նում է նրա 
երկ րոր դը լի նել:

129 Հովնաթանն ասաց նրան. «Մի՛ վախեցիր, որովհետև իմ հայր 
Սավուղի ձեռքը քեզ չի գտնի, և դու կթագավորես Իսրայելի վրա, իսկ 
ես քո երկրո՛րդը կլինեմ» (Ա Թագ. 23:17):
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Ճշմա րիտ է, որ Հով նա թա նը մա հա նա լով Դավ թի թա գա
վո րե լը չի տես նում, սա կայն Դավ թի սրտից նրա սե րը եր բեք 
չի ջնջվում130:

Արդ, վե րո հի շյալ Զիփ քա ղա քի բնա կիչ նե րը, իմա նա լով, որ 
Դա վի թը իրենց մոտ մի տեղ է թաքն վել, և մի գու ցե Սա վու ղը, 
դա իմա նա լով, Նոր մա քա ղա քի բնա կիչ նե րի աղետն իրենց էլ 
հասց նի, Դավ թի գտնվե լու վայ րի մա սին հայտ նում են Սա վու
ղին և մա նա վանդ խոս տա նում են Դավ թին բռնե լու հա մար 
իրենք էլ նրա հետ լի նել:

Ար դա րև, Սա վու ղը, այս լու րը շատ հա վա նե լով, պատ վի
րում է, որ նո րից ուշի ու շով հե տա զո տե լուց հե տո վերս տին 
իրեն տե ղե կու թյուն հայտ նեն, և ինքն էլ առանց սպա սե լու իր 
զոր քով պատ րաստ վում է: Դա վի թը, լսե լով նրա մտադ րու
թյան մա սին, գնում և ապաս տա նում է Մա ո նի անա պա տի 
ժայ ռե րում:

Այն ժա մա նակ Սա վուղն ընկ նում է նրա հե տև ից և, շրջա
պա տե լով նրան, մո տե նում է բռնե լու չափ, երբ հան կարծ 
Աստ ծու կա մե ցո ղու թյամբ մի սուր հան դակ, «շուտ հա սի՛ր 
և մի՛ հա պա ղիր» ասե լով, լուր է բե րում Սա վու ղին, որ թշնա
մի նե րը, նրա եր կիր մտնե լով, ավե րում են: Սույն մե ծա գույն 
վտան գի լու րը ստա նա լուն պես Սա վու ղը, Դավ թին թող նե լով , 
վե րա դառ նում է, որ պես զի թշնա մուն իր երկ րից դուրս հա
նի: Այս պես, վե րին օգ նու թյան շնոր հիվ Դա վիթն ազատ վում է 
Սա վու ղից:

Այս տեղ Աստ ծու գաղտ նի դա տաս տա նի մա սի՛ն խոր հիր, 
քա նի որ այս ան գամ Դա վի թը այն քան նեղ դրու թյան մեջ էր 
ըն կել, որ մար դու պես խոր հե լով` փրկու թյան ոչ մի ելք չէր 

130 Ցավում եմ քեզ համար, եղբա՜յր իմ Հովնաթան։ Ինձ շատ սի
րե լի էիր, քո սերը կանանց սիրուց բարձր էր (Բ Թագ. 1:26)։
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երև ում, սա կայն Տերն իր զո րու թյունն անհ նա րին պա րա գա նե
րում է ցույց տա լիս, այն պես որ Սա վու ղը մի ահա վոր վտան գի 
լուրն առ նե լուն պես ստիպ ված է լի նում Դավ թին ան մի ջա պես 
թող նե լու և հե ռա նա լու:

Այս է պատ ճա ռը, որ այս վայ րը կոչ վում է բա ժան ված կամ 
բա ժա նող վեմ131, քա նի որ Սա վու ղը, որն այն տեղ պա շա րել էր 
Դավ թին, բա ժան վե լով գնում է, սա կայն ոչ թե իր հո ժար կամ
քով, այլ Տի րոջ` առ Դա վիթ ունե ցած հա տուկ պաշտ պա նու
թյան զո րու թյամբ , ինչ պես սրա մա սին Դա վիթն է խոս տո
վա նում Աստ ծու իր հան դեպ կա տա րած ողոր մու թյու նը132: 
Դրա նից հե տո Դա վի թը գնում է Գադ դա յի անա պատ և բնակ
վում մի քա րայ րում:

Արդ, թե պետ Սա վու ղը իր երկ րից դուրս է հա նում թշնա
մուն, սա կայն Դավ թի անվ նաս մնալն ու ազատ վե լը սրտին 
շատ ծանր լի նե լով, երբ լսում է, որ նա Գադ դա յի անա պա
տում է, երեք հա զար զոր քով այն կողմ է գնում, որ պես զի այս 
ան գամ ան պատ ճառ սպա նի նրան: Սա կայն այդ երկ րում բա
զում ժայ ռոտ լեռ ներ և քա րան ձավ ներ են լի նում, և «ար դյոք 
որ տե՞ղ է» ասե լով որո նե լու ժա մա նակ` Դավ թի թաքն ված քա
րան ձավն են մտնում, որ պես զի հանգս տա նան: 

Սույն քա րայ րի մուտ քը` փոքր, ներ սը ըն դար ձակ և մա նա
վանդ մութ էր, և Սա վու ղը լույ սից մութ տեղ մտնե լու պատ
ճա ռով չի կա րո ղա նում նշմա րել, որ ներ սում մարդ կա, սա կայն 
Դա վի թը և նրա մար դիկ, որոնք մթու թյան մեջ էին, Սա վու
ղի ներս մտնե լը տես նե լով ̀  ճա նա չում են նրան: Թեև հի շյա լի 
այն տեղ գտնվե լու ժա մա նակ Դավ թի մար դիկ ցան կա նում են 

131 Այդ պատճառով այս վայրը կոչվեց Բաժանված վեմ (Ա Թագ. 
23:28)։

132 Ժայռից բարձր պահեցիր ինձ, այժմ էլ գլուխն իմ բարձրաց
րո՛ւ թշնամիներիս վրա (Սղ. 26:6):
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նրան սպա նել, սա կայն Դա վի թը չի հա մա ձայ նում նրա վրա 
ձեռք բարձ րաց նել , մի այն իր հա վա տար մու թյու նը նրա հան
դեպ հաս տա տե լու հա մար վե րար կուի փեշն է կտրում և ան
գամ այս արար քի հա մար է Դա վի թը զղջում133` այն Սա վու ղի 
հա մար անար գանք հա մա րե լով, քա նի որ եր բևէ նրան վնա սե
լու մտադ րու թյուն չի ունե նում, այլ մի այն ցան կա նում է իր ան
ձը պահ պա նել նրա հա մառ չա րու թյու նից:

Երբ Սա վու ղը, քա րայ րից դուրս գա լով, պատ րաստ վում է 
հե ռա նալ, Դա վիթն էլ նրա հե տև ից, Տի րո ջը հու սա լով դուրս 
գա լով, բարձ րա ձայն աղա ղա կում է. «Ո՛վ իմ տեր թա գա վոր»: 
Սա վու ղը ծա նոթ ձայ նը լսե լուն պես հետ է նա յում, և Դա վի
թը, իս կույն երես նի վայր գետ նա մած խո նարհ վե լով, ասում է. 
«Ին չո՞ւ ուրի շի խոս քին լսե լով` ինձ թշնա մի ես հա մա րում քեզ, 
ահա այ սօր Տե րը քեզ իմ ձեռ քը մատ նեց, ահա քո թիկ նո ցի 
կտո րը, որն այժմ կտրել եմ, սա կայն թա գա վոր լի նե լուդ հա մար 
քեզ չսպա նե ցի, ուրեմն իմա ցի՛ր, որ քո դեմ եր բեք չա րու թյուն 
և հան ցանք չեմ գոր ծել, մի այն դու ես, որ ցան կա նում ես ինձ 
սպա նել»: Մա նա վանդ Սա վու ղի աս տի ճա նին նա յե լով` իրեն 
սատ կած շան և լվի հետ է հա մե մա տում , և վեր ջա պես իրենց 
դա տը Տի րո ջը հանձ նե լով` ամե նայն խո նար հու թյամբ հա վե
լում . «Թող մեր դատն Աստ ված տես նի»134: 

Եվ իրոք, Դավ թի խոս քե րից ամեն մե կը նե տի պես Սա վու
ղի սիրտն են խրվում, և նա պա տաս խա նում է. «Ո՛վ իմ որ դի 
Դա վիթ, այս ձայ նը քո՞նն է»135: Այո՛, մին չև այն պա հը Սա վուղն 
ինչ քան չա րիք հասց րել էր Դավ թին, այս ան գամ նրա 

133 Դրանից հետո Դավիթը խղճի խայթ զգաց, որ նրա թիկնոցի 
մի ծայրը կտրել է (Ա Թագ. 24:6)։

134 Թող Տերը դատ անի իմ ու քո միջև (Ա Թագ. 24:13):
135 Սավուղն ասաց. «Այդ քո՞ ձայնն է, որդյա՛կ իմ Դավիթ» (Ա 

Թագ. 24:17):
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բա րու թյունն ու հա վա տար մու թյու նը արե գա կի նման հայտ
նի դառ նա լով` սկսում է բարձ րա ձայն ար տաս վել և խոս տո վա
նում է. «Դու ինձ նից ար դար ես, քա նի որ ես քեզ չա րիք ցան
կա ցա, իսկ դու ինձ մի այն բա րիք արե ցիր. նա, ով թշնա մու նեղ 
օրե րին բա րիք է անում, Տի րո ջից ողոր մու թյուն կգտնի»136:

Սրա նից բա ցի` Սա վու ղը, իր կեն ցա ղը ու Դավ թի առա քի
նու թյու նը նկա տի ունե նա լով, հաս կա նում է, որ մի օր նա թա
գա վոր պի տի դառ նա, դրա հա մար էլ նրան երդ վել է տա լիս , 
որ թա գա վոր ժա մա նակ իր որ դի նե րին չի կո տո րի, Դա վիթն էլ 
նրա պա հան ջա ծի հա մա ձայն երդ վում է:

Մտա ծի՛ր. Սա վու ղը, Դավ թին քի նախն դիր մարդ հա մա
րե լով, նրան երդ վել է տա լիս, սա կայն Դա վի թը, քի նախն դիր 
և ոխա կալ մարդ չլի նե լով, ինչ պես Սա վու ղին չա րիք չի կա մե
նում, այդ պես էլ հայտ նի է, որ նրա սե րունդ նե րին չա րիք չի 
հասց նում և մի այն դա ապա հո վե լու հա մար երդ վում է թող նել 
թշնա մու թյու նը:

Օրի նա՛կ վերց րու. Դա վի թը թեև պա տե րազ մի զեն քե րով 
կռվե լով չի հաղ թում Սա վու ղին, այլ չա րի քի փո խա րեն բա րիք 
անե լով` մի այն պի սի հաղ թա նակ է տա նում նրա նկատ մամբ , 
որ Սա վու ղը ստիպ ված նրան իրա վունք է տա լիս և ար տաս
վում: Մա նա վանդ երեք հա զար մարդ կան ցով լեռ ներն ըն կած` 
Դավ թին սպա նել փա փա գե լու ժա մա նակ նրան գտնե լուց հե
տո հար կադր ված է լի նում թող նե լու և ապաշ խա րե լով վե րա
դառ նա լու իր տե ղը:

Դա վիթն էլ այն տե ղից գնում և բնակ վում է Մա սա րա յում, 
քա նի որ Սա վու ղի հեղ հե ղուկ բնա վո րու թյունն իմա նա լով` 

136 Սավուղն ասաց Դավթին. «Դու ավելի արդար մարդ ես, քան ես, 
քանզի դու ինձ բարիք հատու ցեցիր, իսկ ես քեզ չարիք հատ ուցեցի…. 
Եթե մեկն իր թշնամուն նեղության մէջ բռնելով՝ նրան ա զատ է 
արձակում…. Տերը նրան բարությամբ է հատուցում (Ա Թագ. 24:18–20):
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ցան կա նում է նրա նից զգու շա նալ: Այդ ըն թաց քում մա հա
նում է Սամ վել մար գա րեն, նրան թա ղում են Արի մա թե մում, և 
բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը նրա հա մար սուգ են պա հում:

Այ նու հե տև Դա վի թը Մա ո նի անա պատ է գա լիս, որ տեղ 
Նա բաղ անու նով մի մարդ կար, որը երեք հա զար ոչ խար և 
հա զար էլ այծ ուներ, և որի հո վիվ նե րը նրա հո տերն արա
ծեց նում էին Մե ռյալ ծո վի մոտ` Հու դա յի երկ րի Կար մե ղոս 
լե ռան լան ջե րին: Եվ քա նի որ հի շյալ վայ րը Դավ թի մնա լու 
տե ղին մոտ լի նում, Դա վի թը նրա հո տե րը պաշտ պա նում է 
թշնա մի նե րից:

Դա վի թը տե ղե կա նում է, որ Նա բա ղը խու զում է իր ոչ խար
նե րին, և քա նի որ ըստ սո վո րույ թի` այդ օրե րը ուրա խու թյան 
և կե րու խու մի օրեր են լի նում, Դա վի թը Նա բա ղի մոտ տա սը 
մարդ ուղար կե լով և սի րա լիր խոս քե րով նրա որ պի սու թյու
նը հարց նե լուց հե տո այդ օրե րի և բա րե կա մու թյան պատ վին 
խնդրում է, որ իր ծա ռա նե րին և Դա վիթ որ դուն շնոր հի, ինչ որ 
սի րա հո ժար կամ քով կցան կա նա տալ:

Նրանք թեև Նա բա ղի հետ Դավ թի պատ վի րա ծի հա մա
ձայն քաղցր խոս քե րով և խո նար հու թյամբ են խո սում` հի շեց
նե լով, որ իրենք նրա հո տե րը անվ նաս են պա հում թշնա մուց , 
սա կայն Նա բա ղը, որը ան մար դա սեր, տգետ և խիստ չար անձ
նա վո րու թյուն էր, պա տաս խա նում է. «Ո՞վ է Դա վի թը. այս օրե
րին իրենց տե րե րից փախ չող ծա ռա նե րը շա տա ցել են, մի՞թե 
իմ մարդ կանց հա մար պատ րաս տած հա ցը, գի նին և մի սը ան
ծա նոթ մարդ կանց պի տի տամ»:

Հի շյալ տա սը պատ գա մա վոր նե րը, Նա բա ղի այս պի սի ան
հիմն խոս քե րը լսե լով, թեև բար կա նում են, սա կայն առանց 
պա տաս խան տա լու վե րա դառ նում են և պատ մում Դավ թին : 
Հի րա վի, Դա վի թը ոչ մե կին չի ցան կա նում վնա սել, ընդ հա կա
ռա կը, չա րի քի փո խա րեն բա րիք է անում, սա կայն չկա մե նա լով 
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հան դուր ժել Նա բա ղի ան կիրթ խոս քե րը` չորս հա րյուր մարդ
կան ցով իս կույն գնում է, որ պես զի Նա բա ղի ամ բողջ ըն տա նի
քը, մին չև իսկ նրա շա նը, սրի քա շի:

Սա կայն ինչ քան Նա բա ղը չար էր, նույն քան էլ նրա կի նը՝ 
Աբի քե ան, բա րի, իմաս տուն և խո հեմ էր: Իր ամուս նու վար
մուն քի մա սին ծա ռա նե րից մե կից իմա նա լով, իս կույն, ամուս
նուց թա քուն, եր կու հա րյուր հաց, հինգ եփած ոչ խար, գի նի և 
այլ ուտե լիք ավա նակ նե րին բար ձե լով և Դավ թին ուղար կե լով` 
ինքն էլ ավա նա կով հե տև ում է դրանց:

Սույն ազն վա կան կի նը, ճա նա պար հին Դավ թին հան դի
պե լով, իս կույն իջ նում է ավա նա կից և նրա առ ջև երես նի
վայր գետ նա մած խո նարհ վե լով` խո նար հա բար և կոտր ված 
սրտով սկսում է խո սել. «Տե՛ր իմ, լսի՛ր աղախ նիդ, հան ցանքն 
իմս է, որով հե տև երբ ուղար կածդ մար դիկ գա լիս են, ես այն
տեղ չէի, Նա բա ղի հա մար ընդ հան րա պես մի՛ նե ղա ցիր, քա նի 
որ նա շատ չար է, և ինքն իրեն չի հաս կա նում, դրա պատ ճա
ռով ա րյուն չթափ վե լու հա մար Աստ ված աղախ նիդ ուղար կեց, 
ըն դու նի՛ր իմ ըն ծա նե րը, թող քո թշնա մին Նա բա ղի պես լի նի, 
տե րը քեզ թշնա մու չա րի քից փրկի, և թող քեզ վրա ոչ մի չա րու
թյուն չգա»:

Մի և նույն ժա մա նակ հայտ նե լով, որ նա թա գա վոր պի տի 
լի նի, խնդրում է, որ իրեն չմո ռա նա : Այս պի սի իմաս տուն կնոջ 
խոս քե րը լսե լուն պես ոչ մի այն Դավ թի բար կու թյունն է մեղ մա
նում, այ լև Նա բա ղի նման մի վատ մար դու պատ ճա ռով բար
կա ցած լի նելն էլ չա խոր ժե լով` Աստ ծուն շնոր հա կալ է լի նում, 
որ իրեն մեղ քից ազա տեց:

Նաև հի շյալ կնոջ ըն ծան ըն դու նե լուց բա ցի` գո վում է նրան 
և ասում, որ գնա խա ղա ղու թյամբ , ապա, քա նի որ մեծ վտան
գից և մեղ քից է ազատ վում, ուրա խու թյամբ վե րա դառ նում է 
իր տե ղը: Աբի քե ան էլ, վե րա դառ նա լով իր տուն, այդ գի շեր 
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Նա բա ղին ոչինչ չի հայտ նում, քա նի որ հի շյա լը, մեծ խնջույք 
սար քե լով, սաս տիկ հար բած էր: Երբ առա վո տյան սթափ
վում է, եղե լու թյու նը մեկ առ մեկ պատ մե լուն պես եր կյու ղից 
սիր տը քար է կտրում, և տասն օր հե տո մա հա նում է: Երբ Դա
վի թը լսում է Նա բա ղի մահ վան մա սին, շնոր հա կալ է լի նում 
Աստ ծուն, որ իր դա տաս տա նը ար դա րու թյամբ է տես նում: 
Դրա նից հե տո, օրեն քի հա մա ձայն, մարդ ուղար կե լով Աբի քե
ա յի մոտ` իրեն կնու թյան է առ նում:

Հարց ԻԳ: Սավուղը նորից թշնամանո՞ւմ է Դավթին:
Պա տաս խան: Այո՛, Սա վու ղը, տես նե լով Դավ թի վե րո հի շյալ 

վե հանձն արար քը և օրի նա կե լի հա վա տար մու թյու նը , թեև 
որո շա կի ո րեն խոս տո վա նում է նրա ար դար լի նե լը, սա կայն 
ուղղ վե լու փո խա րեն նա, մինչ այդ ժա մա նակ ան կա րող հաս
նե լու իր չար նպա տա կին, նեղսր տած, Դավ թի կնո ջը՝ Մեղ քո
ղին, ուրի շին է կնու թյան տա լիս:

Իրոք, այս արար քը մեծ անար գանք և ան պատ վու թյուն էր 
և՛ Սա վու ղին, և՛ նրա աղջ կան, սա կայն հի շյալն իր թշնա
մու թյան կիր քը հա գեց նե լու հա մար հանձն է առ նում այդ 
ան պատ վու թյու նը :

Դա վիթն էլ նո րից գա լիս է Զիփ քա ղա քի մեր ձա կա անա պա
տում գտնվող Եքե ղա տի բլուր և բնակ վում այն տեղ: Այդ քա
ղա քի բնա կիչ նե րը, ինչ պես ան ցյա լում, այդ պես էլ այժմ, վա խից 
Սա վու ղին տե ղյակ են պա հում Դավ թի գա լու մա սին: Սա էլ ան
մի ջա պես երեք հա զար զոր քով գա լիս և բա նակ է զար կում Դավ
թի գտնվե լու վայ րի մոտ: Դա վի թը, սա իմա նա լով, գաղ տա գո ղի 
գնում է Սա վու ղի վրա նի հա մար հատ կաց ված վայ րը և ամե
նայն զգու շու թյամբ քննում և տե ղե կա նում է ամեն ին չին:

Դրա նից հե տո՝ հենց նույն գի շե րը, Դա վի թը մե կի ըն կե
րակ ցու թյամբ մտնում է Սա վու ղի զոր քի մեջ, և երբ Սա վու ղը 
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քնած էր՝ գլխա վե րև ում գետ նի մեջ մխրճված նի զակն ու 
ջրի սա փո րը կող քին, նրա զո րա վար Աբեն նե րը և ամ բողջ 
զորքն էլ նրա շուր ջը խոր քուն էին մտել, հա ջո ղեց նում է 
մտնել նրա վրա նը: 

Այդ ժա մա նակ Դավ թի ըն կե րը իս կույն ցան կա նում է սպա
նել Սա վու ղին, Դա վիթն ար գե լում է՝ ասե լով. «Ո՞վ կա րող է 
տի րոջ կող մից թա գա վոր կարգ ված մար դու վրա ձեռք բարձ
րաց նել և թո ղու թյուն գտնել, թող Աստ ված խրա տի նրան, թող 
բնա կան մա հով կամ պա տե րազ մե լիս մա հա նա, քա՛վ լի ցի, որ 
ես թա գա վո րի վրա ձեռք բարձ րաց նեմ», և մի այն Սա վու ղի նի
զակն ու ջրի կու ժը վերց նե լով՝ մեկ նում է: 

Ար դա րև, Դավ թի այս արար քը մեծ հա մար ձա կու թյուն էր, 
քա նի որ երեք հա զար մար դու մեջ մտնելն ու ըն կե րոջ հետ վի
ճա բա նե լը մեծ վտանգ էր: Սա կայն մի՛ մտա ծիր, թե չէր խոր
հում այդ վտան գի մա սին, այլ մա նա վանդ Տի րոջ զո րու թյանն 
ու ար դա րու թյանն ապա վի նե լով ՝ քայ լում էր առաջ՝ ոչ թե իր 
հա կա ռա կոր դին վնա սե լու դի տա վո րու թյամբ, այլ իր հա վա
տար մու թյու նը նրան հայտ նե լու:

Ար դյոք այս դեպ քը ար դա րա ցում չի՞ լի նում Դավ թի հա մար, 
քա նի որ Աստ ծու զո րու թյամբ այդ բազ մու թյու նից ոչ մե կը չի 
արթ նա նում և չի իմա նում նրա գա լու և գնա լու մա սին, և նրա 
առա քի նու թյունն ու Սա վու ղի չա րու թյու նը ամ բողջ աշ խար հին 
հայտ նե լու հա մար Տի րո ջից, որ պես Դավ թի փրկու թյան շնորհ, 
բո լո րի վրա մի ծանր քուն և թմրու թյուն է իջ նում137:

Սրա նից բա ցի, երբ Դա վի թը բա նա կից դուրս է գա լիս, 
մի բարձր տեղ կանգ նե լով՝ ձայն է տա լիս, որ զորքն աթ նա
նա, և Աբեն նե րի անու նը տա լով՝ հարց նում է, թե ին չու չի 

137 Քանզի թմրությունը Տիրոջ կողմից իջած լինելով նրանց 
վրա՝ բոլորը քնի մեջ էին (Ա Թագ. 26:16)։
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պա տաս խա նում: Սրա նից էլ զարթ նե լով՝ Աբեն նե րը ցան կա
նում է տե ղե կա նալ, թե ով է իրեն կան չում։ Ահա այդ ժա մա
նակ Դա վի թը, նրան հան դի մա նե լով, ասում է. «Ո՛վ Աբեն ներ , 
քեզ նման քաջ Իս րա յե լում ո՞վ կա, և ին չո՞ւ չես պաշտ պա նում 
թա գա վո րին, քա նի որ մե կը զոր քի մեջ մտավ, որ պես զի սպա նի 
թա գա վո րին. արածդ լավ բան չէ: Տե րը գի տի, որ դուք ար ժա նի 
եք մահ վան: Ահա ինձ մոտ են այն նի զակն ու ջրի կու ժը, որոնք 
թա գա վո րի գլխա վե րև ում էին»:

Դավ թի՝ այս խոս քե րը ասե լու ժա մա նակ Սա վու ղը, նույն
պես արթ նա նա լով, տես նում է, որ նի զակն ու ջրի կու ժը չկան, 
և Դավ թի ձայ նը լսե լով՝ ասում է. «Ո՛վ իմ որ դի Դա վիթ, սա 
քո՞ ձայնն է»: 

Դու Սա վու ղի խո րա ման կու թյա՛նը նա յիր. բա նակ հա վա
քե լով՝ Դավ թի դեմ է դուրս գա լիս նրան սպա նե լու նպա տա կով, 
երբ նրա ցան կա ցած և փնտրած հնա րա վո րու թյու նը Դավ թի 
ձեռքն է անց նում, և վեր ջինս չի վնա սում նրան, մի այն այն ժա
մա նակ է նրան իմ որ դի ան վա նում: Դա վի թը, իրեն նրա ծա ռա 
ան վա նե լուց բա ցի, դար ձյան սրտա ռուչ խոս քե րով և եղա նա
կով այս պես է պա տաս խա նում. «Ո՛վ իմ տեր, ին չո՞ւ ես ըն կել 
ծա ռա յիդ ետև ից, ի՞նչ հան ցանք եմ գոր ծել, եթե Աստ ված է քեզ 
իմ դեմ ուղար կել, թող քո զո հը լի նեմ , իսկ եթե մարդ կանց թե
լադ րան քով է, թող նզո վյալ լի նեն նրանք, ով քեր ինձ, իս րա յե
լա ցի նե րի երկ րից զրկե լով, կռա պաշտ նե րի եր կիր են քշում, 
որ տեղ ակա մա թա փա ռում եմ: Սա կայն իմա ցի՛ր, որ Տե րը չի 
ցան կա նում, որ իմ ա րյու նը գետ նին թափ վի, դու՝ իս րա յե լա ցի
նե րի թա գա վորդ, իմ դեմ դուրս գա լով, ես էլ գի շա տիչ թռչու նի 
ձեռ քից փախ չող թռչու նի նման լեռ ներն եմ փախ չում»:

Սա վու ղը, սույն խոս քե րը լսե լով, ինչ քան էլ Դավ թին թշնա
մի, սա կայն հաս կա նում է, որ իրա վուն քը նրա կողմն է, ուս
տի պա տաս խան չու նե նա լով՝ ակա մա զղջում է: Մա նա վանդ 
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խոս տո վա նե լով, որ հան ցա վոր է, ավե լաց նում է. «Արի՛, որ դի՛ս, 
այ լևս չա րիք չեմ անի քեզ»138: 

Սա կայն Դա վի թը, վստա հու թյու նը կորց նե լու լուրջ պատ
ճառ ներ ունե նա լով, պա տաս խա նում է. «Թող մե կը գա և տա
նի թա գա վո րի նի զակն ու ջրի կու ժը, Աստ ված թող յու րա քան
չյուր մար դու ըստ նրա սրտի և գոր ծե րի վար ձատ րի, ինչ պես 
ես քեզ արե ցի , այդ պես էլ թող Աստ ված ինձ անի և ինձ ազա
տի ամեն մի նե ղու թյու նից»: Թեև այն ժա մա նակ Սա վուղն 
օրհ նու թյան մի քա նի խոսք է ուղ ղում Դավ թին139, սա կայն նա 
առանց կա րև ո րու թյուն տա լու մեկ նում է այն տե ղից. Սա վու ղը 
ևս առանց հե տապն դե լու վե րա դառ նում է իր տե ղը: 

Հարց ԻԴ: Սավուղի «մեղա՜» ասելուց հետո Դավիթը 
նորից բնակվո՞ւմ է նրա երկրում:
Պա տաս խան: Ո՛չ, չի բնակ վում: Քա նի որ ճիշտ չէ փոր ձա ծը 

վերս տին փոր ձել: Ցան կա նում է հե թա նոս նե րի եր կի րը գնալ 
և զերծ մնալ Սա վու ղի հա լա ծանք նե րից: Հի րա վի, (տե՛ս հարց 
ԻԱ) Դա վի թը չորս հա րյուր մարդ ուներ, բայց հե տո եր կու 
հա րյուր քաջ, մարտն չող և ա ռյու ծա սիրտ մար դիկ ևս գա լով՝ 
նրանց թի վը հաս նում է վեց հա րյու րի, ինչ պես հայտ նի է140:

Սա կայն Սա վու ղի վար քին նա յե լով՝ իս րա յե լա ցի նե
րի երկ րում հնա րա վոր չէր անվ տանգ լի նել, ուս տի վե րո հի
շյալ վեց հա րյուր մար դիկ, ըն տա նիք ներն ու ինչ քը վերց րած, 

138 Սավուղն ասաց. «Մեղք եմ գործել։ Վերադարձի՛ր, որդյա՛կ 
իմ Դավիթ։ Քեզ չար բան չեմ անի…. և շատ հանցավոր եմ» (Ա Թագ. 
26:21)։

139 Սավուղն ասաց Դավթին. «Օրհնյալ ես դու, որդյա՛կ իմ 
Դավիթ, դու հաջողություն ես գտնելու և զորանալով զորանալու ես» 
(Ա Թագ. 26:25)։

140 Ա Մնաց. 12:
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գնում են Գե թա՝ Ան քուս թա գա վո րի մոտ, ուր մի ան գամ ար
դեն գնա ցել էին: Կռա պաշտ նե րի վե րո հի շյալ թա գա վո րը և 
Սա վու ղը մշտա պես թշնա մի էին: Սա վուղն այ լևս չէր կա րող 
Դավ թին վնաս հասց նել, ուս տի Սա վու ղը դա դա րում է հա լա
ծել Դավ թին:

Ան քուս թա գա վո րը, Դավ թին այս ան գամ շատ հա վա նե լով, 
ցան կա նում է իր թա գա վո րա նիստ քա ղա քում մի վայր հատ
կաց նել և նրան պատ վով պա հել, սա կայն Դա վի թը, պատ ճա
ռա բա նե լով, որ իրեն պատ շաճ չէ թա գա վո րի գտնվե լու վայ
րում նստել, խնդրում է, որ իրեն մի այլ վայր շնոր հի, որ տեղ իր 
ողջ ունե ցա ծով գնա և բնակ վի:

Նա էլ, որ պես զի Դա վի թը իր իշ խա նու թյան ներ քո մնա և 
իս րա յե լա ցի նե րի եր կիր չգնա, Սի կի լակ քա ղա քը, որ պես կալ
վածք, նրան է տա լիս, որն ար դեն իսկ պատ կա նում էր իս րա յե
լա ցի նե րին, սա կայն կռա պաշտ ներն այն գրա վել էին, և որ տեղ 
դար ձյալ իս րա յե լա ցի ներ էին ապ րում: Թեև Դա վի թը Սի կի լա
կում էր բնակ վում, սա կայն ժա մա նակ առ ժա մա նակ հայ րե նա
սի րու թյու նից մղված գնում էր քա ղաք նե րից և անա պատ նե րից 
հե ռու տե ղեր, որ տեղ հե թա նոս նե րից կամ կռա պաշտ նե րից 
շա տե րին կո տո րե լով և կո ղոպ տե լով վե րա դառ նում էր: 

Թե պետ Դավ թի գնա ցած վայ րե րը Ան քու սի իշ խա նու թյան 
ներ քո չէ ին, այլ ուրիշ օտար ցե ղե րի վրա էր հար ձակ վում, սա
կայն նրանք ևս կռա պաշտ էին, ուս տի երբ հի շյալ թա գա վո րը 
հարց նում էր, թե այդ օրը որ կողմ են գնա ցել, Դա վի թը, որ պես
զի նրա սիր տը չցա վեց նի, անո րոշ պա տաս խա նում էր. «Այ սօր 
իս րա յե լա ցի նե րի հա րա վա յին կող մերն էինք գնա ցել»:

Ար դա րև, քա նի որ նրա գնա ցած վայ րե րը իս րա յե լա ցի նե
րի հա րա վա յին կող մե րում էին, Ան քու սը չի իմա նում, որ կռա
պաշտ նե րին է կո տո րում և կո ղոպ տում, որով հե տև կա տա րե
լա պես վստա հում է Դավ թին: 
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Այդ օրե րին բո լոր կռա պաշտ նե րը մի ա վոր վե լով իս րա յե
լա ցի նե րի դեմ պա տե րազ մի են դուրս գա լիս և Ափեկ կոչ վող 
վայ րում բա նակ դնում: Ան քու սը ցան կա նում է Դավ թին էլ 
հե տը պա տե րազմ տա նել, թեև Դա վիթն առե րես նրա հետ 
գնա լու ցան կու թյուն է հայտ նում , սա կայն ներ քուստ` մե ծա
պես սրտա տանջ վում, քա նի որ եթե չգնա, թա գա վո րի միտքն 
իր հան դեպ պի տի պղտոր վի և այ լևս չպի տի վստա հի իրեն, 
իսկ եթե պա տե րազմ գնա, բա ցա հայ տո րեն իր ազ գին պի տի 
դա վա ճա նի, այս պի սով, եր կու սրի արան քում մնա լով՝ խիստ 
նեղ վում է:

Վեր ջա պես ել քը Աստ ծու կամ քին թող նե լով՝ Ան քու սի հետ 
կռա պաշտ նե րի հա վաք ված վայրն է գնում, որ տեղ այլ ցե ղե րի 
մե ծա մեծ ներ, նրան տես նե լով, հարց նում են, թե ով է: Ան քուս 
թա գա վո րը, նրա ով լի նե լը և եր կար ժա մա նակ իր մոտ մնա
լը հայտ նե լով, ավե լաց նում է, որ նրա նից որևէ վատ արարք 
չի տե սել: Սա կայն նրանք, դրան հա վա նու թյուն չտա լով, 
ասում են. «Նրան հե՛տ դարձ րու, որ պես զի մեզ հետ պա տե
րազ մի չգնա»: Քա նի որ վա խե նում էին, որ Սա վու ղին հա ճո յա
նա լու հա մար, գու ցե իրենց հան դեպ թշնա մու թյուն անի, մա
նա վանդ իրենց եր կյու ղը հայտ նե լով՝ հարց նում են. «Սա այն 
Դա վի թը չէ՞, որի մա սին իս րա յե լա ցի նե րը եր գում էին, թե Սա
վու ղը հա զար կո տո րեց, Դա վի թը ՝ տա սը հա զար»: 

Հի րա վի, թե պետ Ան քու սը Դավ թից մատ նու թյուն չէր սպա
սում, սա կայն նրա պատ ճա ռով ուրիշ նե րին ընդ դի մա նալ չցան
կա նա լով՝ մեղմ խոս քե րով Դավ թին ասում է. «Դու ար դար և 
հա ճե լի ես ինձ հա մար, բայց քա նի որ նրանք քո գա լը չեն ցան
կա նում, խա ղա ղու թյամբ վե րա դար ձի՛ր քո տե ղը»: Թեև Դա
վի թը, այս խոս քե րը լսե լով, սրտանց ուրա խա նում է, սա կայն 
նա այլ տպա վո րու թյուն չթող նե լու և կաս կած չհա րու ցե լու հա
մար չի ցան կա նում վե րա դառ նալ:
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Ան քու սը նո րից է խո սում՝ ասե լով. «Դու իմ առ ջև Աստ ծու 
հրեշ տա կի նման ես, սա կայն քա նի որ նրանք ասա ցին, որ մեզ 
հետ չգնաս պա տե րազ մե լու, ուրեմն վերց րո՛ւ քո մարդ կանց և 
շո՛ւտ վե րա դար ձիր»: Այն ժա մա նակ Դա վի թը, Աստ ծուց շնոր
հա կալ լի նե լով, մեծ ուրա խու թյամբ վե րա դառ նում է: Սա կայն 
այս ուրա խու թյու նը, եր կար չտև ե լով , տրտմու թյան է վե րած
վում, քա նի որ եր րորդ օրը, երբ Սի կի լակ է հաս նում, տես
նում է, որ թշնա մին վե րա դառ նա լով ոչ մի այն կո ղոպ տել է, 
այ լև այ րել և ավե րե լուց հե տո այն տե ղի բո լոր մարդ կանց 
գե րե վա րել:

Այս դեպ քի պատ ճա ռով Դա վիթն ու իր զոր քը այն քան են 
ցա վում և ար տաս վում, որ այ լևս ուժ և զո րու թյուն չեն ունե
նում: Թեև Դա վի թը բո լո րից ավե լի էր վշտա հար, սա կայն 
զոր քը, իրենց սրտե րի կսկիծ նե րից բոր բոք ված, ցան կա նում է 
նրան քար կո ծել՝ ասե լով. «Ին չո՞ւ չհո գա ցիր քա ղա քի ապա հո
վու թյան մա սին»: Իսկ Դա վի թը, ինչ պես միշտ, այդ պես էլ այս 
ան գամ իր հա վա տով զո րա ցած141, Աբի ա թար քա հա նա յի ձեռ
քով Աստ ծուն հարց նե լուց հե տո նրա հրա մա նով որո շում է հե
տապն դել թշնա մուն:

Եվ քա նի որ վեց հա րյուր մարդ ուներ, եր կու հա րյու րին 
թող նում է, որ գույքն ու պա շա րը պահ պա նեն, մա նա վանդ որ 
նրանք, խիստ հոգ նած լի նե լով, քայ լե լու ունակ չէ ին, ուս տի 
մնա ցա ծի հետ ճա նա պարհ է ընկ նում և առա ջին իջև ա նի մեջ 
մի եգիպ տա ցու է գտնում, որը, երեք օրից ավե լի քաղ ցած և 
ծա րավ լի նե լով, կի սա մահ տա ռա պում էր:

Այս մար դուն գթա լով՝ ուտե լիք և ջուր տա լուց հե տո Դա
վի թը հարց նում է, թե ով է: Սա խոս տո վա նում է, որ Սի կի լա
կը իրենք կո ղոպ տել են, և ին քը, ամա ղե կա ցի մի մար դու ծա ռա 

141 Եվ Դավիթը զորացավ իր Տեր Աստծով (Ա Թագ. 30:6)։
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լի նե լով, իր տի րոջ հետ էր եկել, սա կայն խիստ հոգ նած լի նե լով, 
ան կա րող քայ լե լու ՝ տե րը ճամ փի կե սին թո ղել, լքել է իրեն: Դա
վի թը պա հան ջում է, որ իրեն հայտ նի աս պա տակ նե րի տե ղը, 
մար դը հա մա ձայ նում է մի պայ մա նով, որ երդ վի իրեն չսպա նել 
և տի րոջն էլ չհանձ նել. Դա վի թը երդ վում է:

Այդ պա հին Մա նա սեի ցե ղից չորս քա ջա րի և հզոր մար
դիկ են գա լիս Դավ թի մոտ, որոնք նաև հա զա րա պե տեր էին, 
և Սա վու ղից բա ժան վե լով՝ իրենց ըն կեր նե րի հետ են գա լիս, 
որոնց Դա վի թը սի րով ըն դու նում է, և առանց ժա մա նակ կորց
նե լու շարժ վում են թշնա մի աս պա տակ նե րի գտնվե լու վայ
րը: Այն տեղ տես նում են, որ բո լո րը ան վախ, ան հոգ և ցրված, 
ուրա խու թյամբ ուտե լով և խմե լով են զբաղ ված: Դա վիթն իս
կույն հար ձակ վում է և սկսում կո տո րել նրանց:

Այդ օրը՝ առա վո տից մինչ երե կո, և մին չև հա ջորդ օրն 
ամե նայն հա ջո ղու թյամբ պա տե րազ մում է, այն պես որ թշնա
մուց մի այն չորս հա րյուր հո գու է հա ջող վում՝ իրենց ուղ տե րին 
նստե լով խույս տալ, իսկ մնա ցա ծին կո տո րե լով, ամեն ինչ, ինչ 
Սի կի լա կից կո ղոպ տել և հափշ տա կել էին, նաև հի շյալ քա ղաք
նե րից հափշ տա կած կո ղո պուտն ու ավա րը, որ պատ րաստ 
նրանց մոտ էին, նույն պես հետ է վերց նում, ինչ պես նաև բո լոր 
գե րի նե րին լի ո վին ազա տում: Դավ թի՝ նրանց և իրենց անա
սուն նե րի հո տե րը առ ջևը գցած և սրտի գո հու նա կու թյամբ վե
րա դար ձի ժա մա նակ ժո ղո վուրդն անա պա տում, ցնծու թյամբ 
«այս ավա րը Դավ թինն է» ասե լով, սրտանց նրան փառ քե րի 
փառ քին է բարձ րաց նում142:

Վե րա դար ձին մի քա նի շա հա մոլ ան ձինք չեն ցան կա նում 
ավա րից բա ժին հա նել վե րո հի շյալ այն եր կու հա րյուր զոր քին, 

142 Դավիթն առավ բոլոր հոտերն ու արջառները և տարավ 
ավարի առջևից։ Ավարի համար ասում էին. «Սա Դավթի ավարն է» 
(Ա Թագ. 30:20)։
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որ Դավ թի հրա մա նով պա հ պա նում էր նրանց գույ քը և պա
շար նե րը, սա կայն նրանց բա ժին տա լը օրի նա վոր լի նե լով՝ Դա
վի թը հրա մա յում է չթե րա նալ այս եղ բայ րա կան պար տա կա
նու թյու նը կա տա րե լիս, և ստի պում է բո լո րին բա ժին հա նել, և 
այն ժա մա նա կից սկսված` Իս րա յե լի ժո ղովր դի և զոր քի մի ջև 
այս պայ մանն ու սո վո րու թյու նը անդր ժե լի ո րեն և նվի րա կա նո
րեն միշտ հաս տա տուն են մնում: 

Դա վի թը նույն պես հա ջո ղու թյամբ Սի կի լակ վե րա դառ
նա լուց հե տո բեր ված ավա րից առա տու թյամբ, իբ րև սի րո և 
աղոթ քի ար ժա նի լի նե լու նշան, ուղար կում է իր այն բա րե կամ
նե րին , որոնք այլ քա ղաք նե րում էին բնակ վում, որ պես զի այդ 
ըն ծա նե րով իր բա ցա կա սի րե լի ներն էլ ուրա խաց նի, և նրանք 
աղո թեն իր հա ջո ղու թյան հա մար:

Հարց ԻԵ: Ի՞նչ վիճակում էր Սավուղը, երբ Դավիթը 
Սիկիլակում փառավորված և ուրախ էր:
Պա տաս խան: Չա փա զանց թշվառ և ողոր մե լի վի ճա կում էր: 

Դու Աստ ծու ար դա րու թյո ՛ւնը տես: Սա վու ղը ցան կա նում էր 
սպա նել Դավ թին, և Դա վի թը նրա հա լա ծանք նե րից խույս է 
տա լիս օտար եր կիր, սա կայն Տի րոջ ողոր մա ծու թյամբ գնա
ցած բո լոր վայ րե րում ուրախ և զվարթ է լի նում, իսկ Սա վու ղը, 
որի իշ խա նու թյա նը բո լոր իս րա յե լա ցի ներն էին հպա տակ վում, 
ծանր մտա տան ջու թյան և տխրու թյան են թարկ վե լով, միշտ 
ան հան գիստ էր և տա ռա պում էր:

Սա կայն մի՛ զար մա ցիր. որով հե տև առ Աստ ված կա տա
րյալ հնա զան դու թյուն ունե ցող հա վա տա ցյա լը որ տեղ էլ լի
նի, փառ քի կհաս նի և կու րա խա նա, իսկ հնա զան դու թյան մեջ 
թե րա ցող մար դը թա գա վոր էլ լի նի, զերծ և ազատ չէ տրտմու
թյու նից և վտանգ նե րից : Քա նի որ (տե՛ս ԻԴ հար ցը) բո լոր 
կռա պաշտ ցե ղե րը, իս րա յե լա ցի նե րի դեմ մի ա վոր վե լով և 
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պա տե րազ մի դուրս գա լով, Ափեկ կոչ վող վայ րում բա նակ են 
դնում և այն տե ղից էլ շարժ վե լով՝ գա լիս են Սով ման:

Սա կայն Սա վու ղի բա նա կը նախ Այեն դով րում էր գտնվում, 
և թեև հե տո այն տա նում է Գեղ բուե լե ռան վրա, սա կայն 
թշնա մու բա նա կի բազ մու թյա նը նա յե լով՝ միտ քը եր կյու ղից 
ոչ մի կերպ չէր հան դարտ վում, մա նա վանդ զոր քի մեծ մա սը, 
իրեն լքե լով, Դավ թի մոտ է գնում, զին վոր նե րի թիվն էլ խիստ 
նվա զում է:

Սրա նից բա ցի՝ (ըստ 20րդ հար ցում հի շա տա կա ծի) նախ
կի նում քա հա նա նե րի կո տո րած լի նե լով՝ մո տը քա հա նա չկար, 
որ նրա մի ջո ցով Տի րո ջը հարց նի, և երբ բո լո րո վին ան ճար է 
մնում, ստիպ ված ինքն է հարց նում: Աստ ված ոչ մի այն չի պա
տաս խա նում, այ լև մար գա րեի մի ջո ցով կամ որևէ նշա նով չի 
ցան կա նում Սա վու ղի այդ վի ճա կի մա սին որևէ բան հայտ նել:

Թեև Սա վու ղը հաս կա նում է, որ Աստ ված իր դեմ բար կա
նա լու պատ ճա ռով չի պա տաս խա նում , սա կայն զղջու մով մեղ
քե րի թո ղու թյուն խնդրե լու փո խա րեն է՛լ ավե լի է չա րա նում : 
Որով հե տև նա խա պես կա խար դու թյու նը Տի րոջ օրենք նե րին և 
հրա ման նե րին հա կա ռակ լի նե լով՝ ինքն էր հրա մա յել կա խարդ
նե րին կո տո րել, այս ան գամ Տի րո ջից պա տաս խան չստա նա
լով՝ նրանց օգ նու թյանն է ապա վի նում և մի կա խարդ կին է 
փնտրել տա լիս։ Երբ փնտրտուք նե րից հե տո իմա նում է տե ղը, 
ծպտված, եր կու ծա ռա նե րի հետ գի շե րը նրա տուն է գնում, որ 
նրա մի ջո ցով Սամ վե լին բե րել տա լով՝ իր փրկու թյան մա սին 
հարց նի, քա նի որ Սամ վելն ար դեն մա հա ցել էր:

Հի րա վի, կա խարդ կի նը, չճա նա չե լով Սա վու ղին, պա տաս
խա նում է, որ վա խե նում է թա գա վո րից, և սա եր դու մով պա
տաս խա նում է. «Մի՛ վա խե ցիր, սրա հա մար քեզ ոչինչ չի պա
տա հի»: Կի նը հա զիվ սկսել էր կա խար դու թյան խա բե պա տիր 
հնարք նե րը, և ահա վե րին հրա մա նով հայտն վում է Սամ վե լը, 
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և ինչ պես իր կեն դա նու թյան օրոք էր վճռվել, որ Աստ ծու հրա
մա նով թա գա վո րու թյու նը, նրա նից վերց վե լով, ուրի շին պետք է 
տրվի, այդ պես էլ այս ան գամ այդ վճի ռը հաս տա տե լուց բա ցի, 
որ պես զի Սա վուղն ուղիղ սրտով ապաշ խա րի, հայտ նում է, որ 
վա ղը նա և որ դի նե րը պա տե րազ մում պի տի մա հա նան , և իս
րա յե լա ցի նե րի բա նակն էլ թշնա մու ձեռ քը պի տի մատն վի:

Սա կայն նա դար ձյալ չի զղջում, այլ եր կյու ղից ոտ քի վրա 
կանգ նե լու կա րո ղու թյուն չու նե նա լով՝ ընկ նում է գետ նին: Եվ 
քա նի որ նա խորդ օր վա նից ոչինչ չէր կե րել, կա խարդ կի նը, 
կե րա կուր պատ րաս տե լով, խնդրում է ուտել և կազ դուր վել, և 
երբ նրա ծա ռա ներն էլ են խնդրում, այն ժա մա նակ ճա շում է և 
բա նակ վե րա դառ նում:

Այս դեպ քի վե րա բե րյալ Սուրբ գրքի պատ մու թյա նը նա
յե լով՝ ոմանք կար ծում են, որ Սամ վե լը սա տա նա յա կան զո
րու թյամբ չէ, որ երև ում է, քա նի որ նրանք ասում են՝ սա տա
նան չի կա րող մա հա ցած մար դու հո գին իր գտնվե լու վայ րից 
դուրս հա նել կամ էլ թե հայտ նել ապա գա յում կա տար վե լիքն ու 
այն բա նե րը, որոնք կախ ված են մար դու կամ քից, ուս տի կա
խարդ կի նը դե ռևս կա խար դա կան արա րո ղու թյու նը չսկսած, 
Սամ վե լը երև ում է Աստ ծու հրա մա նով, սա կայն սա տա նան, 
նեն գա վոր և հնա րա գետ լի նե լով, կա րող է երև ալ, ինչ կեր պա
րան քով էլ ցան կա նա, ուս տի մի գու ցե նա խա պես սուտ կեր պա
րան քով և խոս քե րով, Սամ վե լի նախ կի նում ասած նե րին հա
կա ռակ ոչինչ չի ասում: Ոմանք էլ հա կա ռակն են ասում, և արդ, 
սրա վե րա բե րյալ հարկ է դի մել մեկ նո ղա կան գրա կա նու թյա նը : 

Հաս կա ցի՛ր. Սա վու ղի` նախ կի նում Աստ ծու կամ քին հա
կա ռակ գոր ծե լու հա մար թա գա վո րու թյու նը նրա նից պետք է 
վերց վեր, սա կայն այս ան գամ, առա վել ևս սա տա նա յի վրա 
հույ սը դնե լով, պա տի ժը է՛լ ավե լի էր սաստ կա նա լու: Քա
նի որ պա տե րազ մում իր և որ դի նե րի մահ վա նից բա ցի՝ նրա 



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 145

պատ ճա ռով ան դառ նա լի ո րեն վճռվում է իս րա յե լա ցի նե րի բա
նա կի կո տոր վե լը: 

Թող խրատ վեն նրանք, ով քեր օգ նու թյուն են փնտրում 
կա խարդ նե րի և բախ տա գու շակ նե րի խա բե բա հնարք նե րով, 
քա նի որ սա Աստ ծուն ուրա նալ և սա տա նա յին պաշ տել է նշա
նա կում: Սա տա նան մար դու թշնա մին է, թշնա մուց բա րե կա
մու թյուն ու ստա խո սից ճշմա րիտ պա տաս խան ակն կա լելն 
ամե նա մեծ հի մա րու թյունն է:

Եթե եր բևէ կա խարդ նե րի տված տե ղե կու թյուն նե րի հա
մա պա տաս խան նույ նիսկ մի գործ կա տար վի, նրանց խոս
քե րին հա վատ ըն ծա յե լը և հույս կա պե լը պար զա պես հան
ցանք են: Քա նի որ այդ գոր ծը ոչ թե նրանց զո րու թյամբ և 
գի տու թյամբ է կա տար վում, այլ սա տա նան , գոր ծի բնա
կան ըն թաց քին նա յե լով, չա րու թյան գոր ծիք լի նող կա խար
դի մտքին ներ գոր ծում է այն, ինչ բնա կա նա բար պի տի տե ղի 
ունե նար, որ պես զի մարդ կանց խա բե լով ՝ իրեն կա պի և այս 
եղա նա կով Աստ ծու հնա զան դու թյու նից հա նե լով՝ իր նման 
ապս տամբ դարձ նի:

Այժմ դու Սա վու ղի թշվառ վի ճա կի մա սի՛ն խոր հիր. որով
հե տև երբ Սամ վե լը վստա հո րեն ազ դա րա րում է հա ջորդ օրը 
պա տե րազ մում մեռ նե լը, այդ գի շեր բա նակ վե րա դառ նա լու և 
ամ բողջ գի շեր աղոթք նե րով և աղա չանք նե րով Աստ ծու հետ 
հաշտ վե լու փո խա րեն, քա նի որ դեռ ժա մա նակ ուներ, մի այն 
պա տե րազ մե լու կար գադ րու թյուն նե րով և պատ րաս տու թյուն
նե րով է զբաղ վում, և մտադ րու թյուն ներն էլ լոկ մարդ կա յին մի
ջոց նե րի մա սին են, իբր պա տե րազ մի ել քը կամ հա ջո ղու թյու նը 
այդ պի սի բա նե րից են կախ ված:

Երբ առա վո տյան եր կու կող մե րը սկսում են կռվել, իս րա
յե լա ցի նե րը իս կույն փա խուս տի են դի մում, և թշնա մին մի լավ 
ջար դում է նրանց: Պա տե րազ մի սաս տիկ բոր բոք ված պա հին 
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մա հա նում են նաև Սա վու ղի երեք որ դի նե րը՝ Հով նա թա նը, 
Ամի նա դա բը և Մեղ քի սա վեն: Սա վու ղը, նույն պես մա հա ցու 
վի րա վոր ված, տես նում է, որ իր կող քին, զի նակ րից բա ցի, այլ 
մարդ չկա, ուս տի նրան ասում է. «Հա նի՛ր սուրդ և սպա նի՛ր 
ինձ, որ պես զի թշնա մին չտան ջի ինձ»:

Երբ ծա ռան երկմ տում է, Սա վու ղը, իր սրի վրա ընկ նե լով, 
մա հա նում է ողոր մե լի ձև ով, և զի նա կիրն էլ, սա տես նե լուն 
պես իր սրի վրա նետ վե լով, մա հա նում է: Շրջա կա քա ղա քի 
իս րա յե լա ցի նե րը, այս սար սա փե լի աղե տի և դժբախ տու թյան 
լուրն իմա նա լով, եր կյու ղից փախ չում և թաքն վում են, և թշնա
մին էլ, տի րե լով դա տարկ ված քա ղաք նե րին, դրան ցում իր ժո
ղովր դին է հաս տա տում:

Սրա նից բա ցի՝ թշնա մին, կռվում ըն կած նե րին կո ղոպ տե
լու հա մար հա ջորդ օրը գա լով, երբ գտնում է Սա վու ղի և նրա 
որ դի նե րի մար մին նե րը, ավե տա բեր ներ է ուղար կում իրենց 
երկրներ, ասես այդ հաղ թա նա կը իրենց կուռ քե րի օգ նու
թյամբ էին տա րել, Սա վու ղի գլու խը կտրե լով՝ Դա գոն չաստ
ծուն, և նրա զեն քե րը Աս տա րով դի կռա տանն են դնում, իսկ 
մար մին ներն էլ իս րա յե լա ցի նե րին անար գե լու հա մար Բեթ սան 
քա ղա քի պա րիսպ նե րից են կա խում:

Քա նի որ Սա վուղն իր կեն դա նու թյան օրոք և թա գա վո րե
լու առա ջին օրե րին ամո նա ցի նե րի Նա աս թա գա վո րի ձեռ քից 
փրկել էր Հա բիս քա ղա քը (ինչ պես հի շա տակ վել է ԺԶ հար ցի 
մեջ), նրա այդ երախ տի քի փո խա րեն հի շյալ քա ղա քի բնա կիչ
նե րից քա ջա սիրտ մար դիկ գի շե րը Սա վու ղի և նրա որ դի նե րի 
մար մին նե րը իջեց նում են պարս պից, պատ վով թա ղում և յոթ 
օր էլ սուգ են պա հում:

Խոր հի՛ր, թե այս աշ խար հի մե ծու թյու նը որ քան մեծ 
վտանգ է մար դուն. մինչ Սա վու ղը հո ղա գործ էր, խո նար
հու թյամբ իրեն թա գա վոր լի նե լու անար ժան էր հա մա րում, 
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սա կայն երբ թա գա վո րե լուց հե տո զո րու թյուն և մե ծու թյուն է 
ձեռք բե րում, հպար տու թյան դևը տի րում է նրա ներ քին էու
թյա նը, որից էլ, Աստ ծու հրա մա նին հա կա ռակ ըն թա նա լով, ոչ 
մի այն իր չա րա չար կորս տի պատ ճառ, այ լև իր որ դի նե րի և բա
զում այլ մարդ կանց կոր ծան ման առաջ նորդ է լի նում:

Տե՛ս այս կե տում Աստ ծու ար դա րու թյու նը. իս րա յե լա ցի նե
րը Սամ վե լից թա գա վոր են խնդրում, որ պես զի թշնա մու դեմ 
իրենց պաշտ պա նի (ինչ պես հի շա տակ վել է ԺԵ հար ցի մեջ), 
Աստ ված բար կա նա լով Սա վու ղին է թա գա վոր կար գում143: 
Սա կայն նրա անհ նա զան դու թյան պատ ճա ռով նրա հետ 
իրենք էլ են պատժ վում, քա նի որ Աստ ծու զո րու թյան վրա 
հույս դնե լու փո խա րեն մար դու վրա են հույս դնում: 

Թեև գրված է, որ Սա վու ղը եր կու տա րի է թա գա վո
րում (Ա Թագ. 13), սա կայն քա նի որ գրված է քա ռա սուն տա
րի (Գործք 13:21). սրա մա սին հարկ է դի մել մեկ նո ղա կան 
գրա կա նու թյա նը:

Հարց ԻԶ: Դավիթը, Սավուղի մահվան մասին լսելով, 
ուրախանո՞ւմ է:
Պա տաս խան: Եր բե՛ք, ո՛չ. մա նա վանդ խիստ տրտմե լով՝ ար

տաս վում է: Որով հե տև Սի կի լա կը կո ղոպ տող նե րի դեմ Դավ թի 
ար շա վե լու օրն էր, երբ Սա վու ղը, պա տե րազ մում վի րա վոր վե լով, 
մա հա նում է, և ամա ղե կա ցի մի մարդ, նրա թագն ու բազ կա կա
լը (որոնք թա գա վո րը կրում էր զար դա րան քի հա մար) մի կերպ 
ձեռք բե րե լով, Դավ թին է տա նում՝ կար ծե լով, որ նա, Սա վու ղի 
մահ վան հա մար ուրա խա նա լով, իրեն մե ծա մեծ պար գև ներ պի
տի տա։ Այս ակն կա լի քով երկ րորդ օրը Սի կի լակ գա լով՝ պա տե
րազ մում Սա վու ղի և Հով նա թա նի մահ վան բոթն է հայտ նում: 

143 Ո՞ւր է քո թագավորը…. Ո՞ւր է քո թագավորը (Ովսե 13:10,11)։
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Սա կայն նեն գու թյամբ, որ պես զի կեղ ծա վո րու թյու նը 
հայտ նի չդառ նա, իբր թե մեծ տխրու թյան հան դի պած մարդ, 
զգեստ նե րը պատ ռե լով, գլխին մո խիր ցա նած՝ ներ կա յա նում է 
Դավ թին: Երբ Դա վի թը հարց նում է, թե որ տե ղից է գա լիս, և 
Սա վու ղը ինչ պես է մա հա ցել, նա պա տաս խա նում է. «Գեղ բուե 
լե ռան վրա հան դի պե ցի, երբ Սա վու ղը ըն կած էր իր նի զա կի 
վրա և թշնա մին էլ նրան շրջա պա տած լի նե լով՝ ինձ տես նե լուն 
պես ասաց. «Սպա նի ՛ր ինձ», և ես, տես նե լով, որ նրա հա մար 
այ լևս կեն դա նի մնա լու հույս չկա, նրան սպա նե լով թագն ու 
բազ կա կա լը քեզ՝ իմ տի րո ջը, բե րե ցի»:

Լա՛վ հի շիր. Սա վու ղը, ինչ պես վերն է հի շա տակ վել, ինք
նաս պան է եղել, սա կայն երբ հի շյալ ամա ղե կա ցին Դավ թին 
հա ճո յա նա լու հա մար խոս տո վա նում է, որ ինքն է նրան սպա
նել, ար դա րա ցի ո րեն դա տա պարտ վում է մահ վան: Ուստի 
Դա վի թը նրան պա տաս խա նում է. «Դու ինչ պե՞ս չես վա խե
ցել ձեռք բարձ րաց նել թա գա վո րի վրա, ուրեմն քո ա րյու նը՝ քո 
գլխին, քա նի որ ինքդ խոս տո վա նե ցիր, որ թա գա վո րին դու ես 
սպա նել»: Եվ երբ տես նում է, որ հի շյալ ամա ղե կա ցին այ լևս 
որևէ պա տաս խան չի կա րո ղա նում տալ, հրա մա յում է, որ ան
մի ջա պես սպա նեն այդ անզ գամ մար դուն:

Օրի նա՛կ վերց րու. սույն թշվառ ամա ղե կա ցին, Դավ թին 
խա բե լով, դրամ կոր զե լու նպա տակ ուներ, կամ երբ նա թա
գա վոր դառ նար` դիր քի և փառ քի հաս նե լու, սա կայն փո
խա րե նը իր կյանքն է տա լիս. ահա այս պի սին է կեղ ծա վոր և 
ստա խոս մարդ կանց վի ճա կը : Իս կա պես, մաս նա վոր շա հի 
հա մար աս ված հի շյալ ստա խո սու թյա նը հա կա ռակ՝ Սա վու ղի 
և Հով նա թա նի մա հը ստույգ էր, որի պատ ճա ռով էլ Դա վի թը 
և նրա հետ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը տրտմու թյամբ են հա մակ
վում և այդ օրը մին չև երե կո լա ցով և ծո մա պա հու թյամբ սուգ 
անում: Սրա նից բա ցի՝ Դա վի թը, երգ հո րի նե լով, Սա վու ղին 
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և Հով նա թա նին է ներ բո ղում, ինչ պես որ Սուրբ գրքում այն 
հայտ նի է որ պես պատ մա կան բա նաս տեղ ծու թյուն:

Դու այս տեղ Դավ թի առա քի նու թյա՛նը նա յիր: Իր հա կա
ռա կոր դի մահ վան մա սին լսե լով, ծո մա պա հու թյամբ ար տաս
վե լուց և սգա լուց բա ցի՝ նրա անու նը ներ բո ղա կան եր գե րով 
փա ռա բա նում է: Դու նույն պես, ո՛վ ըն թե ցող, մի՛ ուրա խա ցիր 
ոսո խիդ՝ վտան գի մեջ լի նե լու, վնաս կրե լու և կամ մա հա նա
լու պատ ճա ռով, որ պես զի նրա նման սխալ վե լով՝ չմե ղան չես , 
քա նի որ ուրի շին չա րիք ցան կա ցո ղը իր ան ձի հան դեպ է չա
րիք գոր ծում (ըստ առա ծի` չա րի քը խոր հո ղի հա մար է չա րիք): 
Սա կայն իր ան ձի հան դեպ չա րիք գոր ծե լը բնու թյա նը հա կա
ռակ է, հե տև ա բար մար դը մին չև չի սխալ վում, չի կա րող հան
ցանք գոր ծել: Արդ, եթե սխալ վե լով մե ղան չել ես, ուղիղ սրտով 
իս կույն զղջա, որ պես զի չպատժ վես , մա նա վանդ քո դեմ չա րիք 
գոր ծո ղի հան ցանք նե րը նե րի՛ր, որ պես զի քո հան ցանք ներն էլ 
ներ վեն, քա նի որ ուրի շի հան ցանք նե րին թո ղու թյուն տա լու 
զլա ցող ան ձը, չի կա րող թո ղու թյուն գտնել հա վի տյան` որ պես 
թո ղու թյան անար ժա նի անձ144:

Եվ քա նի որ Դա վի թը Սա վու ղի հա լա ծանք նե րից խույս 
տա լով էր Սի կի լա կում բնակ վում , ուս տի նրա մահ վան լու րը 
ստա նա լուց հե տո թեև վե րա դառ նա լու ցան կու թյուն է ունե
նում, սա կայն մի այն, ըստ իր կամ քի չգոր ծե լու ցան կու թյամբ, 
քա հա նա յի ձեռ քով Աստ ծուն հարց նե լուց հե տո Աստ ծու հրա
մա նով է Քեբ րոն գա լիս, որ տեղ Հու դա յի ցե ղի իշ խան նե րը մի
ա վոր վե լով նրան թա գա վոր են ընտ րում:

Թե պետ (տե՛ս ԺԸ հար ցը) Սամ վել մար գա րեն նա խա
պես Բեթ ղե հե մում գաղտ նի օծել էր նրան՝ որ պես բո լոր 

144 Ով վրեժ առնի, Տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը 
խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը (Սիրաք 28:2)։
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իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վոր լի նե լու նշան, և այս ան գամ էլ որո
շա կի ո րեն Քեբ րո նում է թա գա վոր ընտր վում, սա կայն ոչ թե 
ամ բողջ Իս րա յե լի ժո ղովր դին թա գա վո րե լու հա մար է ըն
տրվում, այլ մի այն Հու դա յի ցե ղի, որից էլ ին քը սե րում էր:

Հա բի սի բնա կիչ նե րը թա ղել էին Սա վու ղի և նրա որ դի նե րի 
մար մին նե րը (տե՜ս ԻԵ հար ցը): Երբ Դավ թին պատ մում են այդ 
դեպ քը, նա, մե ծա պես ուրա խա նա լով, նրանց մե ծա մեծ նե րի 
մոտ մարդ է ուղար կում՝ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լու, և Հու
դա յի երկ րում իր թա գա վո րե լը տե ղե կաց նե լով` խոս տա նում է 
Սա վու ղին ար ված իրենց լա վու թյան փո խա րեն առա ջին իսկ 
պա տեհ առի թով իր կող մից բա րիք անել: 

Հի րա վի, բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը Դավ թից գոհ էին և բա
ցա հայ տո րեն հա մա ձայն էին նրա թա գա վո րե լուն։ Սա կայն 
Սա վու ղի զո րա պետ Աբեն նե րը, որը հա կա ռակ էր Դավ թին, և 
որի իշ խա նու թյան ներ քո էին իս րա յե լա ցի նե րի զոր քե րը, նա
մա նա վանդ Սա վու ղի հո րեղ բոր որ դին լի նե լու պատ ճա ռով, 
ազ գա կա նու թյան նա խան ձախնդ րու թյամբ Սա վու ղի Հե բուս
թե որ դուն վերց նե լով, զոր քի մոտ է տա նում, որն այդ ժա մա
նակ Հոր դա նան գե տի դի մա ցի կող մում` Գա ղա ա դի գա վա
ռում էր գտնվում:

Հե բուս թեն նախ այդ տեղ եղած ժո ղովր դին է թա գա վո րում, 
սա կայն Աբեն նե րը օրըս տօ րե զա նա զան խա բե ու թյուն նե րով 
և կեղ ծա վո րու թյուն նե րով գրա վում է այլ վայ րե րի մարդ կանց 
սրտե րը, դրա պատ ճա ռով էլ իս րա յե լա ցի նե րի տասն մեկ ցե
ղե րը կա մա թե ակա մա, գո նե կար ճա տև նրա իշ խա նու թյան 
ներ քո են անց նում: Քա նի որ Սամ վե լը կան խա պես ար դեն 
հայտ նել էր, որ թա գա վո րու թյու նը նրա նից վերց վե լով` իս րա յե
լա ցի նե րը եր կու մա սին պի տի բա ժան վեն145. ահա նրա խոսքն 

145 Իսրայելը երկու մասի է բաժանվելու, և Տերն իր խոսքից հետ 
չի դառնալու (Ա Թագ. 15:28):
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այս ձև ով է կա տար վում. Դա վի թը` Հու դայի թա գա վոր, իսկ Հե
բուս թեն, իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վոր լի նե լով` բնա կա նա բար 
ժո ղո վուր դը եր կու մա սի է բա ժան վում:

Սա կայն պարզ է, որ մի ազ գի մեջ եր կու թա գա վոր լի նե
լու հե տև ան քը վտան գա վոր և տխուր պի տի լի ներ, որն էլ լի
նում է: Քա նի որ Աբեն նե րը Գա բա վոն է գնում, Դավ թի Հա վաբ 
զո րա պետն էլ նույն պես մի գոր ծով այն տեղ գնա լու ժա մա նակ, 
Գա բա վո նի աղ բյու րի մոտ մի մյանց պա տա հե լով` նստում են 
դեմ դի մաց: Նախ թշնա մու թյուն ցույց չտա լով` մի մյանց որ
պի սու թյու նը հարց նե լուց հե տո Աբեն նե րը չար դի տա վու թյամբ 
Հա վա բին առա ջար կում է, որ եր կու կող մե րից մար դիկ դուրս 
գան ռազ մա կան վար ժանք նե րի , և երբ նա հա մա ձայ նում է, իս
կույն տաս ներ կու ա կան մարդ աս պա րեզ գա լով սկսում են մե
նա մար տել՝ իբ րև իրենց պա տե րազ մա կան կա տա րե լու թյու նը 
ցույց տա լու: 

Քա նի որ սրանք մի մյանց չէ ին վստա հում, ուս տի յու րա
քան չյու րը, մի ձեռ քով ըն կե րոջ մա զե րը բռնե լով, իսկ մյուս 
ձեռ քով սու րը ըն կե րոջ կո ղը մտցնե լով, ան մի ջա պես մա հա
նում են, այն պես որ այդ վայ րի անու նը մնում է Դա վա ճան նե րի 
դաշտ146: Քա նի որ այն տեղ, իբ րև թե մի մյանց դա վա ճա նե լու 
փա փա գով, քսան չորս մարդ է մա հա նում:

Սրա նից բա ցի, երբ եր կու կող մե րի մի ջև թշնա մու թյու նը 
հայտ նի է դառ նում, սկսում են պա տե րազ մել: Աբեն նե րի կող
մը պարտ վե լով` խույս է տա լիս, և փախ չե լու ժա մա նակ Աբեն
նե րին հե տապն դում է Հո վա բի եղ բայր Ասա յե լը, որը արա
գա շարժ պա տա նի էր և քա ջու թյուն ցու ցա բե րե լու եռան դով 
հա մակ ված` հե տապն դում է, որ պես զի սպա նե լով տի րա նա 
Աբեն նե րի զեն քե րին:

146 Եվ այդ տեղի անունը դրեցին Դավաճանների դաշտ, որը 
Գաբավոնում է գտնվում (Բ Թագ. 2:16):
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Աբեն նե րը, որը Հո վա բի հա մար ցան կա նում է խնա յել 
նրան, ասում է. «Զոր քից մե կին բռնի՛ր և նրա զեն քե րը վերց
րո՛ւ, ինձ նից հե ռու մնա, որ քեզ չսպա նեմ»: Այս խոս քը թեև 
բազ միցս է կրկնում, սա կայն Ասա յե լը չի ցան կա նում հետ 
կանգ նել իր մտադ րու թյու նից: Ուստի Աբեն նե րը, նեղ դրու
թյան մեջ հայտն վե լով, նի զա կով հար վա ծե լուն պես Ասա յե
լը վեր ջին շունչն է փչում: Եվ Աբեն նե րը գնա լով իր զոր քով մի 
բլու րի վրա է կանգ առ նում:

Հո վա բը, որը, նրան հե տապն դե լով, հան դի պող ամեն մի 
զին վո րի կո տո րում էր, երբ երե կո յան հի շյալ բլու րի մոտ է հաս
նում, Աբեն ներն ասում է. «Մի՞թե բո լո րին պի տի կո տո րես , չգի
տե՞ս, որ վեր ջում վատ կլի նի, ար դեն բա վա կան չէ՞, մին չև երբ 
պի տի քո մարդ կանց չա սես, որ ձեռք քա շեն իրենց եղ բայ րե րին 
կո տո րե լուց»147: Երբ Հո վա բը լսում է սույն խոս քե րը, բար կու
թյու նը մեղ մա նում է, և եր դու մով հայտ նում է. «Եթե դու չլի
նե իր, առա վո տյան նո րից ամեն մեկն իր եղ բո րը պի տի հե տա
պնդեր` որ պես թշնա մի»:

Ար դա րև, Հո վա բը չէր ցան կա նում, որ զոր քե րը մի մյանց 
կո տո րեն, քա նի որ մեկ ազգ են, սա կայն Աբեն նե րի կեց ված
քից բար կա նա լով` հրա ման է տա լիս կո տո րել նրա մարդ
կանց : Ուստի երբ նա հաղթ վե լով այդ խո նարհ խոսքն է 
ասում, Հո վաբն իս կույն հետ դառ նա լու փողն է հնչեց նում, և 
եր կու կող մե րը, մի մյան ցից բա ժան վե լով, իրենց տեղն են վե
րա դառ նում: Եվ այն օրը Հո վա բի զոր քից Ասա յե լից բա ցի ևս 
տաս նի նը մարդ, իսկ Աբեն նե րի զոր քից երեք հա րյուր մարդ է 
մա հա նում. Ասա յե լին էլ թա ղում են Բեթ ղե հե մում ̀  հոր գե
րեզ մա նի մեջ:

147 Աբենները ձայն տվեց Հովաբին. «Մի՞թե սուրն անդադար 
բնաջնջելու է…. Ե՞րբ ես հրամայելու ժողովրդին, որ իրենց եղբայր
նե րին հալածելուց հրաժարվեն» (Բ Թագ 2:26):
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Հարց ԻԷ: Դավիթն ու Հեբուսթեն, բանակ կազմելով, 
միմյանց դե՞մ են պատերազմում:
Պա տաս խան: Չեն պա տե րազ մում, սա կայն նրանց մի ջև 

միշտ ան պա կաս էին հա կա ռա կու թյու նը և թշնա ման քը : Մա
նա վանդ յու րա քան չյու րը, իր բա ժի նը զո րաց նե լով, շա րու նա
կա բար պա տե րազ մի պատ րաս տու թյուն էր տես նում: Դավ թի 
կող մն օրըս տօ րե զո րա նում էր, իսկ Հե բուս թեի կող մը, ընդ հա
կա ռա կը, գնա լով տկա րա նում148:

Սրա նից բա ցի` Հե բուս թեի կա րո ղու թյու նը և հմտու թյու
նը տկար էին պե տա կան գոր ծե րը վա րե լու հա մար. ժո ղո
վրդին կա ռա վա րե լը ամեն կերպ Աբեն նե րի ձեռ քին էր, որն 
այն քան հա մար ձա կու թյուն է ստա նում, որ աներ կյուղ ան վա
յել հա րա բե րու թյուն է հաս տա տում Սա վու ղի Ռես փա անու
նով հար ճի հետ: Երբ Հե բուս թեն նրան հան դի մա նում է, թե 
ին չու է այդ պի սի ան վա յել վարք դրսև ո րում, Աբեն նե րը, սաս
տիկ բար կա նա լով , թա գա վո րին սպառ նում է` ասե լով. «Ես 
այս տեղ մի՞թե շան գլուխ եմ. քո հոր տու նը գթա լով` ես Դավ
թին անձ նա տուր չե ղա, իսկ դու այժմ մի կնոջ հա մար ինձ
նից վրեժ ես պա հան ջում` ար հա մար հե լով քեզ մա տու ցած 
ծա ռա յու թյուն ներս»:

Սույն խոս քե րով նրան իբ րև հան ցա գործ մե ղադ րե լուց 
բա ցի` որ պես թե իր երախ տի քը չգնա հա տե լու հա մար երդ
վում է, որ նրա թա գա վո րու թյու նը նրա նից վերց նե լով` իս րա
յե լա ցի նե րի ողջ ազ գը Դավ թի իշ խա նու թյա նը կեն թար կեց նի: 
Վե րո հի շյա լի սպառ նա լից պա տաս խա նը հզոր նե տի պես վի
րա վո րում է Հե բուս թեի սիր տը, սա կայն վա խից ոչինչ չի կա րո
ղա նում ասել կրքոտ սպա րա պե տին:

148 Սավուղի տան ու Դավթի տան միջև սաստիկ պատերազմ 
եղավ։ Դավթի տունը գնալով հզորա նում էր, իսկ Սավուղի տունը 
գնա լով տկարանում էր (Բ Թագ. 3:1):
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Մինչ այդ Աբեն նե րը ինչ քան բա րիք արել էր Հե բուս թե ին, 
այս դեպ քում ամ բող ջը ոչն չաց նում է, քա նի որ արածն այդ պես 
ամ բար տա վա նո րեն նրա երե սով է տա լիս: Մա նա վանդ նրա 
բա ցա հայ տո րեն հան ցա վոր, ընդ հան րա պես հան ցանք չու նե
ցո ղի նման աներ կյուղ և անա մոթ դի մա դար ձու թյու նը` ար դա
րու թյա նը հա կա ռակ, իսկ թա գա վո րու թյու նը վերց նե լու նրա 
եր դու մը հա վա տար մու թյա նը հա կա ռակ գոր ծեր են: Քա նի 
որ ճշմա րիտ բա րե կա մը նա է, ով մին չև իսկ բա րե կա մի` իրեն 
վշտաց րած ժա մա նակ հանձն չի առ նում վտան գե լու նրա իրա
կան շա հե րը:

Ար դա րև, Աբեն նե րի պահ ված քից պար զո րոշ երև ում է, 
որ իր նպա տա կին հաս նե լու հա մար է թա գա վոր դարձ նում 
Հե բուս թե ին, որ պես զի նրա ան վամբ ինքն իշ խի, Հե բուս թեն 
ևս, չա փա զան ար տո նու թյուն ներ շնոր հե լով ծա ռա յին, նրան 
թույլ է տա լիս իշ խել տի րո ջը:

Հե բուս թեի օրի նա կից խրա՛տ ըն դու նիր. ծա ռադ ինչ քան էլ 
հա վա տա րիմ և գոր ծու նյա լի նի, նրան չա փից ավե լի ար տո նու
թյուն մի՛ տուր, որ պես զի չա փը կորց նե լով` չա րի քի պատ ճառ 
չդառ նա, մա նա վանդ թող չի մա նա, որ տերն իր կա րիքն ունի, 
քա նի որ եթե տե րը ամեն կերպ ցույց տա ծա ռա յի կա րիքն 
ունե նա լը, այն ժա մա նակ նրան կա ռա վա րե լը դժվար կլի նի, 
մա նա վանդ եթե բնու թյամբ էլ չար և հպարտ է: 

Շատ իշ խան ներ, իրենց ծա ռա յող հպա տակ նե րին չա
փա զանց հա մար ձա կու թյուն տա լով, նրանց ան վա յել գոր
ծե րի հակ վե լու պատ ճառ են լի նում, և այդ պի սով, նրանք ևս 
բամ բաս վում են, քա նի որ այդ պի սի չար ծա ռա նե րը, Աստ ծու 
եր կյու ղը չու նե նա լով, մի այն իրենց մե ծա վոր նե րից են վա խե
նում, և երբ նրանց նե րո ղամ տու թյու նից բա ցար ձակ առիթ են 
ստա նում, այդ ժա մա նակ օրըս տօ րե ավե լի են չա րա նում, 
մին չև որ հնա զան դու թյան շավ ղից դուրս գա լով` ակա մա 
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թշնա մա նում են իրենց տի րո ջը, որ պես զի, եթե հնա րա վոր է, 
ընդ հան րա պես զերծ և ազատ լի նեն պատ ժից:

Ահա Աբեն նե րը քեզ օրի նակ, որ Հե բուս թեի բար կու թյան 
պատ ճա ռով ապս տամ բու թյան դրո շակ պար զե լով` ստիպ ված 
Դավ թին տե ղե կաց նում է, որ իր հետ դա շինք կա պի կամ պայ
մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք բե րի, որ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին 
նրա իշ խա նու թյա նը հանձ նի:

Դա վի թը նրա հետ դա շինք կա պե լուն հա վա նու թյուն է 
տա լիս, բայց պայ մա նով, որ ամեն ին չից առաջ Աբեն նե րը իր 
մոտ բե րի իր Մեղ քող կնո ջը, որին Սա վու ղը այլ մար դու էր 
կնու թյան տվել: Այս հար ցի շուրջն Աբեն նե րի հետ ունե ցած 
բա նակ ցու թյու նը չբա ցա հայ տե լու հա մար Դա վի թը Հե բուս թե
ին էլ է տե ղե կաց նում, որ Մեղ քո ղին իրեն վե րա դարձ նի : Թե
պետ Հե բուս թե ին հա ճե լի չէր այս առա ջար կը, սա կայն վա խից 
շտա պով Աբեն նե րին ուղար կում է, որ գնա նրան վերց նի և 
Դավ թին ուղար կի:

Դրա նից հե տո Աբեն նե րը, ինչ պես և խոս տա ցել էր, Իս րա
յե լի ժո ղովր դի բո լոր ծե րե րի հետ գաղտ նի բա նակ ցե լով, Դավ
թի իշ խա նու թյա նը են թարկ վե լու հա մար ստա նում է նրանց 
հա վա նու թյու նը, ապա քսան մարդ կանց հետ Քեբ րոն գնա
լով` Դավ թին հայտ նում է ժո ղովր դի մտադ րու թյու նը: Նա էլ 
մեծ ուրա խու թյամբ ըն դու նում է նրանց, և ուրա խու թե ան 
խնջույք կազ մա կեր պե լուց հե տո Աբեն նե րը վե րա դառ նում է, 
որ պես զի Դավ թի պա տաս խա նը ժո ղովր դին հայտ նե լով` գոր
ծը գլուխ բե րի:

Այն ժա մա նակ Հու դա յի եր կիր աս պա տակ ներ թա փան ցե
լով` Հո վա բը պա տե րազմ էր գնա ցել և հենց այդ պա հին բա
զում ավա րով Քեբ րոն է վե րա դառ նում: Երբ լսում է, որ Աբեն
նե րը եկել և Դավ թի հետ գաղտ նի խորհր դակ ցել է, Դավ թին 
հարց նում է. «Ին չո՞ւ թո ղե ցիր, որ Աբեն նե րը գնա, չգի տե՞ս նրա 
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չար լի նե լը, նա քեզ խա բե լու և լրտե սե լու հա մար էր եկել»: Դա
վի թը Հո վա բին բնավ պա տաս խան չի տա լիս, քա նի որ գի տեր, 
որ նա Ասա յել եղ բոր մահ վան հա մար փա փա գում է վրեժ լու
ծել Աբեն նե րից:

Երբ Հո վա բը դուրս է գա լիս Դավ թի մո տից, գաղտ նի 
մարդ է ուղար կում և Աբեն նե րին հետ կան չում, որն էլ, կար ծե
լով, որ իրեն կան չո ղը Դա վիթն է, մի ամ տու թյամբ հետ է դառ
նում : Հո վա բը նրան իբր մի կա րև որ բան հայտ նե լու հա մար մի 
կողմ է տա նում, և երբ բա վա կա նին մո տե նում են իրար, սու րը 
Աբեն նե րի կո ղը մխրճե լով` անգ թո րեն սպա նում է նրան:

Երբ Դա վիթն իմա նում է Աբեն նե րի մահ վան լու րը, գո
չում է. «Ես և իմ հոր տու նը նրա ա րյան հա մար ան մեղ ենք, 
թող Հո վա բը և նրա սե րունդ նե րը պար տա կան լի նեն նրան, 
թող նրանց մի ջից չպա կա սեն սերմ նա կաթ ունե ցո ղը, բո րո
տը, մու րա ցի կը, սրից և սո վից մեռ նո ղը»149: Բա ցի այս անեծ քի 
խոս քե րից, որ սրտի ցա վով ասում է` ի լուր ժո ղո վր դի , երբ գու
ժա լից բո թը դե ռևս նոր էր ստա ցել, իր որ դուն՝ Սո ղո մո նին, մա
հա նա լիս հատ կա պես պատ վի րում և կտա կում է, որ ան պատ
ճառ սպա նի Հո վա բին150:

Մի՛ հարց րու, թե ին չու Դա վի թը չի սպա նում Հո վա բին, այլ 
Սո ղո մո նին է հանձ նա րա րում այն, ինչ մի ան գա մից պիտք է 
ար վեր: Այո՛, հի շյալն ար ժա նի էր մահ վան , քա նի որ պա տե
րազ մում ըն կած մի մար դու ա րյան հա մար խա ղա ղու թյան 

149 «Ես և իմ թագավորությունը Տիրոջ առաջ հավիտյան 
անպարտ ենք Ների որդի Աբենների ար յան համար։ Թող Հովաբի և 
նրա հոր ամբողջ տան վրա ընկնի մեղքը, և Հովաբի տնից անպակաս 
լինեն սերմը ծորողը, բորոտը, ցուպով շրջող մուրացիկը, սրից 
ընկնողն ու սովամահը» (Բ Թագ. 3:30.31):

150 Նրա ալևոր մազերը խաղաղությամբ մի՛ իջեցրու դժոխք 
(Գ Թագ. 2:6):
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ժա մա նակ խար դախ նեն գու թյամբ է վրեժ լու ծում: Սա կայն 
ժա մա նա կի հան գա մանք նե րին նա յե լով` մի գու ցե սրա պատ
ճա ռով իր և ժո ղովր դի մի ջև հա կա սու թյուն ծա գի, և չար հե
տև անք ունե նա, դրա հա մար էլ ին քը մի առ ժա մա նակ չի ցան
կա նում սպա նել Հո վա բին :

Այ սու հան դերձ, Աբեն նե րի մահ վան պատ ճա ռով Դավ թի 
սիրտն այն քան է կոտր վում, որ հա գուս տը պատ ռե լով` սուգ է 
պա հում, Հո վա բին և նրա հետ գտնվող ժո ղովր դին էլ հրա
մա յում է, որ իրենց հա գուստ նե րը պատ ռե լով` քուրձ հագ
նեն և սուգ պա հեն: Երբ բո լո րը, Աբեն նե րի դա գա ղի հե տև ից 
գնա լով, նրա մար մի նը Քեբ րո նում են թա ղում, Դա վի թը, նրա 
մա սին երգ հո րի նե լով, ներ բո ղում է նրան, ար տաս վում և հու
զում է ժո ղովր դին, որը տես նե լով` դեռ երե կո յին շատ ժա մա
նակ կա, Դավ թի հա մար կե րա կուր են բե րում, սա կայն նա 
երդ մամբ մեր ժում է` ասե լով. «Մին չև արևը մայր չմտնի, ոչինչ 
չեմ ուտե լու»:

Ար դա րև, Դա վի թը, այդ օրը ծոմ պա հե լով, Աբեն նե րի մահ
վանն իր մաս նակ ցու թյուն չու նե նա լը հայտ նի է դարձ նում 
ժո ղովր դին, որին շատ հա ճե լի է թվում ար քա յի սույն վար քը: 
Քա նի որ մինչ այդ ամեն մե կը կար ծում էր, որ Դավ թի հրա մա
նով և հոր դո րով է Հո վաբն այդ պես վայ րա գո րեն և անգ թո րեն 
սպա նել Աբեն նե րին :

Այժմ դու տե՛ս Հե բուս թեի ողոր մե լի վի ճա կը, քա նի որ նա, 
ում զո րու թյունն ար դեն օրըս տօ րե նվա զում էր, Աբեն նե րի մեռ
նե լուն պես բո լո րո վին հու սա հատ վե լով, շվա րում է, որովհետև 
պե տու թյան գոր ծե րը Աբեն ներն էր վա րում, և ժո ղովր դի ծե
րերն էլ Աբեն նե րին խոս տա ցել էին, որ Դավ թին կեն թարկ վեն, 
և հի շյա լի մահ վան պատ ճա ռով չնա յած գոր ծը մի քիչ հե տա
ձգվում է, սա կայն Հե բուս թեի ազ դե ցիկ հա զա րա պե տե րից եր
կու սը՝ Բա ա նա և Ռի քաբ եղ բայր նե րը, չար և շա հա դի տա կան 
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դի տա վո րու թյամբ ցան կա նում են նրան սպա նել, որ պես զի հա
ճե լի և բա րե կամ երև ան Դավ թին, նրա նից դրամ և պաշ տոն 
ստա նան , քա նի որ Հե բուս թե ից բա ցի` նրա թա գա վո րու թյան 
այլ ժա ռան գորդ չկար: Ճշմա րիտ է, որ Հով նա թա նը Միմ փի բոս
թե անու նով մի որ դի ուներ, սա կայն Սա վու ղի մահ վան ժա մա
նակ նա հինգ տա րե կան լի նե լով` դա յա կը նրան փախցրել էր, և 
նա փա խուս տի պա հին ընկ նե լու հե տև ան քով կաղ էր դար ձել, 
ուս տի թա գա վոր լի նե լու հա մար հար մար չէր:

Վե րո հի շյալ հա զա րա պե տե րը մի օր կե սօ րին պա լատ են 
մտնում այն պա հին, երբ Հե բուս թեն և նրա դռնա պա նը 
ննջում էին, ուս տի գաղտ նի նրա ննջա րա նը գնա լով` գլու խը 
կտրում են: Անզ գամ նե րը, այն Քեբ րոն տա նե լով, ուրա խու
թյամբ ներ կա յաց նում են Դավ թին և ասում. «Ահա քո թշնա
մու՝ Սա վու ղի որ դի Հե բուս թեի գլու խը, նա, ով ցան կա նում էր 
քեզ սպա նել»:

Դա վի թը եղե լու թյա նը ման րա մասն ծա նո թա նա լուց հե տո 
եր դու մով պա տաս խա նում է. «Սա վու ղին սպա նո ղը, երբ նրա 
մահ վան լուրն ինձ հայտ նեց, կար ծում էր, թե ինձ ավե տիս է 
տա լու, սա կայն պար գևի փո խա րեն, որն ակն կա լում էր, նրա 
բա ժի նը մա հը եղավ: Արդ, դուք էլ վատ մար դիկ եք. ան մեղ 
մար դուն իր մահ ճում սպա նե ցիք, ուս տի նրա ա րյու նը ձեզ նից 
պի տի պա հան ջեմ», և իս կույն հրա մա յում է նրանց սպա նե լուց 
բա ցի, որ պես զի մյուս նե րին խրատ լի նի, նաև նրանց ոտ քերն 
ու ձեռ քե րը կտրել, քա ղա քում մի հայտ նի վայ րում կա խել: Իսկ 
Հե բուս թեի գլու խը թա ղում է Աբեն նե րի գե րեզ մա նում:

Ար դա րև, այս ձև ով ոչ մի այն իրեն ազա տում է ժո ղովրդի 
բամ բա սան քից, այ լև ժո ղո վըր դին ̀  մեղ քից, քա նի որ Հե բուս
թեի այս պի սի մահ վան մա սին լսո ղը, ան պատ ճառ պի տի մտա
ծեր, որ Դավ թի մաս նակ ցու թյամբ կա տար ված գործ է, սա կայն 
երբ ան մի ջա պես պատ ժում է այդ անզ գամ նե րին, հայտ նի է 
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դառ նում, որ ինքն ան մեղ է, և ժո ղո վուր դը շատ է ուրա խա
նում: Այո՛, Դա վի թը ցան կա նում էր իշ խել ամ բողջ Իս րա յե լում, 
որ պես զի ժո ղո վուր դը խա ղա ղու թյամբ կա ռա վար վի, ոչ թե 
անի րա վու թյամբ հափշ տա կե լով, այլ Աստ ծու կամ քին հա մա
պա տաս խան` ար դա րու թյամբ և իրա վա ցի ո րեն տի րա նա լով, 
որն ար դեն իսկ ի վե րուստ սահ ման վել էր:

Հարց ԻԸ: Քանի՞ տարի է թագավորում Հեբուսթեն:
Պա տաս խան: Յոթ տա րի: Որով հե տև ԻԶ հար ցում հի շա տա

կա ծին հա մա պա տաս խան` նախ` Գա ղա ա դի ժո ղո վուրդն է 
հնա զանդ վում, ապա` տասն մեկ ցե ղե րը, մի մյանց նա յե լով , հա
զիվ հինգ տար վա ըն թաց քում նրա իշ խա նու թյանն են են թարկ
վում, այ նու հե տև՝ եր կու տա րի ևս թա գա վո րե լու պատ ճա ռով 
Սուրբ գիր քը գրում է` եր կու տա րի151:

Քա նի որ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը ցան կա նում էին այ լևս 
անց նել Դավ թի իշ խա նու թյան ներ քո, Հե բուս թեի մեռ նե լուն 
պես տասն մեկ ցե ղե րից խոս քի տեր մար դիկ մի ա վոր վե լով, 
ան հա մար բազ մու թյամբ և զոր քով գա լիս են Քեբ րոն, որ պես
զի Սա վու ղի թա գա վո րու թյու նը Դավ թին փո խան ցե լով` եր կու 
մա սի բա ժան ված ազ գը նո րից վե րա մի ա վոր վի մեկ թա գա վո րի 
իշ խա նու թյան ներ քո, և նրանց հա կա ռա կու թյան ոգին իս պառ 
վե րա նա լով ̀  բո լո րը, որ պես մեկ մար մին մի ա վոր ված, ի զո րու 
լի նեն դի մադ րե լու ար տա քին թշնա մուն : 

Ար դա րև, նրանք այն պի սի սի րով և եռան դով են ձեռ նա
մուխ լի նում գոր ծին, որ յու րա քան չյուր ցեղ իր կա րո ղու թյա
նը հա մա պա տաս խան քաջ և արի զոր քե րով է գա լիս, որոնց 
թի վը հաս նում է երեք հա րյուր քա ռա սուն մեկ հա զա րի152: 

151 Նա երկու տարի թագավորեց (Բ Թագ. 2:10):
152 Սրանք են զորքի այն հրամանատարների անունները, 

որոնք եկան Դավթի մոտ, Քեբրոն, որ պեսզի, Աստծու ասածին 
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Այդ ժա մա նակ Դա վի թը, չա փա զանց ուրախ, նրանց հետ 
ուխտ է կա պում, որ նրանք միշտ հնա զանդ լի նեն, և ինքն էլ, 
Աստ ծու օրեն քի հա մա պա տաս խան թա գա վո րե լով, նրանց 
թշնա մուց փրկե լիս չթե րա նա եռան դով և պա տաս  խա նատ
վու թյամբ:

Սույն ուխ տը բո լո րի հա վա նու թյանն ար ժա նա նա լով` մեծ 
հան դե սով և առոքփա ռոք բո լոր իս րա յե լա ցի նե րի կող մից թա
գա վոր են հռչա կում և ըն դու նում նրան: Քա նի որ նախ կի նում 
մի այն Հու դա յի ցե ղին իշ խե լու պատ ճա ռով Հու դա յի թա գա
վոր էր, այս ան գամ ողջ Իս րա յե լը, նրա իշ խա նու թյու նը ըն դու
նե լով, իրա վա ցի ո րեն և ար ժա նա վո րու թյամբ Իս րա յե լի թա գա
վոր է կոչ վում:

Վե րո հի շյալ ահա գին բազ մու թյու նը երեք օր Քեբ րո նում 
մնա լով` և՛ Հու դա յի ցե ղը, և՛ մյուս ցե ղե րը հարկ եղած ուտե
լու պա շա րը առա տո րեն մա տա կա րում են և մեծ հրճվան քով 
ուտում և խմում են` եր ջա նիկ գո հու նա կու թյան զգա ցու մով 
հա մակ ված:

Արդ, քա նի որ հին ժա մա նակ նե րից Երու սա ղե մում` Սի
ոն լե ռան վրա, մի անա ռիկ ամ րոց հե բու սա ցի կռա պաշտ նե րի 
ձեռ քին էր մնա ցել, և մե ծա պես նե ղում էր քա ղա քի բնա կիչ նե
րին , Դա վի թը բո լոր իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վոր դառ նա լուն 
պես, Երու սա ղեմ գա լով, կռա պաշտ նե րին հոր դո րում է ամ րո ցը 
խա ղա ղու թյամբ հանձ նել իրեն: Սա կայն նրանք, ամ րո ցի անա
ռի կու թյա նը վստահ, լուր են ուղար կում` ասե լով, որ կույ րերն 
ու կա ղե րը կդի մադ րեն, և «Դա վիթն այս տեղ թող չմտնի»153:

համապատասխան, Սավուղի թագավորությունը հանձնեն նրան 
(Ա Մնաց. 12:23):

153 Դավթին ասացին, թե՝ «Դու այստեղ չես մտնի, քանզի 
կույրերն ու կաղերը քեզ դեմ են կանգնել և ասում են. «Դավիթն 
այստեղ թող չմտնի»» (Բ Թագ. 5:6):
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Այս պա տաս խան նե րով նրանք ցան կա նում են ծաղ րել 
Դավ թին` կար ծես ցան կա նա լով ասել. «Մենք ամ րո ցը չենք 
հանձ նի, եթե պա տե րազ մես, ամ րո ցում գտնվող կույ րերն ու 
կա ղերն էլ բա վա կան են` քեզ դի մադ րե լու հա մար»: Ար դա րև, 
նրանք այն քան են հպար տա նում , որ մար տիկ նե րը՝ աներ կյուղ 
և ան հոգ, մի այն կույր, մի աչ քա նի և կաղ ան ձինք են հսկում 
պար սի պը, որ պես զի Դավ թի զոր քե րի մո տե նա լուն պես, վե
րև ից քա րեր նե տե լով, փա խուս տի մատ նեն նրանց, քա նի 
որ այլ կերպ անհ նար էր գրա վել այն` եթե ոչ մի այն պաս պով 
բարձ րա նա լով:

Այս է պատ ճա ռը, որ Դա վիթն իր զոր քին խոս տա նում է, 
որ ով առա ջի նը պարս պի վրա բարձ րա նա, նրան սպա րա պե
տի կո չում կտա: Այդ ժա մա նակ Հո վա բը, նաև մյուս նե րը, նրան 
հե տև ե լով, իս կույն պարս պի վրա բարձ րա նա լով, թշնա մուն 
կո տո րում են և ամ րո ցը գրա վում: Երբ Աստ ծու ողոր մու թյամբ 
թշնա մին հաղթ վում է, Դա վի թը, Սի ոն լե ռան շուրջն իս կույն 
պա րիսպ կա ռու ցե լով, նաև իր հա մար տուն է կա ռու ցում և 
այն տեղ բնակ վում . վայ րի անունն էլ Դավ թի քա ղաք է կոչ վում:

Եվ Տե րը նրա հետ լի նե լով, երբ այս պես օրըս տօ րե զո րա
նում է154, անունն էլ փառ քով բո լոր կող մե րում հռչակ վում, 
Տյու րո սի Քի րամ թա գա վո րը սի րո և բա րե կա մու թյան դա
շին քի կնքե լու հա մար նրա մոտ մարդ է ուղար կում: Դրա նից 
բա ցի` այդ կող մե րում շի նա րա րա կան նյու թերն առատ լի նե
լու պատ ճա ռով և լսե լով, որ Դա վի թը շեն քեր է կա ռու ցում, 
խոս տա նում է կա րև որ նյու թե րը մա տա կա րա րել: Դա վի թը 
սրան ան չափ գո հու նա կու թյամբ իր հա ճու թյու նը տա լուն պես 
ահա գին քա նա կու թյամբ փայտ, քար, ինչ պես նաև հյուսն և 

154 Դավիթը գնալով հզորանում էր, և ամենակալ Տերը նրա 
հետ էր (Բ Թագ. 5:10)։
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քա րա գործ ար հես տա վոր է ուղար կում Դավ թին: Այս ամե նը 
նա օգ տա գոր ծում է իր ար քա յա կան հո յա կապ պա լա տը կա
ռու ցե լու հա մար:

Սա կայն Դա վի թը Սի ոն լե ռը գրա վե լուց հե տո ձեռ նար
կում է ամ րաց նել նաև Երու սա ղե մը , և ահա թշնա մին, բա զում 
զոր քով հար ձակ վե լով, գա լիս, հա վաք վում է Տի տան նե րի հով
տում155: Այն ժա մա նակ Դա վի թը, Տի րոջ հրա մա նով նրանց 
վրա շարժ վե լով, այն պի սի սոս կա լի ջարդ է տա լիս, որ մին չև 
իսկ իրենց կուռ քե րը թող նե լով` փախ չում են, որոնք, որ պես 
ան պի տան իրեր, Դա վի թը հրա մա յում է հրի մատ նել:

Այս պա տե րազ մում Դա վի թը ծա րա վե լով ցան կա նում է 
Բեթ ղե հե մի դար պա սի մոտ գտնվող ջրհո րից ջուր խմել156, նրա 
զոր քից երեք քա ջա սիրտ մար դիկ` սրե րը ձեռք նե րին, թշնա մու 
բա նա կի մի ջով անց նում, գնում են և ար քա յի հա մար բե րում են 
վե րո հի շյալ ջրից: Քա նի որ թշնա մին Բեթ ղե հե մում էր գտնվում, 
ուրեմն բե րած ջու րը նրանց ա րյան գնով էր, Դա վի թը այն, խմե
լու փո խա րեն գետ նին ցա նե լով, Աստ ծուն է նվի րում157: 

Երբ թշնա մին կրկին հա վաք վում է` պա տե րազ մե լու, Դա
վի թը նո րից Աստ ծուն հարց նում է` ար դյոք նրանց դեմ դուրս 
գա, թե ոչ, քա նի որ միշտ նրա օգ նու թյանն էր ապա վի նում: 
Այն տեղ շատ տան ձե նի ներ կա յին. ան տառ էր, և պա տաս
խան է ստա նում, որ թշնա մու դեմ չգնա, այլ հետ դառ նա ան

155 Այլազգիները եկան ու հավաքվեցին Տիտանների հովիտ նե
րում (Բ Թագ 5:18)։

156 Դավիթը ծարավը հագեցնել ցանկանալով՝ ասաց. «Ո՞վ ինձ 
խմելու ջուր կբերի» (Ա Մնաց. 11:17):

157 Դավիթը չուզեց խմել այն. նա այն Տիրոջը նվիրելով՝ 
ասաց.«Աստված թող ինձ ների։ Ինչպե՞ս կարող եմ ես այդ բանն 
անել. դա պիտի նշանակեր խմել այդ մարդկանց արյունը, քանի որ 
իրենց կյանքի գնով բերեցին այն» (Ա Մնաց. 11:18,19)։
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տա ռի հե տևի մա սը, և եթե հո վը դեռ չփչած` տան ձե նի նե րի 
ճյու ղե րի ձայ նը լսի, այն ժա մա նակ հար ձակ վի թշնա մու վրա, 
քա նի որ այդ ժա մա նակ Տե րը նրա թշնա մի նե րին կո տո րե լու 
հա մար պա տե րազ մում նրա հետ է լի նե լու:

Թեև Աստ ված կա րող էր ցան կա ցած ձև ով պատ ժել հե թա
նոս նե րին, սա կայն այս դեպ քում պա տե րազ մա կան հնարք է 
ուսու ցա նում Դավ թին, որ պես զի մարդն էլ իրե նից պա հանջ վող 
մի ջոց նե րը զանց չառ նի, և որ կող մից կա րող է հաղ թել թշնա
մուն, այն ուշադ րու թյամբ քննի և գոր ծադ րի, և մա նա վանդ 
հայտ նի դառ նա, որ հաղ թա նա կը Տի րոջ կամ քից է կախ ված:

Ար դա րև. Դա վի թը, ստա ցած հրա հան գին հա մա պա տաս
խան թշնա մու դեմ շարժ վե լով, Գա բա վո նից մին չև Գա զե րա 
կո տո րում է նրանց: Սրա նից բա ցի, Տե րը թշնա մի նե րի սրտում 
եր կյուղ գցե լով, ամե նուր փա ռա վոր վում է Դավ թի անու նը158:

Եվ քա նի որ մինչ այդ տա պա նա կը Կա րի ա թա րիմ քա ղա
քում` Ամի նա դա բի տանն էր գտնվում (տե՛ս ԺԴ հար ցը), Դա
վի թը ցան կա նում է այն Երու սա ղեմ ՝ իր տուն, տե ղա փո խել, 
ուս տի հա զա րա պե տե րի, հա րյու րա պե տե րի և խոս քի տեր այլ 
մարդ կանց հետ խորհր դակ ցե լով և նրանց բա րյա ցա կա մու
թյու նը ստա նա լով` բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին լուր է ուղար կում, 
և յո թա նա սուն հա զա րի չափ մարդ գնում է Ամի նա դա բի տուն, 
որ տե ղից տա պա նա կը վերց նե լով` նոր կա ռուց ված մի կառ քի 
վրա են դնում:

Դրա նից հե տո քա հա նա նե րը, տա պա նա կի առ ջև ից գնա
լով, զա նա զան երաժշ տա կան գոր ծիք նե րով, Դա վիթն ու ժո
ղո վուրդն էլ հան դի սա վոր և պա րե լով առաջ են շարժ վում: 
Սա կայն երբ Ամի նա դա բի կա լա տեղ են հաս նում, երինջ նե րը 

158 Դավթի անունն ամբողջ երկրում հռչակվեց, և Տերը նրա 
երկյուղը տարածեց բոլոր ազգերի վրա (Ա Մնաց 14:17): 
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տա պա նա կը թե քում են։ Այդ ժա մա նակ տա պա նա կի մո տով 
քայ լող նրա որ դին՝ Ոզան, ձեռ քը մեկ նում է, որ տա պա նա կը 
չընկ նի, և այն բռնե լուն պես Աստ ծու հրա մա նով իս կույն ընկ
նում և մեռ նում է, որով հե տև Աստ ված բար կա նում է, որ տա
պա նա կը բռնե լու հա մար հա մար ձա կու թյամբ մեկ նում է ձեռ քը:

Ար դա րև, այս պատ ժից ժո ղո վուր դը սաս տիկ վա խե նում և 
սար սա փում է, նույ նիսկ Դա վիթն այն պի սի եր կյուղ է ապ րում, 
որ տա պա նակն իր տուն տա նե լու փո խա րեն Երու սա ղե մի մո
տա կայ քում` Աբեդ դար անու նով մի մար դու տուն է ուղար
կում, որ տեղ էլ այն մնում է երեք ամիս: Զար մա նա լին, սա կայն, 
այն է, որ Ոզան տա պա նա կը բռնե լու հա մար մեռ նում է, իսկ 
Աբեդ դա րը, իր տանն ըն դու նե լով, ողոր մու թյան է ար ժա նա
նում, և նրա բերքն օրհ նու թյամբ առա տա նում է159:

Թող լավ խոր հեն նրանք, ով քեր հո գև որ պաշ տո նյա ներ են, 
քա նի որ պար տա զանց նե րը իս կույն պատժ վում են, իսկ Աստ
ծու պատ վի նա խան ձախն դիր պաշ տո նյա նե րը` օրհն վում : Դա
վի թը, լսե լով հա նուն տա պա նա կի Աբեդ դա րին տրված շնորհ
նե րի և բա րիք նե րի մա սին, նո րից է ցան կա նում այն իր տուն 
բե րել: Նա խոր դի նման բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին լուր է ուղար
կում, և այս ան գամ էլ ժո ղո վուրդն ու քա հա նա նե րը մի ա վոր
վե լով` մեծ հան դի սու թյամբ տա պա նա կը տա նում են Աբեդ դա
րի տնից: Դա վի թը քա հա նա նե րին հրա մա յում է, որ, Մով սե սի 
պատ վի րա նի հա մա ձայն, այն իրենց ուսե րին տա նեն, որ պես զի 
հի շյալ Ոզա քա հա նա յին պա տա հած դժբախ տու թյու նը իրենց 
անզ գու շու թյան պատ ճա ռով նո րից չկրկնվի:

Եվ Դա վիթն ին քը, ան չափ ուրախ և բերկ րա լից խնդու
թյամբ, զգեստ նե րի վրա յից ծի րա նա գույն շա պիկ հա գած, քնար 

159 Տերն օրհնեց Աբեդդարին ու նրա ամբողջ տունը (Բ Թագ. 
6:11)։
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նվա գե լով և սաղ մո սե լով ու պա րե լով, գնում է տա պա նա կի 
առ ջև ից: Նաև քա հա նա նե րը կար գով և ամ բողջ ժո ղո վուր դը, 
երաժ շա կան գոր ծիք ներ հնչեց նե լով և մե ծա հան դես, տա պա
նա կը բե րում են Սի ոն լեռ՝ Դավ թի տուն: Այն տեղ տա պա նա
կի հա մար հա տուկ առան ձին վայր էր կա ռուց վել, որ տեղ էլ այն 
եր կյու ղա ծու թյամբ տե ղա վո րում են:

Դրա նից հե տո, հա նուն Աստ ծու զոհ մա տու ցե լով, օրհ
նում է ժո ղովր դին և յու րա քան չյու րին ̀  և՛ տղա մարդ կանց, և՛ 
կա նանց, մի կտոր հաց, խո րո ված միս և կար կան դակ տա լով, 
բո լորն ուրա խա նում են և ապա վե րա դառ նում իրենց տնե
րը: Դա վի թը ղև տա ցի նե րին հանձ նա րա րում է, որ տա պա նա
կի մոտ միշտ Աստ ծու մե ծու թյու նը ու իս րա յե լա ցի նե րի արած 
բա րիք ներն ու ողոր մու թյուն նե րը խոս տո վա նե լով, Աստ ծուն 
գո հու թյուն մա տու ցե լով` սաղ մո սեր գու թյամբ և աղոթք նե րով 
զբաղ վեն, Նրա սուրբ անու նը փա ռա բա նեն : Նաև պատ վի
րում է, որ առա վո տյան և երե կո յան, Մով սե սի օրեն քի հա մա
ձայն , Աստ ծուն զոհն ան խա փան մա տու ցեն160:

Հաս կա ցի՛ր. նա, ով առա քի նի չէ, առա քի նու թյուն գոր ծո
ղին ան պատ ճառ քննա դա տում և պար սա վում է, ինչ պես Դավ
թի կի նը՝ Մեղ քո ղը, տա պա նա կի առ ջև նրա պա րե լը տես նե լով , 
մտքում նրան ար հա մար հում է: Երբ Դա վի թը տուն է մտնում, 
նրան, որ պես թա գա վո րին ան վա յել կեց վածք ունե ցո ղի, շտա
պում է ասե լու. «Այ սօր քո ծա ռա նե րիդ և աղա խին նե րիդ մոտ 
ինչ քա՞ն էին փա ռա վոր վել»: Սա կայն Դա վի թը սույն ծաղ րա
կան խոս քե րին պա տաս խա նում է. «Թող ես Աստ ծու առ ջև 
պա րեմ, Նրա անու նը թող սուրբ լի նի, որ քո հո րից ավե լին ինձ 
նկա տեց ար ժա նի թա գա վոր լի նե լու, ինչ քան էլ քո աչ քին հա
ճե լի չթվամ, Աստ ծու առ ջև ըն դու նե լի կլի նեմ, ինչ քան էլ Նրա 

160 Ա Մնաց. 16:
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ներ կա յու թյամբ պա րեմ»: Դավ թի այս ծանր հան դի մա նու թյու
նից բա ցի` Տե րը նրան անպտ ղու թյամբ է պատ ժում, և Մեղ
քողն առանց զա վա կի է մա հա նում:

Հարց ԻԹ: Քանի՞ տարի է տապանակը մնում Դավթի 
տանը:
Պա տաս խան: Մին չև Սո ղո մո նի ձեռ քով Երու սա ղե մում կա

ռուց վում է տա ճա րը: Թեև Դա վի թը փա փա գում էր տա պա
նա կի հա մար մի հա տուկ տա ճար կա ռու ցել, սա կայն Դա վի թը , 
այս մտադ րու թյու նը Նա թան մար գա րե ին հայտ նե լով, խոր
հուրդ է հարց նում, և այդ գի շեր Աստ ված մար գա րե ին հրա մա
յում է. «Գնա,՛ իմ ծա ռա Դավ թին ասա՛, որ ինձ հա մար տուն 
չկա ռու ցի, այլ իր մահ վա նից հե տո իր որ դին թող կա ռու ցի»:

Քա նի որ Դա վի թը միշտ պա տե րազ մում էր, և նա շատ 
ա րյուն էր թափ վել, ուս տի այս է պատ ճա ռը, որ նրա ձեռ քով 
տա ճար կա ռու ցե լու ար տո նու թյուն չի տրվում: Սա կայն Դավ
թի ցան կու թյու նը Աստ ծուն ըն դու նե լի և հա ճե լի լի նե լով` խոս
տա նում է նրան պաշտ պա նել թշնա մի նե րից և մա նա վանդ նրա 
և որ դի նե րի թա գա վո րու թյու նը հա վի տյան ապա հով և կան
գուն պա հել Տի րոջ առ ջև:

Աստ ծու սույն մխի թա րիչ խոս տումն ու խոս քե րը Նա թա նը 
հայտ նում է թա գա վո րին, որը, խիստ մեծ ցնծու թյամբ, գնում է 
տա պա նա կի մոտ և ջեր մա գին սի րով շնոր հա կա լու թյուն մա
տու ցե լով Աստ ծուն` խոս տո վա նում է Նրա ողոր մու թյու նը, 
ճա նա չում Նրա ամե նա կա րող զո րու թյու նը և մա նա վանդ խո
նարհ սրտով խնդրում, որ միշտ Իր ողոր մու թյունն ու շնորհն 
ան պա կաս անի իրե նից և իր որ դի նե րից, ինչ պես ման րա մաս
նո րեն գրված է Սուրբ գրքում:

Արդ, քա նի որ Աստ ծուց իս րա յե լա ցի նե րին խոս տաց
ված երկ րի մի քա նի քա ղաք ներ թշնա մի նե րը գրա վել էին, 
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Դա վի թը ցան կա նում է դրանք նույն պես ձեռք բե րել161: 
Ուստի մո վա բա ցի նե րի վրա հար ձակ վե լով` քա ջու թյամբ 
նվա ճում է, ու քա նի որ նրանց գե րի նե րի մի մա սին սպա
նե լու և մնա ցա ծին կեն դա նի էր թող նե լու, նրանց բո լո րին, 
գետ նին պառ կեց նե լով, վի ճակ է հա նում` իմա նա լու, թե ով
քեր` կյան քի, և ով քեր` մահ վան են ար ժա նի, հե տո մի արտ 
չա փե լու նման, պա րա նով այդ մարդ կա յին դաշ տը չա փե լով , 
մահ վան ար ժա նի գե րի նե րին սաս տիկ տան ջանք նե րով սպա
նում է, իսկ ապրե լու հա մար սահ ման ված նե րին հար կա տու է 
դարձ նում. նրանց պառ կած վայ րը եր կու ա կան չվա նի եր կա
րու թյուն ուներ162:

Հարկ է իմա նալ, որ Հե սուն Աբ րա հա մին խոս տաց ված վայ
րե րը, Աստ ծու հրա մա նով իս րա յե լա ցի նե րի տաս ներ կու ցե ղե
րի անուն նե րով վի ճակ հա նե լով, բա ժա նել էր, և այդ վայ րերն 
իրա վա ցի ո րեն իս րա յե լա ցի նե րի սե փա կան կալ վածք ներն էին։ 
Ահա սրա պատ ճա ռով Դա վի թը, թշնա մու ձեռ քից բռնու թյամբ 
այս վայ րե րը վե րա դարձ նե լով, անզ գամ և անի րավ թշնա մուն 
պա րա նով չա փե լուց հե տո սպա նե լու իրա վունք էլ ուներ: Քա
նի որ նրանք իս րա յե լա ցի նե րին չա փով տրված վայ րե րը, բո լոր 
օրենք նե րին հա կա ռակ, հան դգ նել էին գրա վել:

Դար ձյալ Աստ ծու խոս տման հա մա ձայն` Մու րադ գե տը 
(Լի բա նա նի լե ռան կող մից) իս րա յե լա ցի նե րի հա մար սահ
ման նշա նակ ված լի նե լով163` Դա վի թը ցան կա նում է հաս նել 

161 Տերն օրհնեց Աբեդդարին ու նրա ամբողջ տունը…. այ
լազ գիների ձեռքից վերցրեց քաղաքին հարող տարածքները 
(Բ Թագ. 8:1)։

162 Երկու պարան չափեց սպանելու և ամեն երկու պարան՝ 
կենդանի թողնելու համար (Բ Թագ. 8:2):

163 Այն բոլոր տեղերը, ուր ձեր ոտքերը կկոխեն, ձեզ պիտի տամ, 
ինչպես որ ասել եմ Մովսեսին. ա նապատը և Լեռնալիբանանը մինչև 
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մին չև այդ սահ մա նը, ուս տի Սու բա յի թա գա վոր Ադ րա ա զա րի 
դեմ շարժ վե լով` հար վա ծում և նվա ճում է և նրա երկ րից շատ 
պղինձ վերց նում, որը Սո ղո մո նը հե տո տա ճա րի ավա զան նե
րի, գե րան նե րի և այլ կա րիք նե րի հա մար է գոր ծա ծում:

Այդ մի ջո ցին Դա մաս կո սի ասո րի նե րի թա գա վո րը, Ադ
րա ա զա րին օգ նելու գա լու հա մար նրանց դեմ պա տե րազ
մե լով, հաղ թում է, և Ասո րի քը Դավ թին հար կա տու լի նե լուց 
բա ցի` Դա վի թը, Դա մաս կո սի առ ջև պա հա կա կետ կա ռու
ցե լով, այն տեղ զորք է պա հում, որ պես զի մի գու ցե թշնա
մին զո րա նա լով` իս րա յե լա ցի նե րի սահ մա նը չանց նի և խա
ղաղ բնակ չու թյա նը տագ նապ և վնաս չպատ ճա ռի: Այս 
նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում նե րը ձեռ նար կե լուց հե տո 
վե րա դառ նում է:

Դավ թի սույն հզոր դիր քին և բռնած քա ղա քա կա նու թյա նը 
նա յե լով` իս րա յե լա ցի նե րի երկ րին սահ մա նա կից բո լոր ազ գե
րը մե ծա պես եր կյու ղում են, քա նի որ Աստ ծու ողոր մու թյամբ 
ում հետ պա տե րազ մում էր, հաղ թա նա կում էր: Ուստի Եկ մա
թի եր կիրն էլ իս րա յե լա ցի նե րին սահ մա նա կից լի նե լով` նրա 
թա գա վո րը՝ Թո վուն, վա խից ցան կա նում է Դավ թի հետ բա րե
կա մա նալ, և այս նպա տա կով իր որ դու հետ բա զում ըն ծա ներ՝ 
ոս կի, ար ծաթ և պղնձե թան կար ժեք անոթ ներ, ուղար կե լով` 
գո հու նա կու թյուն է հայտ նում Ադ րա ա զա րի նկատ մամբ տա
րած հաղ թա նա կի հա մար: Քա նի որ վեր ջինս Թո վուի ոխե րիմ 
թշնա մին էր: Դա վի թը, նրա ըն ծա նե րը ըն դու նե լով, նրա հետ 
բա րե կա մու թյուն է հաս տա տում :

Դու Դավ թի հա վա տար մու թյու նը տե՛ս: Որով հե տև, ինչ
պես երև աց թշնա մի նե րի դեմ պա տե րազ մում, իր հա վա տա րիմ 

Եփրատ մեծ գետը, Քետացիների ամբողջ երկիրը մինչև ա րևմուտքի 
վերջին ծովը ձեր սահմանները կլինեն (Հեսու 1:3-5)։
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սի րե լի ըն կե րոջ՝ Հով նա թա նի քաղցր հի շա տա կը չի մո ռա նում, 
Սա վու ղի մտե րիմ նե րից Սի բա անու նով մի մար դու հարց
նում է, թե ար դյոք Սա վու ղի սերն դից որևէ մե կը կա, որին, հա
նուն Հով նա թա նի սի րո, ողոր մու թյուն անի:

Երբ իմա նում է, որ Հով նա թա նի` եր կու ոտ քից կաղ որ
դին՝ Մեմ փի բոս թեն, կեն դա նի է, իր մոտ է բե րել տա լիս և 
նրան սի րա շահ խոս քե րով մխի թա րե լուց հե տո, Սա վու
ղի բո լոր կալ վածք ար տե րը և ողջ ունեց ված քը նրան շնոր
հե լով, պատ վի րում է, որ այ նու հե տև միշտ իր ար քա յա կան 
սե ղա նից ուտի: Սա կայն հի շյա լը Մի քա անու նով մի փոքր 
որ դի ունե նա լու պատ ճա ռով և՛այդ ման կան, և՛ ար տե րի 
կա ռա վա րու մը վե րո հի շյալ Սի բա յին է հանձ նում, որ պես զի 
Մեմփի բոս թեն կա րո ղա նա Երու սա ղե մում մնալ և ար քու
նիքում, որ պես ար քա յի որ դի նե րից մե կը, կա տա րյալ հան
գիստ վա յե լի:

Հաս կա ցի՛ր. ինչ պես, օրի նակ, Հով նա թա նը Դավ թին է մխի
թա րում նրա տագ նա պա լից վի ճա կում, այդ պես էլ Դա վի թը, 
նրա նվիր վա ծու թյու նը չմո ռա նա լով, նրա խեղճ որ դուն, իբ
րև իր որ դի, միշտ իր մոտ է պա հում: Քա նի որ հա վա տա րիմ 
և առա քի նի լի նե լով` նե ղու թյան մեջ իր հետ բա րե կա մու թյուն 
անող և իրեն օգ նող մարդ կանց չի մո ռա նում, այլ փո խա րե նը 
ցան կա նում է նրանց բա րե րա րու թյուն անել:

Ինչ պես ամո նա ցի նե րի Նա աս թա գա վո րը, Դավ թի հորն 
ու մո րը Սա վու ղից հե ռու պա հե լու հա մար մի առ ժա մա նակ 
իր մոտ պա հած լի նե լով, բա րե կա մա բար էր վար վել (տե՛ս ԻԱ 
հար ցը), երբ Նա ա սը մեռ նում է, նրա որ դի Ամոնն է թա գա վո
րում, և Դա վի թը նրան մխի թա րե լու և նրա գա հա կա լու թյու
նը շնոր հա վո րե լու հա մար հա տուկ պատ վա կան մար դիկ է 
ուղար կում նրա մոտ: Սա կայն Ամո նի պա լա տա կան նե րը , 
Դավ թի ուղար կած մարդ կանց ան տե ղի կաս կա ծե լով, լրտես 
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հա մա րե լով , ածի լում են նրանց մո րուք նե րը և զգեստ ներն էլ 
գոտ կա տե ղից վար կտրում:

Երբ այս պատ վա վոր դես պան նե րը այս պի սի ան պատ վա բեր 
վի ճա կում Երի քով են վե րա դառ նում , Դա վիթն իմա նում է եղե
լու թյու նը և պատ վի րում, որ մնան Երի քո վում, մին չև նրանց մո
րուք նե րը եր կա րեն, և նոր մի այն Երու սա ղեմ վե րա դառ նան: Արդ, 
հայտ նի է` մի այս պի սի անի րավ վար մուն քի հե տև ան քը պի տի 
պա տե րազ մը լի ներ, ուս տի ամո նա ցիք, վե րո հի շյալ ասո րի նե րի 
Ադ րա ա զար թա գա վո րին և այ լոց մեծ գու մար և ըն ծա ներ խոս
տա նա լով , բո լոր կող մե րից ան հա մար զորք են հա վա քում:

Դա վի թը, նրանց այս նա խա ձեռ նու թյան մա սին իմա նա լով, 
իր սպա րա պետ Հո վա բին նրանց դեմ է ուղար կում, որը, քա ջու
թյամբ մարտն չե լով, հաղ թում է, իսկ ասո րի նե րը` խայ տա ռա
կու թյամբ փախ չում: Երբ ամո նա ցի նե րը տես նում են ասո րի նե
րի փա խուս տը, իրենք էլ փախ չե լով գա լիս, պատս պար վում են 
քա ղա քում, որ պես զի իս րա յե լա ցի նե րի սրից ազատ վեն: Եվ քա
նի որ թշնա մին փախ չում է, ուս տի այս է պատ ճա ռը, որ Հո վա
բը վե րա դառ նում է Երու սա ղեմ:

Սա կայն Ադ րա ա զա րը, որին Դա վի թը, մի ան գամ նվա ճե
լով, իրեն հար կա տու էր դարձ րել , և որը թեև այս վեր ջին ան
գամ էլ է Հո վա բից հաղթ վում, հան գիստ չմնա լով, իս րա յե լա
ցի նե րի վրա հար ձակ վե լու հա մար ասո րի նե րից ուրիշ զորք է 
հա վա քում: Դա վի թը սա լսե լուն պես այս ան գամ ժո ղո վում է 
բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին, և ինքն ան ձամբ, Հոր դա նանն անց
նե լով, պա տե րազ մում է քա ջա բար, և Աստ ծու օգ նու թյամբ 
նրանց կո տո րում է և նրանց ողջ պա շա րը գրա վում: 

Ար դա րև, այս ան գամ ասո րի ներն այն քան են ընկճ վում, 
որ ոչ մի այն վա խե նում են ամո նա ցի նե րին օգ նու թյուն ցույց 
տա լուց, այ լև իրենք էլ, Դավ թին անձ նա տուր լի նե լով, խոս տա
նում են նրան միշտ հնա զանդ և հպա տակ մնալ:
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Հարց Լ: Դավիթը իր թագավորության ընթացքում 
նեղություն և տրտմություն ունենո՞ւմ է:
Պա տաս խան: Ունե նում է: Հի րա վի, ինչ քան իր թշնա մի նե րի 

հան դեպ հաղ թող է լի նում, սա կայն ան կա րե լի է` այս աշ խար
հում մարդ միշտ զերծ մնա վտանգ նե րից և նե ղու թյուն նե րից , 
և Դա վի թը նույն պես, մի ան գամ իր կրքե րից հաղթ վե լով, մե
ղան չում է, որի պատ ճա ռով եր կար ժա մա նակ բա զում ար
ցունք ներ հե ղե լով` ար տաս վում է, տրտմու թյան և անձ կու թյան 
մատն ված` տա ռա պում։ Սրա նից բա ցի` իր եր կու որ դի նե րի 
անօ րեն և ան կարգ վար քի պատ ճա ռով բա զում տագ նա պա լից 
օրեր է ունե նում:

Չնա յած Հո վա բը հաղ թում է ասո րի նե րին, սա կայն, ինչ
պես վե րը հի շա տակ վել է, ամո նա ցի նե րը խու սա փե լով 
ապաս տա նում են իրենց քա ղա քում, ուս տի ամ բող ջա պես 
ջախ ջախ ված չէ ին: Ահա սրա պատ ճա ռով հա ջորդ տա րի Հո
վա բը կրկին զոր քով հար ձակ վում է նրանց վրա, որ պես զի իս
րա յե լա ցի նե րի կրած անար գան քի հա մար վրեժ լու ծի և ծանր 
պա տիժ նե րի են թար կի այն պես, որ մի ան գամ ևս իս րա յե լա
ցի նե րին դի մադ րե լու ուժ և կա րո ղու թյուն չու նե նա լով` ամ
բող ջու թյամբ հնա զանդ վեն:

Այս պա տե րազ մի ըն թաց քում Դա վի թը, Երու սա ղե
մում մնա լով, մի օր, քնից արթ նա նա լով, պա լա տի տա նի քում 
շրջում էր: Մի և նույն ժա մա նակ Ուրի ա անու նով մի մար դու 
կինն էլ՝ Բեր սա բեն, իր տան տա նի քում լվաց վում էր, որին տես
նե լուն պես Դա վիթն իս կույն, ցան կա կան կրքին անձ նա տուր, 
նրան բե րել է տա լիս և հե տը շնու թյան մեղք գոր ծում, քա նի որ 
Ուրի ան Հո վա բի հետ պա տե րազմ էր գնա ցել:

Երբ Բեր սա բեն հղի ա նա լով Դավ թին տե ղե կաց նում է, սա 
ան մի ջա պես, Հո վա բի մոտ մարդ ուղար կե լով, Ուրի ա յին Երու
սա ղեմ է բե րում, որ պես զի տուն գնա լով` կնոջ հետ պառ կի, և 
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իր շնու թյան արար քը գաղտ նի մնա: Սա կայն Ուրի ա յի վե րա
դառ նա լու ժա մա նակ իբր թե պա տե րազ մից տե ղե կու թյուն ներ 
իմա նա լու հա մար է կան չել, բա նա կի դրու թյան մա սին հար
ձու փորձ անե լուց հե տո Դա վիթն առա ջար կում է տուն գնալ և 
հան գս տա նալ , նրա հե տև ից էլ, որ պես վար ձատ րու թյուն, ըն
ծա ներ է ուղար կում:

Սա կայն Ուրի ան, մի ա միտ և իր ազ գին հա վա տա րիմ, եր
կու գի շեր Երու սա ղե մում մնա լով, տուն չի մտնում: Թեև Դա
վի թը նո րից ու նո րից տուն գնա լու առա ջարկ է անում, սա կայն 
նա եր դու մով հրա ժար վում է` ասե լով. «Տա պա նակն ու Իս րա
յե լը դրսում` վրա նի տակ են, ես ինչ պե՞ս կա րող եմ գնալ տուն 
և հանգս տա նալ»: Երբ Դա վի թը տես նե լով , որ նա իր կնոջ մոտ 
չի գնում, ճա րա հա տյալ նա մակ է գրում Հո վա բին, որ Ուրի ա յին 
պա տե րազ մա կան վտան գա վոր ճա կատ ուղար կի, որ պես զի 
զոհ վի, գրած թուղթն էլ նրա հետ է ուղար կում:

Խրա՛տ ըն դու նիր, ո՛վ մարդ, միշտ զգո՛ւյշ եղիր, որ ցան կու
թյան հու րը սրտումդ չվառ վի, և դրա նով իսկ մե ղան չե լու առա
ջին քայ լը չա նես, որով հե տև չար գոր ծը, շղթա յի նման իրար 
կապ ված, մար դու մի մեղ քից մյու սի մեջ գլոր վե լու պատ ճառ է 
լի նում: Ճշմա րիտ է, որ Ուրի ա յին սպա նե լը Դավ թի մտքով չէր 
ան ցել, սա կայն նրա պա տի վը բռնա բա րե լով՝ մահ վան վճիռ էլ է 
տա լիս, որ պես զի չբամ բաս վի:

Ար դա րև, Հո վա բը իրեն տրված հրա մա նի հա մա ձայն է 
գոր ծում, և Ուրի ան պա տե րազ մում վի րա վոր վում է և մեռ
նում: Սա կայն նրա հետ բա զում այլ ռազ միկ ներ էլ են մեռ նում: 
Քա նի որ Հո վա բը այս ան գամ մար տի ժա մա նակ ան խո հեմ է 
վար վում, որ պես զի Ուրի ան ան պատ ճառ մա հա նա: Երբ Դա
վի թը լսում է, որ զոր քից շա տե րը կո տոր վել են, թեև Հո վա բի 
ներ կա յու թյամբ բար կաց կոտ կեր պա րանք է ցու ցադ րում, սա
կայն Ուրի ա յի նրանց հետ մա հա նա լը լսե լով` բար կու թյու նը 
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մեղ մա նում է: Բեր սա բեն Ուրի ա յի մահ վան հա մար , սո վո րույ
թի հա մա ձայն, սուգ է պա հում, և սգի ու տրտմու թյան օրերն 
անց նե լուց հե տո Դա վի թը նրան կնու թյան է վերց նում, և մեղ
քի պտուղ զա վակն էլ, որ պես Դավ թին նա խա տինք, ժա մա նա
կից շուտ է աշ խարհ գա լիս: 

Դու Աստ ծու ողոր մու թյա՛նը նա յիր, որով հե տև այս դեպ
քում Դա վի թը սաս տիկ պատ ժի էր ար ժա նի, սա կայն Աստ ված, 
ողոր մած լի նե լով, նրա մոտ Նա թան մար գա րե ին է ուղար կում , 
որ պես զի հան ցան քը գի տակ ցե լով` զղջա և գո չի` մե ղա՛: Նա
թա նը մի առա կով թա գա վո րի հետ այս պես է խո սում. «Մի 
քա ղա քում եր կու մար դիկ կա յին, մե կը` հա րուստ, իսկ մյու սը` 
խիստ աղ քատ: Հա րուս տը ոչ խար նե րի շատ հո տեր և կո վե
րի նա խիր ներ ուներ, սա կայն աղ քա տը մի այն մի գառ ուներ, 
որին իր զա վա կի պես սի րում էր և նրա նով էր ապ րում: Երբ 
հա րուս տի մոտ հյու րեր են գա լիս, նա իր հոտն ափ սո սա լով, 
վերց նում է աղ քա տի գա ռը և իր հյու րին պատ վե լու հա մար հո
ժա րա կամ զո հում»: 

Դա վիթն առանց հաս կա նա լու, որ այս առա կը իր մա սին է, 
բար կա նա լով իս կույն եր դու մով վճռում է. «Մահ վան է ար ժա
նի նա, ով այդ անգ թու թյու նը գոր ծեց, պի տի յոթ նա պա տիկ 
հա տու ցի, քա նի որ աղ քա տին անգ թա բար չխնա յեց»: Նա թա
նը այս վճիռն ստա նա լուն պես սկսում է խո սել. «Դո՛ւ ես այդ 
մար դը, տե՛ր Ար քա, Աստ ված, քեզ Սա վու ղի ձեռ քից փրկե լով, 
թա գա վոր կար գեց, նրա տե րու թյունն ու իս րա յե լա ցի նե րին 
քեզ տվեց, եթե նրանք քիչ են, այդ քան ևս կա րող է տալ, ուրեմն 
ին չո՞ւ Աստ ծու օրեն քը քան դե ցիր և Ուրի ա յին ամո նա ցի նե րի 
սրով սպա նե լով` հափշ տա կե ցիր նրա կնո ջը»:

Նա թա նը, այս առա կով Դավ թի հան ցա վոր լի նե լը հայտ
նե լուց բա ցի, նաև ման րա մաս նո րեն նշում է հան ցան քի հա
մար տրվե լիք պա տի ժը` ասե լով. «Սու րը չպա կա սի քո տնից, 
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չա րու թյու նը քո տա նից տա լիս եմ քեզ. դու, որ ծա ծուկ գոր
ծե ցիր, ես այդ բա նը պի տի հայտ նի անեմ»164: Հի մա խոր հի՛ր. 
գա լիք պատ ժի անունն ու կերպն է հայտ նում, որ պես զի դա 
պա տա հե լիս պա տա հա կան մի բան չհա մա րի, այլ Աստ ծու հա
տուկ պա տիժ լի նե լը հայտ նի դառ նա լով` ամեն մարդ, դրա նից 
խրատ վե լով, չար վար քի չհե տևի:

Նա յի՛ր այս տեղ Դավ թի վի ճա կին. որով հե տև Նա թա նի 
խոս քե րը հզոր նե տե րի նման նրա սրտին են դիպ չում, ողջ էու
թյամբ ցնցվում է։ Ին քը, որ Աստ ծուց վա խե նում էր, ամոթ խած 
և իրա վուն քը սի րե լով, հան ցանքն իմա նա լուն պես ամո թից 
կար կա մե լով, բա ցար ձա կա պես ան կա րող է լի նում պա տաս
խան տա լու:

Դա վի թը, որ մե ծա շուք թա գա վոր էր, ան չափ իմաս տուն և 
ամեն առու մով պատ րաս տա բան , ինչ պի սի՜ զար մանք, այս ան
գամ ան կա րող է լի նում ան գամ պա տաս խան տա լու: Մի՛ զար
մա ցիր, քա նի որ մար դու հան ցան քը նրան համր է դարձ նում, 
պա պան ձեց նում: Սուրբ գրքի մեջ Դավ թի աչ քե րը ներ բող
վել են որ պես շատ գե ղե ցիկ, սա կայն դրանք ինչ քա՜ն են տգե
ղա նում, երբ մի ան վա յել ակ նար կով օտար կնոջ է նա յում, քա
նի որ մեղ քի մշուշն է նրանց պա տում:

Թշնա մու նե տե րը ան կա րող են լի նում վի րա վո րե լու Դավ
թի մար մի նը, սա կայն նրա աչ քե րը մի չար ակ նար կով ի զո
րու են լի նում թու նա վոր նե տով վի րա վո րե լու նրա հո գին: 
Դա վի թը հա ճախ կո ղոպ տում էր թշնա մու ունեց ված քը, այս 
ան գամ նրա աչ քե րը մի պագ շոտ հա յաց քով նրա առա քի նու
թյունն են իրե նից կո ղոպ տում:

164 Արդ, սուրը հավիտյանս թող չհեռանա քո տնից.... Այսպես է 
ասում Տերը. «Ահա ես քո դեմ չա րիք կհարուցեմ քո տնից.... Դու այդ 
բանը ծածուկ արեցիր, իսկ ես այն անելու եմ ամբողջ Իսրայելի աչքի 
առաջ, օրը ցերեկով» (Բ Թագ. 12:10-12):
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Դա վի թը միշտ սաղ մո սեր գու թյուն նե րով փա ռա բա նում էր 
Աստ ծուն. ինչ պի սի՜ անօ րի նակ երև ույթ, որ այժմ նա Նրա 
օրենք նե րին հա կա ռակ է գոր ծում: Դա վի թը, տա վիղ նվա գե լով, 
Սա վու ղի ախտն էր մաք րում, սա կայն Ուրի ա յի մահ վան վճի
ռը գրե լով` մեղ քի ախ տով է վա րակ վում, որը հո գու մահն է: 
Դա վի թը միշտ ար դա րու թյամբ էր դա տաս տան տես նում, ինչ
պե՞ս է լի նում, որ անար դա րու թյամբ հրա մա յում է, որ Ուրի ան 
մեռ նի: Դա վի թը բո լո րի հա մար ար դա րու թյան օրի նակ էր. ինչ
պի սի՜ տա րօ րի նակ բան է, որ նա աշ խար հի չար օրի նակ լի նե
լու մի շատ տգեղ արարք է կա տա րում: 

Դա վի թը իր թշնա մուն՝ Սա վու ղին, սպա նե լու առիթն ունե
նա լով, նրան ոչ մի այն չի սպա նում , այ լև նույ նիսկ նրա թիկ
նո ցի քղանց քը կտրե լու հա մար է զղջում, ուրեմն ին չո՞ւ է այս 
ան գամ իրեն բա րե կամ և հա վա տա րիմ Ուրի ա յի ա րյու նը թա
փում: Դավ թի սու րը Աստ ծու օգ նու թյամբ միշտ թշնա մու պա
րա նո ցին էր, ար դյոք ինչ պե՞ս որոշ վեց, որ սու րը հա վի տյան 
նրա տնից ան պա կաս լի նի: Մի՛ զար մա ցիր, այս աշ խար հում 
մարդ կա յին վի ճակն այս պի սին է, որով հե տև քա նի դեռ հո գին 
մարմ նի մեջ է, և քա նի որ մար մի նը հո գով կեն դա նի է, մար դը 
եր բեք վտան գից չի կա րող ազատ և զերծ լի նել:

Հի մա, ո՛վ մարդ, ով էլ լի նես, լսի՛ր և մի՛շտ խոր հիր. մի՛ ապա
վի նիր առա քի նու թյանդ, գի տու թյանդ և մե ծու թյուն նե րիդ, 
այլ վա խե ցի՛ր, որ սա տա նա յի ծու ղա կը չընկ նես: Աստ ծու սե րը 
սրտիցդ մի՛ հա նիր, որ պես զի քեզ պահ պա նի ամեն մի փոր ձան
քից: Լա՛վ հսկիր աչ քերդ, ուրի շի կնո ջը ցան կա կան հա յաց քով 
մի՛ նա յիր: Դա վի թը, ըն դա մե նը մի ան գամ օտար կնոջ նա յե լով, 
ցան կու թյան հու րը վառ վում է նրա սրտում, և ամ բողջ կյան քում 
հա ռա չան քե րով և հե ծու թյամբ Աստ ծուն աղա չում է165, ար տա

165 Ողորմի՛ր, ինձ Աստվա՛ծ.... (Սղ. 50:1):
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սուք թա փում, որ այն մա րի166: Եթե դու էլ սխալ վե ցիր և մե ղան
չե ցիր, ուղիղ սրտով, Աստ ծու պա տի վը պա հե լով՝ իս կույն գո չիր` 
մե ղա՜, և սրտի դառ նա գին հա ռա չանք նե րով ար տաս վի՛ր և ող
բա՛, որ պես զի թո ղու թյուն գտնես:

Ար դա րև, Աստ ված իր ան սահ ման ողոր մու թյամբ մե ղա
վո րին զղջման և ապաշ խա րու թյան է հրա վի րում, սա կայն 
մարդն էլ պար տա վոր է ըն դու նե լու այդ փրկա րար հրա վե րը և 
զղջալու ապաշ խա րելու, որ պես զի թո ղու թյուն գտնի: Ինչ պես 
Դա վի թը Նա թան մար գա րեի խոս քե րը լսե լուն պես, իս կույն 
սաս տիկ զղջա լով, արա տա սու քով գո չում է` մե ղա՛167:

Տե՛ս, թե Աստ ծուն որ քան ըն դու նե լի է ուղիղ սրտով և 
կա տա րյալ հա վատ քով զղջումն ու մե ղա վո րի դար ձը, քա
նի որ Դավ թի մե ղա յի ձայ նը Նա թա նի ական ջին հաս նե լուն 
պես Աստ ծու ազ դե ցու թյամբ ան մի ջա պես պա տաս խա նում է. 
«Աստ ված մեղ քերդ նե րեց, չպի տի մա հա նաս»168 (այ սինքն՝ 
մահ վամբ չպի տի պատժ վես):

Թեև Դա վի թը զղջու մով և ար տա սուք նե րով, իր մեղ քե րի 
հա մար թո ղու թյուն գտնե լով, ազատ վում է հան դեր ձյալ աշ
խար հի ան վախ ճան տան ջանք նե րից, սա կայն մարդն այս աշ
խար հում իր հան ցանք նե րի հա մար նե ղու թյուն ներ և վիշտ է 
կրե լու: Մա նա վանդ Ուրի ա յի մահ վա նից հե տո նրա կնոջն իս
կույն կնու թյան առ նե լով` այ լևս ոչ մե կը չի տա րա կու սում, որ 
եղե լու թյու նը տե ղի է ունե ցել Դավ թի կար գադ րու թյամբ, և սա 
մեծ գայ թակ ղու թյան և խռո վու թյան պատ ճառ կա րող էր լի նել, 

166 Ես հոգնեցի իմ հառաչանքներից, ամեն գիշեր հեծեծանքով 
լվացի մահիճն իմ և իմ արտասու քով անկողինս թրջեցի (Սղ. 6:1):

167 Իմ արտասու քով անկողինս թրջեցի (Սղ. 6:1):
168 Դավիթն ասաց Նաթանին. «Մեղանչել եմ Տիրոջ դեմ»։ Նա

թանն ասաց Դավթին. «Տերը ներեց քո մեղքը, և դու չես մեռնի….» 
(Բ Թագ. 12:13):
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ուս տի Նա թա նը տե ղե կաց նում է, որ մեղ քի ծնունդ մա նու
կը մա հա նա լու է, որ պես զի նրա մա հը բնա կան մահ չհա մար
վի, այլ Դավ թի մեղ քի պատ ճա ռով մի հա տուկ պա տիժ լի նե լը 
ողջ աշ խար հը որո շա կի ո րեն իմա նա, որ պես զի բո լոր լսող նե
րը, Աստ ծու անունն ու ար դա րու թյու նը գո վե լով, երկն չեն Նրա 
դա տաս տա նից և ամեն կերպ հե ռու մնան մեղ քից:

Քա նի որ Դավ թի սույն հան ցան քի պատ ճա ռով կռա պաշտ
նե րը Աստ ծու ար դա րու թյան դեմ են խո սում, իբր թե օրեն քով 
չէ Նրա դա տաս տա նը, ուս տի Նա թանն ասում է. «Քո այս վար
մուն քով Տի րոջ թշնա մի նե րին գրգռե ցիր»169: 

Այս ծան րակ շիռ կե տի մա սին թող լավ խոր հեն և՛ հո գևոր, 
և՛ մարմ նա վոր իշ խա նու թյուն ունե ցող նե րը, թե որ քան մեծ 
մեղք է գայ թակ ղու թյան պատ ճառ լի նե լը: Հա սա րակ և ցածր 
աս տի ճա նի մարդ կանց հան ցան քը մեծ էլ լի նի, ոչ մե կը, նրանց 
գոր ծե րին ուշադ րու թյուն դար ձե լով, չի գայ թակղ վի, սա կայն 
իշ խա նու թյուն ունե ցո ղը մի փոքր հան ցանք էլ գոր ծի, բո լո րին 
գայ թակ ղու թյուն կպատ ճա ռի: Քա նի որ ժո ղո վուր դը միշտ իր 
մե ծին նման վե լու ջանք և փա փագ ունի, երբ մի փոքր թե րու
թյուն է տես նում, ան պատ ճառ կա՛մ բե րանն առ նե լով` նրան 
պի տի բամ բա սի, կա՛մ էլ նրա անար ժան կյան քին հե տևի, մա
նա վանդ նրան չա րու թյամբ պի տի գե րա զան ցի : Սրա նից բա ցի` 
ամեն մարդ մի այն իր անձ նա կան թե րու թյուն նե րի հա մար է 
պատժ վում, իսկ իշ խա նա վոր նե րը , իրենց հպա տակ նե րին 
չար օրի նակ տա լով, նրանց հան ցանք նե րի հա մար էլ պի տի 
պատժվեն: Ուրեմն նրանք ամեն կերպ պար տա վոր են հո ռի 
վար քից զգու շա նալ և ջա նան` բո լո րին առա քի նու թյան օրի
նակ լի նե լու: Ինչ պես որ Դա վի թը մի ան գամ գայ թակ ղու թյան 

169 Բայց քանի որ դրանով թշնամիներին առիթ տվեցիր Տիրոջը 
հայհոյելու, քեզանից ծնվելիք որ դիդ պետք է մեռնի (Բ Թագ. 12:14)։
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պատ ճառ լի նե լու վար մունք է ունե նում, բայց դրա նից հե տո 
ուղիղ սրտով, ճշմա րիտ և ան կեղծ զղջմամբ, ինչ պես նաև միշտ 
ար տաս վե լով, մին չև մահ զգու շա նում է ամեն տե սա կի մեղ քից 
և գայ թակ ղու թյուն պատ ճա ռող որևէ արար քից և, այս պի սով, 
իրա վա ցի ո րեն ար ժա նա նում է առա քի նու թյան օրի նակ լի նե լու 
աշ խար հին:

Ար դա րև, Դավ թի սխալ վելն ու մե ղան չե լը, ինչ պես նաև 
զղջալն ու թո ղու թյուն գտնե լը մեծ խրատ է մարդ կու թյա նը: 
Քա նի որ առա քի նի մար դը, նրա սխալ մուն քի մա սին խոր հե
լով, զգու շա նում է, որ պես զի չսխալ վի, նույն պես և մե ղան չած 
մար դը, նրա ար դա րա ցու մը մտա բե րե լով, Աստ ծու ողոր մու
թյու նից հույ սը չկտրե լով, զղջում է և թո ղու թյան ու ներ ման 
ար ժա նա նում:

Սա կայն պետք չէ թո ղու թյուն գտնե լու հույ սով մե ղան չել, 
քա նի որ նա, ով մե ղան չում է` ասե լով. «Աստ ծու ողոր մու թյու նը 
ան չափ է, և զղջա ցո ղի հան ցան քը ան պատ ճառ կնե րի », Աստ
ծու ողոր մու թյու նը մեղ քի պատ ճառ կամ գոր ծիք դարձ նող է 
հա մար վում, այս է պատ ճա ռը, որ թո ղու թյան անար ժան է լի
նում (ըստ առա ծի` հույ սով մե ղան չում է, անհույս` կոր չում): 
Ճշմա րիտ է, որ տի րոջ ողոր մու թյու նը չափ ու սահ ման չու նի, 
սա կայն նրա ար դա րու թյունն էլ, ան չափ ան սահ ման լի նե լով, 
մի մի այն Նրա գթու թյան վրա հույս դնե լով, գի տակց ված մե
ղան չո ղը, ան շուշտ, Նրա ար դա րու թյու նից կպատժ վի:

Տա րա բախ տա բար, շատ շա տե րը չա րա չար պատժ վում են՝ 
մի այն Տի րոջ գթու թյու նը մտա բե րե լով, բայց եր բեք չմտա բե
րե լով նրա ար դա րու թյա նը: Մա նա վանդ չար սա տա նան ան
միտ մարդ կանց` մեղ քի մեջ գցե լու հա մար միշտ հու շում է. 
«Աստ ված ողոր մած է, մի՛ վա խե ցիր», իսկ հե տո Նրա ար դա
րու թյունն է հի շեց նում և եր կյուղ գցում, որ պես զի Տի րոջ գթու
թյու նից հու սա հատ վե լով` իր նման դա տա պարտ վեն:
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Ուրեմն, եթե չես ցան կա նում դա տա պարտ վել, նախ և 
առաջ Տի րոջ ար դա րու թյան մա սին խոր հե լով` եր կյուղ ունե
ցիր, որ պես զի չմե ղան չես, և եթե սխալ վե լով մե ղան չել ես, 
Նրա գթու թյունն ու ողոր մու թյու նը մտա բե րե լով, շտա պով և 
առանց դան դա ղե լու վե րա դար ձի ՛ր և զղջա՛, որ պես զի թո ղու
թյուն գտնես:

Երբ դրա նից հե տո նո րա ծին մա նու կը հի վան դա նում է, 
Դա վի թը, նրա հա մար ծոմ պա հե լով և տրտմու թյամբ երես նի
վայր, գետ նա տա րած սկսում է աղա չանք ներ և պա ղա տանք
ներ մա տու ցել: Թեև նրա ծա ռա նե րը թա խան ձանք նե րով 
խնդրում են վեր կե նալ և կե րա կուր ուտել, սա կայն չի կանգ
նում և կե րա կուր չի ըն դու նում: 

Յո թե րորդ օրը մա նու կը մա հա նում է, և ծա ռա նե րը վա
խե նում են Դավ թին տե ղե կաց նել, բայց նա նրանց շար ժում նե
րից և շշունջ նե րից է իմա նում, որ մա նու կը մա հա ցել է, ուս տի 
կանգ նում է, լվաց վում, և զգեստ նե րը փո խե լով` գնում տա
պա նա կի առ ջև, որ տեղ Աստ ծուն գո հու թյուն և փառք տա լով` 
երկր պա գու թյուն մա տու ցե լուց հե տո գա լիս է և ճա շում:

Երբ ծա ռա նե րը, Դավ թի այս վար մուն քից զար մա նա լով, հե
տաքրքր վե լով հարց նում են պատ ճա ռը, նա պա տաս խա նում է. 
«Քա նի դեռ մա նու կը ողջ էր, ար տաս վում և ծոմ էի պա հում, որ
պես զի թե րևս Աստ ված ողոր մի, և մա նու կը չմա հա նա, սա կայն 
մա հա նա լուց հե տո ին չո՞ւ ծոմ պա հեմ կամ ար տաս վեմ, մի՞թե ես 
կա րող եմ նրան վե րա դարձ նել. նա ինձ մոտ չի վե րա դառ նա. ես 
պետք է նրա մոտ գնամ»: Դա վիթն այս խոս քե րով հա մա կերպ
վում է Աստ ծու կամ քին և մխի թար վե լով շտա պում՝ Բեր սա բե ին 
մխի թա րե լու: Դրա նից հե տո Բեր սա բեն հղի ա նա լով մի զա վակ է 
ծնում, որի անու նը Դա վի թը Սո ղո մոն է դնում: Աստ ված Սո ղո
մո նին սի րե լու հա մար Նա թան մար գա րեի մի ջո ցով նրա անու նը 
Հե դի ղի է կո չում, որ նշա նա կում է «Աստ ծու սի րե լի»:
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Հարց ԼԱ: Ամոնացիների դեմ պատերազմող Հովաբն 
իր զորքով ինչքա՞ն է այնտեղ մնում:
Պա տաս խան: Մո տա վո րա պես մեկ տա րի: Քա նի որ երբ Հո

վա բը ավե րում է ամո նա ցի նե րի եր կի րը (տե՛ս Լ հար ցը), նրանց 
թա գա վո րը զոր քով ապաս տա նում է Ռա բաթ քա ղա քում: Այս 
քա ղա քը շատ ամուր լի նե լուց բա ցի` ան թիվ զորք և առատ 
ջուր ուներ. այն պես որ շրջա փակ ված լի նե լով ջրով լի խրա
մով` շատ դժվար էր այն գրա վել: Ինչ պես նաև Սուրբ գիրքն է 
ջրե րի քա ղաք անու նով կո չում այն, որի պատ ճա ռով էլ Հո վա
բը հար կադր ված է լի նում այդ քան եր կար ժա մա նակ մնա լու 
այն տեղ170:

Սա կայն երբ նա, օրըս տօ րե քա ղա քի պարս պին ավե
լի մո տե նա լով, պա շա րում է գրա վե լիք կենտ րո նը, Դավ թին 
լուր է ուղար կում, որ ան ձամբ գա, որ պես զի քա ղա քը գրա վե
լու փառքն ու պա տի վը Դավ թի նը լի նեն: Այն ժա մա նակ Դա
վի թը բազ մա հա զա րա նոց զոր քով ան ձամբ գնա լով, տի րում է 
քա ղա քին և վերց նում քա ղա քի թա գա վո րի ոս կյա և գո հա րա
զարդ թա գը: Սրա նից բա ցի, բա զում ավար և կո ղո պուտ ձեռք 
գցե լուց զատ, նրա բնա կիչ նե րին մի ըն դար ձակ կա լա տե ղում 
պառ կեց նե լով` եր կա թյա քե րիչ նե րով և սղոց նե րով չա րա
չար տան ջանք նե րով սպա նում է: Դա վիթն այս ձև ով պատ
ժում է ամո նա ցի նե րի քա ղաք նե րի ամ բա րիշտ բնա կիչ նե րին և 
ապա ուրա խու թյամբ և հաղ թա կան բա նա կով վե րա դառ նում 
Երու սա ղեմ:

Արդ, մի՛ կար ծիր, որ Դա վի թը այս պա րա գա յում անի րա
վու թյուն կամ էլ անգ թու թյուն է գոր ծում: Իրոք, հի շյալ պա
տի ժը ան սո վոր երև ույթ էր, սա կայն նրանք նույն պես Դավ թի 

170 Հովաբը պատգամաբերներ ուղարկեց Դավթին՝ ասե լով. 
«Ռաբաթի դեմ պատերազմել եմ և գրավել ջրերի քաղաքը» (Բ Թագ. 
12:27, 28)։
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մարդ կանց ոչ սո վո րա կան անար գանք հասց նե լուց բա ցի` 
նրա դեմ էին գրգռել նաև Ասո րես տա նը և հար ձակ ման հրահ
րել, որի հա մար էլ հարկ էր սաստ կա գույն պատ ժով կորս տյան 
մատ նե լ այդ անզ գամ նե րին, որ պես զի ուրիշ նե րը խրատ վե լով 
այդ պի սի ապօ րեն և անար դար վար մուն քից հե ռու մնան:

Թեև Դա վի թը, թշնա մուն պատ ժե լով, ուրա խա նում է, 
սա կայն մարմ նա կան ուրա խու թյու նը մար դու հա մար եր բեք 
տևա կան չէ, ուս տի նրա ուրա խու թյու նը տրտմու թյան է փոխ
վում իր անդ րա նիկ որ դի Ամո նի մի չար արա րքի պատ ճա ռով:

Որով հե տև հի շյալ ար քա յոր դի Ամո նը, սի րա հար վում է 
Աբի սո ղո մի` Թա մար անու նով գե ղեց կու հի քրո ջը, սա կայն 
հաս կա նա լով, որ այս պի սի չար և անար ժան արար քը հայտ նա
պես իր հան դեպ բո լո րի զզվանքն է հա րու ցե լու, չի հա մար ձակ
վում իր պիղծ նպա տակն իրա գոր ծել և զգա լի ո րեն հալ վում 
ու մաշ վում է:

Նաև այս տխուր դրու թյու նը տես նե լով` Դավ թի եղ բո րոր
դի Հո նա դա բը, որը նրա ըն կերն ու ան չափ գի տուն մեկն էր, 
պատ ճա ռը հարց նե լուց հե տո իրո ղու թյա նը տե ղե կա նա լով` 
նրան մի չար խոր հուրդ է տա լիս` ասե լով. «Հի վա՛նդ ձև ա ցիր, 
երբ հայրդ քեզ այ ցե լու թյան գա, խնդրի՛ր, որ Թա մա րին քեզ 
մոտ ուղար կի, որ պես զի կե րա կուր պատ րաս տե լով` կե րակ րի 
քեզ»: Սույն վատ խոր հուր դը Ամո նին հա ճե լի է թվում: 

Ար դա րև, ըստ սույն խորհր դի` հի վանդ ձև ա նա լով, երբ 
Դա վի թը լսում է և Ամո նին տե սու թյան գա լիս, նրա նից աղա
չանք նե րով խնդրում է, որ Թա մա րին իր մոտ ուղար կի: Նա էլ 
Թա մա րին լուր է ուղար կում, որ կե րա կուր պատ րաս տե լու 
հա մար հի վանդ եղ բոր տուն գնա: Աղ ջի կը գա լով, նրա ցան
կու թյամբ և նրա ներ կա յու թյամբ կե րա կուր է պատ րաս տում, 
սա կայն Ամո նը չի ցան կա նում ուտել, և իր մոտ գտնվող մարդ
կանց դուրս հա նե լով` Թա մա րին խնդրում է, որ կե րա կու րը 
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ներ քին սե նյակ տա նի, և աղ ջիկն այն տա նե լով` անա մոթ Ամո
նը ձեռ նար կում է իրա գոր ծել իր պիղծ մտադ րու թյու նը:

Սա կայն Թա մա րը, որ պար կեշտ և կույս աղ ջիկ էր, 
սկսում է աղա չել, որ իր հան դեպ այդ պի սի չար արարք չգոր
ծի, բայց անօ գուտ. բռնու թյամբ իր կամ քը կա տա րե լուց հե տո 
նրա սերն իս կույն ատե լու թյան է փոխ վում, այն պես որ իս կույն 
անար գան քով նրան տա նից հա նել է տա լիս, քա նի որ այդ պի սի 
ան պար կեշտ և ապօ րի նի սի րո վախ ճա նը սո վո րա բար այդ պի
սի թշնա մու թյան է հան գում:

Հաս կա ցի՛ր. Ամոն ար քա յոր դին, նա խա պես ապօ րի նա
բար սի րա հար վե լով, և ինչ քան էլ հան ցան քը ծանր էր, բայց 
երբ իր չար կիր քը հա գեց նե լուց հե տո աղջ կան տա նից դուրս է 
վռնդում, նրա հան ցանքն ու չա րու թյու նը, առա վել ևս սաստ
կա նա լով, ծան րա նում են։ Ինչ պես որ պար կեշտ Թա մա րը, թեև 
իր կու սու թյու նը կորց նե լու հա մար սաս տիկ ցավ է զգում, սա
կայն Ամո նի տա նից անար գան քով վռնդվե լու հա մար առա վել 
ևս սգա լով, չա փա զանց մեծ կսկի ծով և գլխին մո խիր ցա նե
լով, իր կու սու թյան նշան հա մար վող ծաղ կա նախշ հան դեր ձը 
պատ ռում է, և եր կու ձեռ քը գլխին դրած, մահ վան չափ տխուր
տրտում և ար տաս վե լով` Աբի սո ղո մի տուն է գնում:

Աբր սո ղո մը եղե լու թյունն իմա նա լու պես քրո ջը պատ
վի րում է, որ ոչ մե կին չպատ մի: Իրոք, նա սրա հա մար Ամո
նի դեմ ան չափ բար կա նում է, սա կայն մտա ծե լով, որ Դա վի թը 
ան պատ ճառ կպատ ժի նրան, ինքն ընդ հան րա պես ձայն չի հա
նում: Այո՛, Դա վի թը, լսե լով Ամո նի արած չա րու թյան մա սին, 
խիստ բար կա նում է, սա կայն նրա սիր տը չվշտաց նե լու հա մար 
նույ նիսկ չի հան դի մա նում, քա նի որ որ պես անդ րա նիկ որ դի, 
բնա կա նա բար, շատ էր սի րում նրան: Երբ երեք տա րի անց նե
լուց հե տո Աբի սո ղո մը տես նում է, որ Դա վի թը նե րո ղա միտ է, 
մտադր վում է պա տեհ ժա մա նակ Ամո նին սպա նել:
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Որոշ ժա մա նակ անց Աբի սո ղո մը ոչ խար նե րը խու զե լու 
պի տի գնար, և Դավ թին խնջույ քի է հրա վի րում: Երբ սա հրա
ժար վում է, Աբի սո ղո մը խնդրում է, որ եթե նա չի գա լու, գո նե 
իր եղ բայր Ամո նը գա: Թեև Դա վի թը սրան էլ հա մա ձայն չէր, 
սա կայն շատ պնդե լուց հե տո Ամո նին և մյուս ար քա յոր դի նե
րին ուղար կում է: Աբի սո ղո մը թա գա վո րա կան ընթ րիք է պատ
րաս տում նրանց հա մար և ար դեն իսկ իր ծա ռա նե րին պատ
վի րել էր, որ երբ խնջույ քին Ամո նը զվար թա նա, հար վա ծեն և 
սպա նեն նրան, որն էլ ծա ռա նե րը իս կույն կա տա րում են: Այս 
տխուր և ա րյու նա հեղ տե սա րա նից հուզ ված` մյուս ար քա յոր
դի նե րը, իս կույն հեծ նե լով իրենց ջո րի նե րը, աճա պա րան քով 
սկսում են փախ չել: 

Երբ Դա վի թը ստա նում է սույն աղե տա լի մի ջա դե պի լու րը, 
կար ծե լով, որ բո լոր ար քա յոր դի ներն են մե ռել, իս կույն հան
դեր ձը պատ ռե լով` գետ նին է ընկ նում, նաև նրա բո լոր ծա ռա
ներն են պատ ռում իրենց հան դերձ նե րը: Սա կայն վե րո հի շյալ 
Հո նա դա բը, որը գոր ծին սկզբից իսկ տե ղյակ էր, շտա պում է 
հայտ նե լու, որ մի այն Ամոնն է մե ռել, և ահա նույն ժա մա նակ 
Դավ թի մյուս որ դի նե րը գա լով բարձ րա ձայն ար տաս վում են: 
Դա վի թը և նրա բո լոր պա լա տա կան նե րը ան չափ շատ են ար
տաս վում: Աբի սո ղո մը ապաս տա նում է Հոր դա նան գե տի մյուս 
ափին գտնվող` Գե սու րի թա գա վոր Թող մե լե մի մոտ, որն իր 
մոր հայրն էր:

Հի րա վի, Ամո նի հան դեպ Աբի սո ղո մի բար կու թյու նը 
հայտ նի էր, սա կայն նա ամ բողջ երեք տա րի խիստ զգու շա
նում էր թշնա ման քի որևէ արար քից, և կար ծում էին, որ նրա 
զայ րույթն ան ցել է: Այդ է պատ ճա ռը, որ Դա վիթն Ամո նին 
վստա հո րեն խնջույ քի է ուղար կում . Ամոնն էլ, ճիշտ նույն 
կար ծիքն ունե նա լով, առանց զգու շա վո րու թյան և ան եր
կյուղ գնում է:
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Սա կայն Աբի սո ղո մի բար կու թյու նը այդ ժա մա նա կա հատ
վա ծում ոչ մի այն չի նվա զում, այ լև Թա մա րի ամե նօ րյա լացն 
ու ող բը տես նե լով` ավե լի է սաստ կա նում և բոր բոք վում: Մա
նա վանդ Ամո նի արար քն ան չափ ծանր և զզվե լի լի նե լով` Դա
վի թը մին չև իսկ չի ցան կա նում հան դի մա նել նրան, և Ամոնն էլ 
զղջա լու փո խա րեն, իբ րև ան մեղ, հա մար ձակ շրջում է: 

Ար դա րև, եթե Դա վի թը մեծ կամ փոքր որևէ պա տիժ կար
գադ րեր Ամո նի այդ անզ գամ վար քի և արար քի հա մար, թե րևս 
Աբի սո ղո մը նրա կյան քի հան դեպ ոտնձ գու թյան չա ներ: Քա
նի որ եթե դա տա վո րը չի շտա պում՝ ըստ օրեն քի պատ ժե լու 
այն մար դուն, որը ուրի շին վնաս է հասց նում և վտան գա վոր է, 
տու ժա ծը պա տեհ և հար մար առիթ գտնե լուն պես ինքն է շտա
պում՝ իր կրած զրկանք նե րի և կորս տյան հա մար վրեժխնդիր 
լի նե լու իր հա կա ռա կոր դից:

Դու Աստ ծու ար դա րու թյո՛ւնը տես. այս պի սով, ոչ մի այն 
Ամոնն է ստա նում իրեն ար ժա նի պա տի ժը, այ լև (Լ հար ցի մեջ 
հի շա տակ ված վճռին հա մա պա տաս խան) սու րը, հենց Դավ
թի տա նից դուրս գա լով, սպա նում է նրա որ դուն, որով էլ կա
տար վում է Նա թան մար գա րեի կան խա սա ցու թյու նը, և Դա վի
թը դառ նո րեն ար տաս վում է: Մի՛ մտա ծիր, թե այդ չափ լա ցով 
վճռված պա տի ժը լի ո վին կա տար վում է, այլ նա մի օր էլ նույն 
Աբի սո ղո մի հա մար է ող բա լու և ար տաս վե լու:

Խրա՛տ ըն դու նիր Ամո նի թշվառ վի ճա կից և մի՛ հե տև իր 
կրքե րիդ. եթե ցան կու թյան հու րը սիրտդ ընկ նի, առի թից փա
խի՛ր, որ չայր վես: Նա մա նա վանդ մտքիցդ մի՛ հա նիր Աստ ծու 
եր կյու ղը և մարդ կա յին ամո թը: Շնա նա լու մեղ քի ցան կու
թյու նը մի առ ժա մա նակ հա ճե լի է թվում, սա կայն դրան հե
տև ող անար գու թյա՛ն և վնաս նե րի՛ մա սին խոր հիր, քա նի որ 
մարմ նի հա ճույ քը շուտ է անց նում, իսկ զղջումն ու պա տի ժը 
հա վի տե նա կան են:
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Եր բեք մի՛ լսիր այն մար դուն, որ քեզ չար խոր հուրդ է տա
լիս. եթե այն պի սի մե կը նույ նիսկ բա րե կամ լի նի, դու նրան 
թշնա մի՛ հա մա րիր, եթե գի տուն է, հի մա՛ր հա մա րիր, քա նի որ 
ճշմա րիտ բա րե կամ և իմաս տուն մար դը նա է, ով իր բա րե կա
մին հե ռու է պա հում հան ցան քից, ինչ պես վե րո հի շյալ Հո նա
թա բը, թեև Ամո նի բա րե կամն էր և գի տուն մե կը 171, սա կայն 
նրան մեղք գոր ծե լուց զգու շաց նե լու փո խա րեն, ընդ հա կա ռա
կը, նրան մե ղան չե լու գրգռե լով` թշնա մու թյուն և հի մա րու
թյուն է գոր ծում, ասես կրա կի վրա յուղ է լցնում:

Ար դա րև, Ամո նը եր կար ժա մա նակ էր մտո րում այդ չար 
դի տա վո րու թյան մա սին, սա կայն ինչինչ նկա տա ռում նե րով 
չէր հա մար ձակ վում իրա գոր ծե լու այն, ուս տի երբ հի շյալ ան ձի 
սադ րան քով նեն գու թյան դաս է ստա նում, իրա կա նաց նում է 
մտադր ված չա րու թյու նը , և հաս տա տում է բո լո րին վե րա բե
րող առա ծը՝ մարդն իր ըն կե րո ջից է հրահր վում: Հո նա դա բը, 
խե լա ցի լի նե լով, կա րող էր հա վա տար մու թյամբ խրա տել և ար
գե լել Ամո նին` չա րու թյուն գոր ծե լու, սա կայն սրտում Աստ ծու 
եր կյու ղը չլի նե լու պատ ճա ռով ըն կե րո ջը չար խրատ է տա լիս և 
մահ վան պատ ճառ դառ նում:

Այս պի սի գի տու նը ոչ մի այն իրեն է վնա սում, այ լև իր ըն
կե րո ջը: Եթե գի տե լի քը լծորդ ված չէ առա քի նու թյա նը , մար
դու հա մար մեծ վտանգ է: Ճշմար տա պես գի տու նը նա է, ով, 
Աստ ծու եր կյու ղը ոչ մի վայր կյան սրտից չհա նե լով, բո լո րի 
հա մար առա քի նու թյան օրի նակ է: Այն մար դը, որն իր գի տու
թյու նը, մի այն աշ խար հիկ գոր ծե րում գոր ծադ րե լով , հո գև որ 
շա վիղ նե րից հե ռու է մնում, նման վում է ջո րու, որը գրքե րով է 
բեռ նա վոր ված (ըստ առա ծի` գի տուն մո լա գա րը ջո րի է` գրքե
րով բարձ ված):

171 Ամոնը ուներ Հովնադաբ անունով մի ընկեր.... (Բ Թագ. 13:3):
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Հարց ԼԲ: Աբիսողոմը ինչքա՞ն է մնում Գեսուրում:
Պա տաս խան: Երեք տա րի, մին չև Դավ թի բար կու թյու նը մեղ

մա նում է: Թե պետ Դա վի թը խիստ զայ րա ցած էր Աբի սո ղո
մի վրա, սա կայն մի գու ցե Ամո նին ող բա լու ժա մա նակ նրան էլ 
հար կադր ված լի նի ող բա լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ, նրան 
պատ ժե լու ձեռ նա մուխ չի լի նում, և երեք տա րի հե տո, երբ Հո
վա բը տես նում է, որ նրա բար կու թյու նը մեղ մա ցել է, որ պես զի 
նրան հա ճե լի երևա, փա փա գում է Աբի սո ղո մին մի հնա րով 
Երու սա ղեմ բե րել:

Սա կայն չհա մար ձակ վե լով ուղ ղա կի Դավ թին դի մե լու և 
հրա ման ստա նա լու` մի իմաս տուն կին է ուղար կում, որ պես
զի նրա մի ջո ցով անհ րա ժեշտ ար տո նու թյու նը ստա նա: Միա
ժա մա նակ կնո ջը հրա հան գում է, թե ինչ պես պետք է հա մո
զի թա գա վո րին: Հի շյալ կի նը, որ պես վշտա կիր ար տաս վե լով, 
սգո հան դերձ նե րով Դավ թի մոտ է գնում և գետ նա մած աղա
ղա կում է. «Փրկի՛ր ինձ, ո՜վ ար քա, եր կու որ դի ունեի, դաշ
տում իրար հետ վի ճե լով` մե կը սպա նեց մյու սին, այժմ ժո ղո
վուրդ ասում է. «Մե՛զ տուր մյու սին, որ մա հա ցա ծի փո խա րեն 
սպա նենք նրան»»: Դա վի թը, նրա ող բին և աղա ղա կին նա յե
լով, ասում է. «Տո՛ւն վե րա դար ձիր, ես անհ րա ժեշտ կար գադ
րու թյու նը կա նեմ», և երբ կինն իր որ դուն չսպա նե լու հա մար 
կրկին աղա չում է, Դա վի թը երդ վում է, որ նրա որ դու մա զին 
ան գամ չեն դիպ չի: Այս երդ ման պա հին հի շյալ կինն ասում է, 
որ Աբի սո ղո մի հա մար է իր աղա չան քը:

Այն ժա մա նակ Դա վի թը հարց նում է, թե ար դյոք Հո վաբն է 
ուղար կել նրան, և երբ դրա կան պա տաս խան է ստա նում, կան
չում է Հո վա բին և ասում. «Խնդրանքդ ըն դու նե ցի, գնա՛, բե՛ր 
Աբի սո ղո մին»: Հո վա բը շնոր հա կա լու թյամբ մեկ նում է և գնա
լով Գե սուր` բե րում Աբի սո ղո մին , որին Դա վիթն առանց իր 
մոտ ըն դու նե լու հրա մա յում է գնալ և իր տա նը մնալ:
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Այո՛, Դա վի թը Աբի սո ղո մին Երու սա ղեմ է վե րա դարձ նում, 
սա կայն, որ պես խրա տե լու մի ջոց` մի առ ժա մա նակ չի ցան կա
նում տես նել նրան: Իսկ երբ Աբի սո ղո մը ցան կա նում է տա նից 
դուրս գալ և հա մար ձակ շրջել, կան չում է Հո վա բին, որ պես զի 
նրա մի ջո ցով հո րից հրա ման ստա նա, սա կայն նա մեր ժում է 
գալ, ուս տի Աբի սո ղո մը, որ պես զի ստի պի, ծա ռա նե րին հրա
մա յում է այ րել նրա գա րու ար տե րը:

Ար դա րև, Հո վա բը Աբի սո ղո մի տուն է գնում` գան գատ վե
լու, թե ին չու են նրա ծա ռա նե րը այ րել իր ար տը: Աբի սո ղո մը, 
ձև աց նե լով, որ բնավ տե ղյակ չէ հի շյալ դեպ քին, պա տաս խա
նում է. «Քեզ թա գա վո րի մոտ ուղար կե լու հա մար կան չե ցի, 
եթե թա գա վո րի դեմ քը չպի տի տես նեմ, ին չո՞ւ Գե սու րից եկա, 
ավե լի լավ էր` այն տեղ մնա յի, եթե որևէ հան ցանք ունեմ, սպա
նի՛ր ինձ»:

Հո վա բը ստիպ ված է լի նում նրա աղա չան քը թա գա վո րին 
հայտ նե լու, որը, ար դեն իսկ նրա հան դեպ սեր ունե նա լով, իս
կույն հրա մա յում է իր մոտ՝ ար քու նիք բե րել: Աբի սո ղո մը գա
լով խո նար հու թյամբ և ամե նա մեծ հար գան քով ող ջու նում է իր 
թա գա վոր հո րը, և նա էլ, նե րե լով նրա հան ցան քը, գո րո վան
քով համ բու րում է նրան և ար տո նում նախ կի նի պես իբ րև ար
քա յոր դի ար քու նիք հա ճա խել:

Հարց ԼԳ: Ներում ստանալուց հետո Աբիսողոմը 
միշտ հնազա՞նդ է մնում հորը՝ Դավթին: 
Պա տաս խան: Ոչ միշտ: Քա նի որ թեև Աբի սո ղո մը, շատ գե

ղե ցիկ էր, գլխից մին չև ոտ քե րը ոչ մի թե րու թյուն չու ներ, թեև 
բո լոր իս րա յե լա ցի նե րի մեջ նրա նման վա յել չա կազմ մե կը չկար, 
այն պես որ նրա ոս կե թել եր կար մա զերն ան չափ առատ էին և 
մեծ ար ժեք ունե ին, սա կայն նա շատ հպարտ էր. որ քան ար
տա քի նից գե ղե ցիկ էր, այդ քան էլ` ներք նա պես տգեղ: Նա չար 
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սիրտ, նեն գա վոր միտք և հո ռի կամք ուներ, որոն ցով ոչ մի այն 
անհ նա զան դու թյան հան ցանք է գոր ծում, այ լև իր գե ղեց կու
թյամբ այն քան գո ռո զա նում, որ ցան կա նում է Դավ թին ար քա
յա կան գա հից զրկել և ին քը թա գա վոր լի նել: 

Ահա, հե տա մուտ է լի նում սույն ապօ րի նի նպա տա կին` 
նախ թա գա վո րին վա յել պեր ճանք և շքե ղու թյուն ցույց տա
լով, հա տուկ կառ քեր է պատ րաս տել տա լիս իր հա մար և շա
րու նակ շրջում է բազ մա թիվ ծա ռա նե րով, նա մա նա վանդ 
սկսում է դի մա վո րել բո լոր այն մարդ կանց, որոնք դա տով թա
գա վո րի մոտ են գա լիս, նրանց սի րով հարց նում է, թե որ տե
ղից և ին չի հա մար են եկել, և նրանց պա տաս խա նը ստա նա
լուց հե տո սի րով ավե լաց նում է. «Դու իրա վա ցի ես, սա կայն 
թա գա վո րի կող մից դատդ լսող չկա, որ պես զի ար դա րու թյամբ 
վճիռ ար ձա կի»:

Այս պի սի խոս քե րով ձգտում է գրա վե լու նրանց սրտե րը, 
հե տո ավե լաց նում. «Եթե ինձ դա տա վոր կար գե ին, ես բո լո րի 
դա տաս տա նը ար դա րու թյամբ կա նեի», մի և նույն ժա մա նակ 
նրանց կա րեկ ցան քով մո տե նա լով` հոր նման ող ջա գուր վում 
և գո րո վան քով համ բու րում է: Այս պես չորս տա րի կեղ ծա վոր, 
քաղցր խոս քե րով և ժպտա դեմ` ժո ղովր դի սե րը իր կող մը գրա
վե լուց հե տո Դավ թին առա ջար կում է` ասե լով. «Թո՛ւյլ տուր 
ինձ Քեբ րոն գնալ և զոհ մա տու ցել, քա նի որ Գե սու րում լի նե լու 
ժա մա նակ ուխ տել եմ, որ եթե Աստ ված ինձ Երու սա ղեմ վե րա
դարձ նի, այն տեղ Տի րո ջը երկր պա գեմ և զոհ մա տու ցեմ»:

Դա վի թը, նրա խոս քին հա վա տա լով, թույլ է տա լիս, ուս
տի նա այս հրա հանգն ստա նա լուն պես, իր ծա ռա նե րից բա
ցի, եր կու հա րյուր հո գի էլ է հրա վի րում, որոնք առանց որևէ 
կաս կա ծի , մի ա միտ սրտով գնում են նրա հետ: Ահա այս պի սի 
շքախմ բով Աբի սո ղո մը, Քեբ րոն գնա լով, նախ զոհ է մա տու
ցում Աստ ծուն: 
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Սա կայն հրա վիր ված նե րի մեջ Աքի տո փել անու նով մի 
մարդ է լի նում, որը Թե կուա քա ղա քից էր և ժա մա նա կին Դավ
թի խորհր դա կիցն էր և նրան հա վա տա րիմ: Այս ան ձը շատ 
իմաս տուն, գոր ծու նյա և բա նի մաց մեկն էր, բայց այժմ Ուրի ա
յի կնոջ՝ Բեր սա բեի պատ ճա ռով թշնա մա ցել էր Դավ թին և հե
տա մուտ էր վրեժ լու ծե լու նրա նից, որով հե տև Բեր սա բեն նրա 
որ դի Եղի ա բի աղ ջիկն էր172:

Աբի սո ղոմն այս մար դուն իր մոտ է բե րել տա լիս, որ պես
զի խորհր դակ ցեն: Նաև բո լոր իս րա յե լա ցի նե րի մոտ մար դիկ 
ուղար կե լով` պատ վի րում է, որ երբ փո ղի ձայ նը լսեն, «Աբի սո
ղո մը թա գա վո րեց» աղա ղա կե լով` մի մյանց լուր տան: Ար դա
րև, այս պես մարդ ուղար կե լով` փող է հնչեց նում, որով կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում նրա թա գա վո րե լը հայտ նի է դառ
նում, և ժո ղովր դի մի ահա գին բազ մու թյուն է հա վաք վում 
Քեբ րո նում:

Այս պա րա գա յում դու Դավ թի առա քի նու թյո՛ւնը տես, 
որով հե տև երբ իմա նում է Աբի սո ղո մի վար մուն քի և իր հան
դեպ ժո ղովր դի վե րա բեր մուն քի մա սին, իր ծա ռա նե րին իս
կույն ասում է. «Աբի սո ղո մից փախ չենք, գու ցե հան կարծ հար
ձակ վե լով` չա րիք հասց նի և քա ղա քին հար վա ծի»173:

Դա վիթն իր այս խո հեմ և հե ռա տես քայ լով, իրեն Աստ ծու 
կամ քին հանձ նե լուց բա ցի, Երու սա ղեմն ու նրա բնա կիչ նե
րին է փրկում: Քա նի որ եթե Երու սա ղե մում մնար, Աբի սո ղո մի 
մո տե նա լու ժա մա նակ հար կադ րա բար պի տի պա տե րազ մե ին, 

172 Քետացի Ուրիա.... Հեղեղատից արաբոթացի Գադաբիելից 
սերված նաև ուրիշներ (Բ Թագ. 23:38,39):

173 Դավիթն ասաց Երուսաղեմում իր հետ եղող ծառաներին. 
«Ելե՛ք փախչենք, որովհետև մեզ փրկություն չկա Աբեսողոմի 
ձեռքից.... որպեսզի չարիք չբերի մեր գլխին, քաղաքները սրի չքաշի» 
(Բ Թագ. 15:14):
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և ժո ղո վուր դը մի մյանց կո տո րեր. մին չև ան գամ տու նը պահ
պա նե լու հա մար զորք թող նե լու փո խա րեն իր հար ճե րից տա
սը կա նանց է թող նում, իսկ ըն տա նիքն իր հետ վերց նե լով ̀  
փախ չում է:

Այն ժա մա նակ Գեթ քա ղա քից Եթ թի անու նով մի մարդ, որ 
այն օրե րին վեց հա րյուր մարդ կան ցով, որ պես Դավ թի հյուր, 
Երու սա ղե մում էր բնակ վում, Դավ թի` Երու սա ղե մից փախ
չե լու ժա մա նակ, իր մարդ կանց վերց նե լով, ցան կա նում է նրա 
հետ գնալ, և թեև Դա վի թը ասում է. «Դու ին չո՞ւ ես մեզ հետ 
գա լիս, ես իմ ուր գնա լը չգի տեմ, վե րա դար ձի՛ր և թա գա վո
րի հետ քա ղա քում բնակ վի՛ր, դու հյուր ես, իմ պատ ճա ռով մի՛ 
ան հանգս տա ցիր », սա կայն նա, երդ մա նը հա վա տա րիմ, պա
տաս խա նում է. «Ե՛վ մահ վան, և՛ կյան քի ժա մա նակ որ տեղ 
տերս է, ծա ռադ էլ այն տեղ պի տի լի նի», և բնավ չի ցան կա նում 
բա ժան վել :

Նա մա նա վանդ Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րը, բարձ րա ձայն 
ար տաս վե լուց և ող բա լուց բա ցի, Սա դովկ քա հա նան և Աբի ա
թարն ու բո լոր ղև տա ցի նե րը, տա պա նա կը վերց նե լով, ցան կա
նում են դուրս գալ Երու սա ղե մից, որ պես զի Դավ թի հետ գնան: 
Սա կայն Դա վի թը հայտ նում է, որ ին քը դա տաս տա նը Աստ ծու 
կամ քին է թող նում, ինչ պես Նա տնօ րի նի, պատ րաստ է ամե
նայն խո նար հու թյամբ և հլու թյամբ հա մա կերպ վել և խոս քը 
Սա դովկ քա հա նա յին ուղ ղե լով` ասում է. «Հե՛տ դարձ րու տա
պա նա կը, եթե Աստ ված ինձ ողոր մի, կա րող է ինձ վե րա դարձ
նել և վերս տին ցույց տալ այն»174:

Մի և նույն ժա մա նակ Դա վի թը Սա դովկ քա հա նա յին պատ
վի րում է, որ քա ղա քում մնա լով ̀ իրեն հայտ նի տե ղի ունե նա լիք 

174 Արքան ասաց Սադոկին. «Աստծու տապանակը հե՛տ տար.... 
Եթե Աստծու առաջ շնորհ գտնեմ, նա ինձ հետ կդարձնի և ինձ 
տեսնել կտա այն» (Բ Թագ. 15:25):
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դեպ քե րը: Ապա նա, Երու սա ղե մի մոտ գտնող ձորն անց նե լով, 
սկսում է Ձի թե նյաց լե ռը բարձ րա նալ, սա կայն ոչ թե ար քա
յա կան փառ քով, այլ հե տի ոտն և ար տաս վե լով, գլու խը քո ղով 
ծած կած, ոտա բու բիկ և խոր հա ռա չանք նե րով և ող բա լով:

Ժո ղո վուր դը, նրան այդ պի սի ողո մե լի և ար հա մար հե լի 
վի ճա կում տես նե լով, շատ շա տե րը , նույն պես իրենց գլուխ նե
րը ծած կած, աղի ո ղորմ ար տա սուք նե րով և հե տի ոտն լեռն են 
բարձ րա նում175: Ահա հենց այդ ժա մա նակ Դավ թին լուր են 
տա լիս, որ վե րո հի շյալ Աքի տո փե լը մի ա վոր վել է Աբի սո ղո
մի հետ, որի պատ ճա ռով Դա վի թը ավե լի է տխրում, քա նի որ 
պարզ էր, որ հի շյալ ան ձը, խո րա գետ լի նե լով, Աբի սո ղո մին 
պետք է սո վո րեց ներ նեն գա միտ հնա րա գի տու թյան բո լոր ճա
նա պարհ նե րը, և դրա հա մար էլ Աստ ծուն աղա չում էր, որ ցրի 
Աքի տո փե լի չար խոր հուրդ նե րը176:

Դրա նից հե տո լե ռան գա գա թը բարձ րա նա լով` (եբ րա յե րեն 
Հռովս է կոչ վում, որը նշա նա կում է «լե ռան գա գաթ»), շրջվում է 
դե պի Երու սա ղեմ և այն տեղ Աստ ծուն եր կր պա գե լով ̀  ինքն 
իրեն ամ բող ջո վին Նրա գթու թյան ու ողոր մու թյանն է հանձ
նում177: Դա այն վայրն է, որ տե ղից մեր Փրի կիչ Հի սուս Քրիս
տո սը փառ քով եր կինք է համ բարձ վում:

Դավ թի փա խուս տի ժա մա նակ Քու սին բա ցա կա յում էր 
Երու սա ղե մից. նրա շատ հա վա տա րիմ ծա ռա նե րից էր: Երբ 

175 Դավիթը բարձրանում էր Ձիթենյաց զառիվերով, բարձ րա
նում էր ու լալիս։ Նա ծածկել էր գլու խը, բոբիկ էր գնում, և ամբողջ 
ժողո վուրդը նրա հետ էր՝ գլուխները շորով ծածկած։ Բոլորը լաց լի
նելով բարձրանում էին (Բ Թագ. 15:30):

176 Դավիթն ասաց. «Տե՜ր Աստված իմ, խափանի՛ր Աքիտոփելի 
խորհուրդը» (Բ Թագ. 15:31):

177 Դավիթը հասավ Հռոս, ուր երկրպագեց Աստծուն (Բ Թագ. 
15:32):
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վե րա դառ նա լով տե ղե կա նում է եղե լու թյա նը, հա գուս տը 
պատ ռե լով և գլխին մո խիր ցա նե լով` գնում է Դավ թի հե տև ից, 
որ չբա ժան վի նրա նից, սա կայն Դա վի թը նրան, որ պես լրտես, 
ուղար կում է Երու սա ղեմ` խոր հուրդ տա լով, որ Աբի սո ղո մին 
ասի. «Ահա եղ բայր ներդ և հայրդ գնա ցին, ես ինչ պես հորդ էի 
ծա ռա յում, նույն պես քեզ կծա ռա յեմ»: 

Այս պի սով, Քու սին Աբի սո ղո մին պետք է ցույց տար, որ 
ամեն ձև ով հա վա տա րիմ է Աբի սո ղո մին և մնար նրա մոտ, 
որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ունե նար խա փա նե լու Աքի տո
փե լի խոր հուրդ նե րը: Մա նա վանդ հի շյա լը Աբի սո ղո մի բո լոր 
քայ լե րի մա սին պի տի տե ղե կաց ներ Սա դովկ քա հա նա յին, 
որ պես զի նա էլ Դավ թին հայտ ներ: Ար դա րև, երբ Քու սին , 
Դավ թից բա ժան վե լով, Երու սա ղեմ է գա լիս, Աբի սո ղո մը 
նույն պես բազ մա քա նակ զոր քով և մեծ փառ քով մտնում է 
Երու սա ղեմ:

Հով նա թա նի որ դին՝ Մեմ փի բոս թեն էլ, որը Դավ թի հո վա
նա վո րյալն էր և Երու սա ղե մում էր բնակ վում, թեև ցան կա
նում է նրա հետ խույս տալ, սա կայն կաղ լի նե լու պատ ճա ռով 
իր ծա ռա Սի բա յին հրա մա յում է ավա նակ պատ րաս տել, որ
պես զի Դավ թի հե տև ից գնա: Հի շյալ Սի բան հրա մա նը կա տա
րե լու փո խա րեն Դավ թին հա ճո յա նա լու հա մար ինքն է նստում 
ավա նա կին և եր կու ավա նա կի վրա ուտե լիք և գի նի բար ձե լով, 
որ պես թե իր կող մից, տա նում է Դավ թին: 

Դա վի թը Ձի թե նի նե րի լե ռան վրա հանգս տա նա լու ժա մա
նակ հարց է ուղ ղում նրան, որին Սի բան շտա պով պա տաս խա
նում է, որ ավա նակ նե րը իր տի րոջ հա մար է բե րել, որ հեծ նի , 
իսկ ուտե լի քը` նրա ծա ռա նե րի: Եվ երբ Մեմ փի բոս թեի մա
սին է հարց նում, անզ գամ ծա ռան պա տաս խա նում է. «Երու
սա ղե մում է և հույս ունի, որ թե րևս մի օր իր հոր թա գա վո րու
թյու նը իրեն կվե րա դաձ նեն` որ պես իր իրա վունք»:
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Այս խոս քը, ան շուշտ, սուտ էր և կա տա րյալ զրպար տու
թյուն, որ չա րա խոս ծա ռան իր տի րոջ դեմ է հո րի նում, ինչ պես 
հայտ նի է178: Քա նի որ Մեմ փի բոս թեն բո լոր առում նե րով Դավ
թից գոհ էր և ցան կա նում էր նրա հետ Երու սա ղե մից դուրս 
գալ, բայց դա վա ճան և մատ նիչ Սի բա յի խար դա խու թյան 
պատ ճա ռով իր մտադ րու թյունն ու ցան կու թյու նը չի կա րո ղա
նում իրա կա նաց նել: Սա կայն ժա մա նա կի հան գա մանք նե րին 
նա յե լով` Սի բա յի զրպար տու թյու նը խե լա միտ և ճշմար տան
ման է թվում, ուս տի Դա վիթն առանց քննե լու նրա ստա խո
սու թյա նը հա վա տում է և հրա մա յում, որ Մեմ փի բոս թեի ողջ 
ունեց ված քը Սի բա յի նը լի նի, որը նա շնոր հա կա լու թյամբ 
ըն դու նում է:

Երբ դրա նից հե տո Դա վի թը գա լիս է լե ռան ստո րո տում 
գտնվող Բա վու րիմ կոչ վող վայ րը, Սա վու ղի ազ գա կան նե
րից Սի մեի անու նով մի մարդ, Դավ թի և նրա մարդ կանց վրա 
քար նե տե լուց բա ցի, Դավ թին անի ծե լով, ասում է. «Ելի՛ր, գնա՛ 
ա րյու նար բու և չար մարդ, Աստ ված Սա վու ղի ըն տա նի քի 
ա րյու նը քեզ վրա բե րեց և քո թա գա վո րու թյունդ Աբի սո ղո մին 
տա լով` արածդ չա րու թյու նը քեզ ցույց տվեց»:

Հո վա բի եղ բայր Աբես սան, սույն ան տե ղի խոս քը լսե լով, 
թեև ան մի ջա պես ցան կա նում է սպա նել նրան` ասե լով. «Ո՞վ է 
այդ սատ կած շու նը, որ հանդգ նում է անի ծել թա գա վո րին », 
սա կայն Դա վի թը, նրա ան հան դուր ժե լի խոս քերն իր մեղ քե րի 
հա մար որ պես ապաշ խա րանք ըն դու նե լով, խո նար հու թյամբ 
համ բե րում է: Ուստի նրան սպա նե լու հա վա նու թյուն չտա լով` 
ասում է. «Եթե իմ որ դին ցան կա նում է սպա նել ինձ, ապա որ
քան առա վել Սի մեն, թո ղե՛ք, թող անի ծի, քա նի որ Աստ ված 

178 Մեմփիբոսթեն նրան ասաց. «Տե՛ր իմ արքա, ծառաս ինձ խա
բեց, քանզի քո ծառան ասաց նրան, թե «Համետի՛ր էշը, որ հեծնեմ ու 
գնամ արքայի մոտ», քանի որ քո ծառան կաղ է (Բ Թագ.19:27)։
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նրան խոսք է տվել, գու ցե Տե րը, կրածս չար չա րանք նե րը տես
նե լով, ողոր մի ինձ»179:

Երբ Սի մեն տես նում է, որ իրեն ոչ մե կը չի պա տաս խա նում, 
չկա րո ղա նա լով հաղ թել իր բար կու թյու նը` է՛լ ավե լի է մո տե նում 
Դավ թին և այս ան գամ ոչ մի այն քար է նե տում, այլ նաև սկսում է 
փո շի և հող ցա նել նրա վրա, սա կայն Դա վի թը, դար ձյալ համ բե
րե լով, բնավ ոչ մի բառ չի ար տա սա նում նրա դեմ, և այն տե ղից 
գնա լով Հոր դա նան գե տի մոտ գտնվող անա պա տը` այն տեղ է 
իջև ա նում, որ պես զի տե ղե կու թյուն ներ ստա նա Երու սա ղե մից :

Հարց ԼԴ: Աբիսողոմի` Երուսաղեմ գալու ժամանակ 
բնակիչները նրա դե՞մ են դուրս գալիս:
Պա տաս խան: Եր բեք: Որով հե տև Դա վի թը ժո ղովր դին չվնա

սե լու հա մար հանձն է առ նում փախ չել, ժո ղո վուրդն էլ ձայն չի 
հա նում, մա նա վանդ որ Աբի սո ղո մը ժո ղովր դի թշնա մին չէր, 
այլ մի այն իր հոր: Ահա այն ժա մա նակ վե րո հի շյալ Քու սին, 
որին Դա վի թը որ պես լրտես էր ուղար կել Երու սա ղեմ, Աբի
սո ղո մին ներ կա յա նա լով` ող ջու նում է` «կեց ցե ՛ թա գա վո րը» 
ասե լով:

Աբի սո ղո մը հեգ նո րեն հարց նում է. «Սա՞ է քո հա վա տար
մու թյու նը, ին չո՞ւ բա րե կա միդ հետ չգնա ցիր», որին ի պա տաս
խան` Քու սին ասում է. «Աստ ված և ամ բողջ իս րա յե լա ցի ներն 
ում ընտ րեն, ես նրա հետ կլի նեմ, ինչ պես որ հորդ ծա ռա յե ցի, 
քեզ կծա ռա յեմ»: Թեև Աբի սո ղո մը կաս կա ծում էր նրան, սա
կայն խոս քե րին վստա հե լով` մոտն է պա հում:

Այո՛, Աբի սո ղո մը, հե տև ե լով իր չար մտադ րու թյա նը, իբր 
թե թա գա վոր է դառ նում, և բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին գրգռե լով` 

179 Արքան ասաց.... Թողե՛ք նա այդպես անիծի, քանզի Տերն է 
ասել նրան, որ անիծի Դավթին։ Ո՞վ կարող է նրան ասել, թե՝ «Ինչո՞ւ 
ես այդպես վարվում» (Բ Թագ. 16:10):
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իրեն է հնա զան դեց նում, դրա նով էլ կա րո ղա նում է գրա վել 
Դավ թի մայ րա քա ղա քը, սա կայն քա նի դեռ Դա վի թը ողջ էր, իր 
թա գա վո րու թյու նը հաս տա տուն չէր, որի պատ ճա ռով էլ նրա 
միտ քը զա նա զան կաս կած նե րից ծփում և տագ նա պում է, ուս
տի Աքի տո փե լին հանձ նա րա րում է, որ խորհր դակ ցեն և ըստ 
այնմ մի ջո ցա ռում ներ նա խա ձեռ նեն:

Աքի տո փե լը խոր հուրդ է տա լիս, որ նախ Դավ թի թո ղած 
հար ճե րի հետ կե նակ ցի, որ պես զի ժո ղո վուր դը, տես նե լով 
Դավ թին տրված նա խա տին քը և հա մոզ վե լով, որ այ լևս Աբի
սո ղո մի հաշ տու թյու նը Դավ թի հետ անհ նար է, և վերս տին 
միա վոր վե լու հույս չկա, ամ բող ջու թյամբ հնա զանդ վի նրան: 
Արդ, քա նի որ Աբի սո ղո մը իր սրտից ամ բող ջու թյամբ հա նել էր 
Աստ ծու եր կյուղն ու մարդ կանց հան դեպ ամո թը, Աքի տո փե
լի սույն պիղծ, խռո վա հույզ , նեն գա միտ և անա մոթ խոր հուրդն 
իրա գոր ծե լու հա մար Դավ թի տան տա նի քին վրան կանգ նեց
նե լով` ժո ղովր դի առ ջև հի շյալ հար ճե րի հետ շնա նում է: 

Թեև այն օրե րին Աքի տո փե լի հնարք նե րը և խոր հուրդ նե
րը և՛ Դավ թին, և՛ Աբի սո ղո մին ասես մար գա րե ա կան պատ
գամ ներ լի նե ին180, սա կայն այս ան գամ Դավ թին թշնա մի լի
նե լով , սա տա նա յի նման խոր հե լով` մի այն պի սի ապօ րի նի և 
անար ժան խոր հուրդ է տա լիս, որ Աբի սո ղո մի հպար տու թյա
նը և ապս տամ բու թյա նը մի զզվե լի խա րան էլ է ավե լաց նում ̀ 
Աբի սո ղո մի ավե լի վատ թար վի ճա կի մեջ ընկ նե լու բա ցար ձակ 
պատ ճառ լի նե լով , մա նա վանդ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին մեծ 
գայ թակ ղու թյուն է պատ ճա ռում, քա նի որ մի այս պի սի անա
մոթ, մարդ կու թյա նը հա կա ռակ արար քից բո լոր լսող նե րը 
զզվանք են զգում: 

180 Աքիտոփելի խորհուրդը, որ նա տալիս էր այդ օրերին, այն
պիսին էր, կարծես մարդ Աստծուց էր խորհուրդ հարցնում (Բ Թագ. 
16:23):
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Սրա նից բա ցի` Աքի տո փե լը Աբի սո ղո մին խոր հուրդ է տա
լիս, որ իրեն հրա մա յի՝ հենց այդ գի շեր տաս ներ կու հա զար 
ըն տիր զոր քով հան կարծ հար ձակ վի Դավ թի վրա, որն այժմ 
ան չափ հոգ նած և հու սա հատ վի ճա կում է: Ինքն էլ կա րող է 
զոր քը ցրել և մի այն Դավ թին սպա նե լով` վե րա դառ նալ. ինչ
պես հարսն է իր ամուս նու տուն գնում, այդ պես էլ նա խոս
տա նում է Դավ թի ամ բողջ զոր քը բե րել և հա վա տար մու թյամբ 
Աբի սո ղո մին ծա ռա յեց նել :

Ար դա րև, այս կերպ կա րող էր Դավ թին ձեռք բե րել և 
սպա նել, սա կայն քա նի որ Աստ ված նրան պի տի պահ պա
ներ, ուս տի Աբի սո ղո մը ասում է. «Քու սի ին կան չե՛ք, նրան էլ 
լսենք»: Երբ Քու սին տե ղե կա նում է մտադ րու թյա նը, պա
տաս խա նում է. «Դա վի թը և նրա մար տիկ նե րը շատ քաջ, 
աներ կյուղ և պա տե րազ մող մար դիկ են, ուս տի տե ղին չէ, քիչ 
մարդ կան ցով հար ձակ վե լով, կո տոր վել և օտար նե րին մեր 
մա սին վատ խո սե լու առիթ տալ, ուրեմն հարկ է, որ ամ բողջ 
Իս րա յե լը հա վա քենք` ծո վի ավա զի չափ զոր քով. դու նույն
պես նրանց գլուխ ան ցած` կգնանք, Դա վիթն ուր էլ լի նի, 
կհաս նենք նրան, և որ քա ղաքն էլ մտնի, կքան դենք ու կկոր
ծա նենք այն` քա րը քա րին չթող նե լով, և բո լո րին էլ առանց 
բա ցա ռու թյան սրի կքա շենք»:

Այս պես Քու սին ապա գա յում մղվե լիք պա տե րազ մին հաղ
թա կան տեսք է տա լիս, ամ բողջ ժո ղո վուրդն ու Աբի սո ղոմն իս
կույն ասում են, որ Քու սիի առա ջարկն ավե լի լավն է, քան Աքի
տո փե լի կար գադ րու թյու նը: Ար դա րև, Աստ ված, ըն դու նե լով 
Դավ թի աղոթ քը, Քու սիի մի ջո ցով ցրում է Աքի տո փե լի մտադ
րու թյուն նե րը: Քու սին, իմա նա լով նրա հնա րա միտ չա րու
թյան մա սին և մտա ծե լով, որ մի գու ցե Աբի սո ղո մի միտ քը փո
խե լով, դե ռևս Դավ թին չտե ղե կաց րած` հար ձակ վեն նրա վրա, 
այս մտադ րու թյամբ եղե լու թյու նը տե ղե կաց նում է Սա դովկ 
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և Աբի ա թար քա հա նա նե րին, որ պես զի Դա վիթն իր տե ղից 
առանց ժա մա նակ կորց նե լու Հոր դա նա նի մյուս կող մը գնա:

Լուր տա նե լու հա մար ար դեն պատ րաստ սպա սում էին 
Աբի ա թար քա հա նայ որ դին՝ Հով նա թա նը , և Սա դովկ քա հա նա
յի որ դին՝ Աքի մա սը, որոնք Երու սա ղե մի մեր ձա կայ քում՝ Ռով գե
լի աղ բյուր կոչ վող վայ րում էին գտնվում: Քա նի որ Աբի սո ղո մը 
պա հակ ներ էր նշա նա կել, որ պես զի Դավ թի կող մը մարդ չանց
նի, այս է պատ ճա ռը, որ Սա դով կը և Աբի ա թա րը մի ծպտյալ 
աղախ նի մի ջո ցով են լու րը հայտ նում որ դի նե րին: Իսկ Հով նա
թանն ու Աքի մա սը, մեծ դժվա րու թյուն նե րով և վտանգ նե րի են
թարկ վե լով, հա զիվ կա րո ղա նում են լու րը Դավ թին հասց նել:

Սա կայն մի պա տա նի, նրանց տես նե լով, իս կույն Աբի սո
ղո մին լուր է տա լիս: Նա էլ նրանց հե տև ից մար դիկ է ուղար
կում, որ բռնեն, բայց նրանք, պա տա նու` իրենց տես նե լու մա
սին կաս կա ծե լով, Ձի թե նյաց լե ռան մոտ` Բա վու րիմ կոչ վող 
վայ րում, Դավ թի բա րե կամ մար դու տուն են մտնում, որ տեղ 
մի ան ջուր հո րի մեջ իջ նե լով` տան տի րու հին ծած կում է հո րի 
բե րա նը և վրան միրգ չո րաց նե լով զբաղ վում: Այս պի սով, հա
ջող վում է փա րա տել Աբի սո ղո մի մարդ կանց կաս կած նե րը, 
որոնք երբ գա լիս և հարց նում են, պա տաս խա նում է, որ ջրի 
մյուս կողմն են ան ցել, թեև այս խոս քին հա վա տա լով` գնում և 
փնտրում են, սա կայն չգտնե լով` ձեռ նու նայն վե րա դառ նում:

Ապա Հով նա թա նը և Աքի մա սը, հո րից դուրս գա լով, շտա
պում են՝ եղե լու թյու նը Դավ թին հայտ նե լու, որն իր մարդ
կան ցով, մինչ առա վոտ անց նե լով Հոր դա նա նի մյուս կող
մը, հաս նում է Մա նա յիմ, որը թարգ ման վում է բա նակ181: Սա 
այն վայրն է, որ տեղ, ինչ պես եր րորդ դա րի քսան հին գե րորդ 

181 Հակոբը տեսնելով նրանց՝ ասաց. «Սա Աստծու բանակն է». և 
այդ վայրի անունը դրեց Բանա կատեղի (Ծննդ. 32:2)։
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գլխում է հի շա տակ վում, Հա կոբ նա հա պե տը, հրեշ տակ նե րի 
բա նակ ներ տես նե լով, այդ պես է կո չում այս վայ րը։ Այս տեղ 
Դավ թի մի քա նի բա րե կամ նե րը` Վես բին, Մա քի րը և Բեր
զե լին, Դավ թի փա խուս տի մա սին իմա նա լով և իրենց բա
րե կա մա կան զգաց մունք նե րով շարժ վե լով, Դավ թին և նրա 
մարդ կանց առատ ուտե լիք են բե րում, նաև քնե լու հա մար 
կար պետ ներ և խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ , որոնց կա րի քը 
շատ էր զգաց վում:

Այժմ հարկ է մտա բե րել Աքի տո փե լի թշվառ դրու թյու
նը. քա նի որ ինչ քան էլ ուրա խա նում է` Աբի սո ղո մին գրգռե
լով Դավ թին թշվառ վի ճա կի մեջ գցե լու հա մար, նույն քան էլ 
տխրում է, որ հենց նույն օրը նրան սպա նե լու դի տա վո րու թյու
նը ան հա ջո ղու թյան է մատն վում: Քա նի որ հաս կա նում է, որ ի 
վեր ջո, Աբի սո ղո մը, կորս տյան մատն վե լով, Դա վի թը վերս տին 
Երու սա ղե մում իր գա հին է բազ մե լու, ուս տի այս է պատ ճա
ռը, որ սար սա փե լի եր կյու ղից հու սա հա տու թյան մատն ված` 
գնում է տուն և ըն տա նի քին կտակ գրե լուց հե տո կախ վե լով 
չա րա չար վերջ տա լիս իր կյան քին:

Ըն թեր ցո՛ղ, խրա՛տ ըն դու նիր Աքի տո փե լի տխուր դեպ քից, 
գի տե լի քովդ մի՛ հպար տա նա, սրտումդ ոխ մի՛ պա հիր, մա նա
վանդ Աստ ծու եր կյու ղը մտքիցդ եր բեք մի՛ հա նիր, որ չսխալ
վես : Ճիշտ է, վե րո հի շյալ ան ձը աշ խար հիկ գոր ծե րում շատ խո
հուն և խո րա գետ էր, և հնա րա գի տու թյան մեջ նրան նմա նը 
չկար, սա կայն աստ վա ծա յին կամ քով չշարժ վե լով և հպար տու
թյամբ ցան կա նա լով վրեժխն դիր լի նել`այն քան է ընկ նում, որ 
բնու թյա նը հա կա ռակ, ինքն իրեն կորս տյան մատ նե լով` ամ
բողջ աշ խար հի առ ջև խայ տա ռակ և նշա վակ է լի նում:

Ոխա կա լու թյու նը բար կու թյուն է ծնում, բար կու թյունն էլ 
կու րաց նում է մար դու միտ քը. ոխա կալ մար դը, ան կա րող զա
նա զա նե լու իր օգուտն ու վնա սը, ան պատ ճառ սխալ վում է: 
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Այս պի սի մե կը, ինչ քան էլ գի տուն և իշ խա նու թյան տեր լի նի, 
դար ձյալ հի մար, ան ճար և ապաշ նորհ է հա մար վում: Ար դա րև, 
բար կու թյու նը զսպել չկա րո ղա ցող ան ձանց հա տուկ է` սրտում 
քեն և ոխ պա հե լով հա կա ռա կոր դից վրեժ առ նե լը, և վրե ժի 
ծա րավ մար դը մի մի այն իր ան կա րող վի ճակն է ցույց տա լիս, 
սա կայն ճշմա րիտ իմաս տու նը, աշ խար հի ըն թաց քին նա յե լով, 
գի տի, որ մար դու ամեն կա մե ցած չի կա տար վում, և մար դու 
կամ քին հա կա ռակ վար վող ներ էլ կա րող են լի նել։ Այս է պատ
ճառ, որ եթե տխրու թյուն էլ է ունե նում, չի բար կա նում, և սիր
տը հան դարտ վում է (ըստ առա ծի` իմաս տունն անի րա վու թյու
նից բարձր է): Նա, միշտ Աստ ծու կամ քին հա մա կերպ վե լով, ոչ 
մի այն անա խորժ ստի պո ղա կա նու թյուն նե րի չի են թարկ վում, 
այ լև հաղ թում է ան գամ իրեն չա րիք պատ ճա ռող նե րին , քա նի 
որ եթե վշտա կիր ան ձը չի բար կա նում, նրան վիշտ պատ ճա
ռողն ան պատ ճառ զղջում է:

Եթե ցան կա նում ես քաջ և իմաս տուն լի նել, քեզ չա րիք անո
ղին բա րի՛ք արա. քա նի որ չկա ավե լի մե ծա գույն քա ջու թյուն և 
ազն վա գույն հաղ թա նակ, քան մեր հա կա ռա կոր դին բա րու թյամբ 
և վե հանձ նու թյամբ հաղ թե լը182: Այո՛, հան ցա գոր ծին պատ ժե լը 
ար դա րու թյուն է, սա կայն սույն պաշ տո նը դա տա վո րի նը և մա
նա վանդ Աստ ծու նը լի նե լով՝ հա կա ռա կոր դից կամ թշնա մուց 
վրեժխն դիր լի նող անձն ան պատ ճառ հան ցա վոր է լի նում:

Հարց ԼԵ: Աբիսողոմը պատերազմո՞ւմ է Դավթի դեմ:
Պա տաս խան: Այո՛. որով հե տև վե րո հի շյալ Քու սիի խորհրդին 

հա մա պա տաս խան՝ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին հրա վի րե լով` 

182 Թույլ մի՛ տուր, որ չարը հաղթի քեզ, այլ բարիո՛վ հաղթիր 
չարին: Եթե քաղցած է քո թշնամին, հա՛ց տուր նրան, և եթե՝ ծարավ, 
ջո՛ւր տուր նրան. այս անելով՝ կրակի կայծեր կկուտակես նրա գլխին 
(Հռոմ. 12:21)։
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բա զում զորք գու մա րե լուց հե տո անց նում է Հոր դա նա նը, որ
պես զի Դավ թին բռնե լով սպա նի: Եվ որով հե տև Դավ թի մոտ 
նույն պես զորք էր հա վաք վել, հա զա րա պե տեր և հա րյու րա պե
տեր նշա նա կե լով` ցան կա նում է ինքն ան ձամբ առաջ նոր դել 
զոր քը, սա կայն Հո վա բը և մյուս հա րյու րա պե տե րը չեն հա մա
ձայ նում ̀  ասե լով. «Եթե մենք փախ չե լու կամ կո տոր վե լու լի
նենք, մեզ ոչինչ հա մա րե լով` Ձեզ կհե տապն դեն, ուս տի լավ է, 
որ քա ղա քում մնաք, և Ձեր ապա հո վու թյու նը տա սը հա զար 
զոր քից ավե լի մեծ երաշ խիք է մեզ հա մար»:

Այս առու մով Դա վի թը նույն պես հա մոզ մունք ունե նա
լով, թեև ան ձամբ զոր քի հետ չի գնում, սա կայն մտա ծե
լով, որ մի գու ցե պա տե րազ մում սպա նեն Աբի սո ղո մին, քա
ղա քի դար պաս նե րի մոտ կանգ նած, ոչ մի այն Հո վա բին, 
այ լև բո լոր հա զա րա պե տե րին բարձ րա ձայն պատ վի րում է, 
որ խնա յեն Աբի սո ղո մին, և ամ բողջ զոր քը լսում է այդ 
կար գադ րու թյու նը 183: 

Դու այս տեղ հայ րա կան սի րո մե ծու թյո՛ւնը տես. որ
դին զոր քե րի բազ մու թյամբ հոր դեմ է դուրս գա լիս, որ սպա
նի նրան, սա կայն հայ րը հա կա ռակն է պատ վի րում, որ որ դու 
կյան քը խնա յեն, չսպա նեն: Երբ կող մե րը ընդ հար վե լով` պա
տե րազ մը սաստ կա նում է, Աբի սո ղո մի զոր քը հաղթ վում է, և 
նրան ցից քսան հա զար մարդ է կո տոր վում, մա նա վանդ պա
տե րազ մի վայ րը ան տա ռա խիտ և մա ցա ռոտ լի նե լով, ամեն 
մեկն իր փրկու թյան հա մար մտա հոգ վե լով` ան տա ռում տար
բեր կողմ է գնում, և փախ չե լու ճա նա պարհ չգտնե լով` փշա լից 
մա ցառ նե րում մա հա ցած նե րի թի վը սրից ըն կած նե րից շատ է 
լի նում, և այս պի սով, պարտ ված կող մը նվաճ վում է:

183 Արքան պատվեր տվեց Հովաբին.... ասելով. «Խնայեցե՛ք իմ 
պատանյակ Աբեսաղոմին» (Բ Թագ. 18:5):
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Ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու Աբի սո ղո մի թշվառ վի ճա կին. 
քա նի որ հի շյա լը, այս տագ նա պա լից վի ճա կը տես նե լով, երբ 
մոտն այ լևս զորք չի մնում, հո րը սպա նե լու մտադ րու թյամբ 
պա տե րազ մի դուրս գա լը մո ռա նա լով` իր ան ձի փրկու թյունն է 
փնտրում և չի գտնում: Քա նի որ ան տա ռի դժվա րան ցա նե լի և 
սե պա ձև տե ղան քում հայտն վե լով և Դավ թի զոր քով էլ շրջա
պա տած լի նե լով, սույն դժվա րին կա ցու թյու նից ազատ վե լու 
հա մար հեծած ջո րին ուժ գին աս պան դա կե լով` ար շա վե լու ժա
մա նակ գլխի մա զե րը իրար հյուս ված կաղ նու ճյու ղե րին են 
փա թաթ վում, և որով հե տև մա զե րը խիտ և շատ եր կար էին, 
չի կա րո ղա նում դրանք ճյու ղե րից ազա տել, և ջո րին էլ առանց 
կանգ առ նե լու սաս տիկ ըն թա նա լու պատ ճա ռով նրա տա կից 
դուրս է պրծնում, և այս պես Աբի սո ղո մը, երկն քի ու երկ րի մի
ջև անօգ նա կան, իր մա զե րից կախ ված է մնում184:

Այո՛, հի շյա լը պատժ վում է ըստ ար ժան վույն: Քա նի որ հոր 
դեմ թշնա մա ցած ան ձն իրա վա ցի ո րեն  ոչ մի այն երկն քից, այ
լև երկ րից է մերժ վում: Նույն պա հին զոր քից մե կը, սա տես նե
լով, շտա պում է տե ղե կաց նե լու Հո վա բին, որն էլ հարց նում է, 
թե ին չու չի հար վա ծել նրան. ինքն այժմ նրան մի սուր և հի
սուն դա հե կան կպար գև եր: Սրան ի պա տաս խան` լրա բերն 
ասում է. «Թե կուզ հա զար դա հե կան էլ տաս, մենք ձեռք չենք 
բարձ րաց նի թա գա վո րի որ դու վրա, և թա գա վո րը, դա լսե լով, 
մեզ պատ ժե լու ժա մա նակ դու մի այն հան դի սա տես կլի նես 
առանձ ինձ օգ նե լու, քա նի որ «Աբի սո ղո մին խնա յե՛ք» կար
գադ րու թյու նը բո լորս ենք լսել»:

184 Աբեսաղոմը Դավթի ծառաների դեմ դուրս եկավ։ Աբեսա
ղոմն իր ջորին էր հեծել, և ջորին մի մեծ կաղնու թավ ոստերի տակը 
մտավ։ Նրա գլուխը կաղնու ճյուղերի մեջ խճճվեց, ու ինքը կախ 
ընկավ երկնքի ու երկրի միջև, իսկ ջորին նրա տակից անցավ գնաց 
(Բ Թագ. 18:9)։
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Սույն պա տաս խա նից Հո վա բի սիր տը նեղ վում է, և զոր
քին հրա մա յում է իրեն ցույց տալ այդ վայ րը, որ պես զի, ինչ
պես ինքն է ասում, ին քը նրանց աչ քի առ ջև ան ձամբ սպա նի: 
Եվ երբ հաս նում են Աբի սո ղո մի կախ ված վայ րը, Հո վա բը երեք 
նետ է ար ձա կում նրա սրտին հենց կախ ված վայ րում, սա կայն 
քա նի որ նա դե ռևս շնչում էր, ուս տի Հո վա բի զոր քից տա սը հո
գի նրա հրա մա նով հար վա ծում և սպա նում են Աբի սո ղո մին: 
Այն ժա մա նակ Հո վա բը դա դար առ նե լու փող է հնչեց նում և 
իր մոտ հա վա քում բո լո րին, որ պես զի այ լևս իրար չկո տո րեն: 
Իսկ Աբի սո ղո մի մար մի նը մի խոր ձո րի մեջ է գցել տա լիս, զոր
քերն էլ ցրվում, վե րա դառ նում են իրենց տե ղե րը:

Ուսա նի՜ր հոր դեմ ապս տամ բո ղի սույն եղե րա կան վախ
ճա նից: Եթե Աբի սո ղո մը խո նար հու թյամբ հնա զանդ վեր հո րը, 
ան տա րա կու սե լի է, որ ամ բողջ կյան քում խա ղաղ և հան գիստ 
օրեր պի տի անց կաց ներ: Սա կայն հպար տա նա լով անհ նա զան
դու թյան հան ցանք գոր ծե լու հա մար` ոչ մի այն կյանքն է կորց
նում, այ լև մար մի նը գե րեզ մա նի չի ար ժա նա նում : Թեև Աբի սո
ղո մը երեք որ դի ուներ, ինչ պես որ գրված է Բ Թագ. 14:27ում185, 
սա կայն նրանք ար դեն իսկ մա հա ցած լի նե լով` իր անու նը չմո
ռաց վե լու հա մար Աբի սո ղո մը կեն դա նու թյան օրոք Երու սա ղե
մի մեր ձա կայ քում՝ Կեդ րո նի ձո րում, աշ տա րա կան ման մի քար է 
կանգ նեց նում, որը մինչ այ սօր մնում է` ի հի շա տակ նրա:

Հարց ԼԶ: Ինչպե՞ս է վարվում Դավիթը` լսելով 
Աբիսողոմի մահվան բոթը:
Պա տաս խան: Սրտի սաս տիկ կսկի ծով և ող բա ձայն հա ռա

չանք նե րով լա լիս և ար տաս վում է: Պա տե րազմ չգնա լով, մինչ 
քա ղա քում նստած՝ մտա տանջ վում է, թե մի գու ցե Աբի սո ղո մին 

185 Աբեսաղոմը երեք տղա և մեկ աղջիկ ունեցավ (Բ Թագ. 14:27):
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մի փոր ձանք պա տա հի, և ահա բա նա կից եր կու մարդ իրար 
հե տև ից շտա պով գա լիս և ուրա խու թյամբ ավե տում են հաղ
թա նա կը, սա կայն ար քան հարց նում է, թե ար դյոք որ դին՝ 
Աբի սո ղո մը, ողջ է186: Երբ լսում է մահ վան մա սին, այն քան է 
տրտմում, որ սկսում է երգ հո րի նել նրա հա մար` կրկնե լով. 
«Որ դյա՛կ իմ Աբի սո ղոմ, Աբի սո ղո՛մ, որ դյա՛կ իմ, երա նի թե ես 
քո փո խա րեն մա հա ցած լի նեի», և այս խոս քե րը լա լա հա ռաչ և 
հա ճա խա կի կրկնե լուց հե տո մտնում է իր սե նյա կը և ոչ մե կին 
չի ցան կա նում տես նել187: 

Այո՛, բո լոր առում նե րով Աբի սո ղո մի մա հը ճիշտ էր, քա նի 
որ որ պես ապս տամբ եթե ողջ մնար, ան տա րա կույս, վտան
գա վոր պի տի լի ներ և՛ իր հայ րե նա կից նե րի, և՛ հոր հա մար, 
սա կայն քա նի որ ապաշ խա րու թյան ժա մա նակ չու նե նա լով` 
թշվառ և առանց զղջա լու է մեռ նում, սրա պատ ճա ռով էլ Դա
վի թը սրտի մոր մո քով ող բում է նրան: Իսկ զոր քը, որը չէր կա
րող ըմբռ նել ար քա յի միտ քը, լսե լով Դավ թի մեծ սու գի և լա ցի 
մա սին, պա տե րազ մում հաղթ ված և փա խուստ տվա ծի նման 
քա ղաք մտնել չի հա մար ձակ վում:

Թեև այս եղե լու թյան հան ցան քը Հո վա բինն էր, որը, չան
սա լով Դավ թի կար գադ րու թյա նը, սպա նում է Աբի սո ղո
մին, սա կայն զոր քի վհա տու թյու նը և տխրու թյու նը տես նե
լով` Դավ թին ասում է. «Զոր քին ամո թով թո ղե ցիր, նրանք քո 
փրկու թյան հա մար իրենց վտան գե ցին , դու, թշնա մուդ սի րե
լով, հա վա տա րիմ հպա տակ նե րիդ և ծա ռա նե րիդ ես մեր ժում. 

186 Արքան ասաց. «Ո՞ղջ է իմ երիտասարդ Աբեսաղոմը» (Բ Թագ. 
18:29)։

187 Արքան խռովվեց, բարձրացավ դարպասի վերնատունը և 
ող բալով այս էր ասում. «Որդի՜ս, Ա բե սաղո՜մ, Աբեսաղո՜մ, որդյա՜կ 
իմ, երանի՜ ես մեռնեի քո փոխարեն, ես մեռնեի քո փոխարեն։ Ա բե
սաղո՜մ, որդյա՜կ իմ, որդյա՜կ իմ Աբեսաղոմ» (Բ Թագ. 18:33)։
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եթե այժմ Աբի սո ղո մը ողջ լի ներ, ուրեմն մենք բո լորս մա հա
ցած պի տի լի նե ինք, վե՛ր կաց, զվար թու թյամբ խո սի՛ր զոր քիդ 
հետ, որը երդ վել է, որ այ սօր դուրս չգաս, վա ղը քո կող քին ոչ 
մե կը չի մնա լու, իմա ցի՛ր` այն մինչ այժմ կրածդ նե ղու թյուն նե
րից ավե լի վատ հե տև անք կու նե նա քեզ հա մար»:

Թեև Հո վա բի խոս քե րը շատ ծանր էին, սա կայն ժա մա նա կի 
հան գա մանք նե րին նա յե լով` Դա վիթն առանց որևէ պա տաս
խան տա լու վեր է կե նում և նստում քա ղա քի դռան մոտ, ու երբ 
զոր քը, նրա ներ կա յու թյան մա սին լսե լով, քա ղաք է մտնում, 
Դա վի թը զվարթ դեմ քով, բո լո րին մե ծա րան քի և խնդակ ցու
թյան նշան ներ ցույց տա լով, զոր քին շնոր հա կալ է լի նում, որից 
նրանք ան չափ ուրա խա նում են:

Դու հայ րա կան սքան չե լի սի րո սաստ կու թյո՛ւ նը տես. ան
հնա զանդ որ դին, հոր կյան քին սպառ նա լով, նրա դեմ բա նակ է 
հա նում, սա կայն նրա մահ վան մա սին լսե լով` հոր սիր տը չա
փա զանց շատ է ցա վում և հա ռան չանք նե րով ար տաս վում: 
Այո՛, Աբի սո ղո մը, հո րը հա կա ռակ լի նե լով, ար ժա նի էր մահ
վան, ինչ պես օրենք նե րի գրքում է գրված, որ հորն ու մորն 
անհ նա զանդ որ դուն քար կո ծու թյամբ սպա նեն, որ պես զի 
մյուս նե րը վա խե նան188, սա կայն Դա վի թը նրա մա հը չէր ցան
կա նում, որ թե րևս մի օր զղջա լով` ուղիղ ճա նա պարհ բռնի:

Իրենց զա վակ նե րին անի ծող նե րը թող Դավ թից օրի նակ 
վերց նեն, եթե զա վակդ չար ճա նա պար հով է ըն թա նում, բնավ 

188 «Եթե մեկն ունի անառակ ու անզգամ որդի, որն իր հորն ու 
մորը չի լսում, որին խրատում են, բայց նա չի անսում նրանց, ապա 
նրա հայրն ու մայրը նրան թող տանեն իրենց քաղաքի ծերերի 
մոտ, իրենց հրապարակի դարպասի առջև, և ասեն իրենց քաղաքի 
մարդկանց. «Մեր այս որդին անառակ է ու անզգամ. նա մեր ասածը 
չի լսում, որկրամոլ է ու հարբեցող»։ Այն ժամանակ այդ քաղաքի 
մարդիկ քարկոծելով թող սպանեն նրան։ Դրանով դուք չարը 
վերացրած կլինեք ձեր մի ջից (Բ Օր. 21:18-21): 
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մի՛ անի ծիր, ընդ հա կա ռա կը, աղո թի՛ր Աստ ծուն, որ նրան ուղ
ղոր դի, քա նի որ անի ծե լով նա առա վել ևս կվատ թա րա նա, և 
նո րից քո սիր տը ցա վե լու է նրա հա մար: Նաև իրենց հայ րե
րին անհ նա զանդ նե րը, Աբի սո ղո մի պատ մու թյու նը կար դա
լով, թող խրատ վեն, քա նի որ հի շյա լն իր անհ նա զան դու թամբ 
անօ րի նակ սոս կա լի մահ վամբ է մա հա նում` աշ խար հում շատ 
վատ անուն թող նե լով, որից էլ ամեն մարդ զզվան քով պետք է 
զգու շա նա:

Հարց ԼԷ: Աբիսողոմի մահվանից հետո Դավիթը, 
անմիջապես Երուսաղեմ գնալով, բազմո՞ւմ է 
իր գահին:
Պա տաս խան: Ո՛չ. որով հե տև ժո ղո վուր դը, մո ռա նա լով նրա 

բա րե րա րու թյուն նե րը, Աբի սո ղո մին թա գա վոր է հռչա կում։ 
Ուստի որ պես զի հաս կա նա նրանց մտադ րու թյու նը, չի շտա
պում և մի առ ժա մա նակ Հոր դա նան գե տի այն կող մում է 
մնում: Ար դա րև, ինչ քան էլ ժո ղո վուր դը թե րա նում է Դավ թին 
հպա տակ վե լիս և հնա զանդ վե լիս, բայց Աբի սո ղո մի մահ վա
նից հե տո դար ձյալ Դավ թին հնա զանդ վե լու պատ րաս տա կա
մու թյուն է հայտ նում: Մա նա վանդ Դա վի թը թշնա մու ձեռ քից 
ազա տել էր իս րա յե լա ցի նե րին, և նրա լա վու թյու նը ժո ղո վուր
դը դեռ հի շում էր, ուս տի նրա փախս տա կան կար գա վի ճա
կը մտա բե րե լով ̀  խղճա հար վում են և մի մյանց ասում. «Մենք 
Աբի սո ղո մին թա գա վոր դարձ րինք, սա կայն նա պա տե րազ
մում մա հա ցավ, արդ, մին չև ե՞րբ թա գա վո րին իր տե ղը չպի տի 
վե րա դարձ նենք»:

Իս րա յե լա ցի նե րի տասն մեկ ցե ղե րը, այս մտադ րու թյամբ 
մի ա վոր վե լով, Դավ թին տե ղե կաց նում են, որ իրենք պատ
րաստ են հնա զադ վե լու նրան, սա կայն սրա մա սին Հու դա յի 
ցե ղը լռում է: Այո՛, Դա վի թը Հու դա յի ցե ղից լի նե լու պատ ճա ռով 



206 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

նրանք է՛լ ավե լի էին հակ ված Դավ թին, սա կայն քա նի որ նրանք 
նույն պես հպա տակ վել էին Աբի սո ղո մին, դրա հա մար էլ, իրենց 
հան ցան քի ծան րու թյու նը զգա լով, խիստ ամա չում էին:

Դա վի թը տե ղյակ էր նրանց այս վի ճա կին, ուս տի Սա դովկ 
և Աբի ա թար քա հա նա նե րի մի ջո ցով և սի րա լիր խրա խու սում է 
նրանց, որ մյուս ցե ղե րից հետ չմնան, նաև Աբի սո ղո մի զո րա
վար Ամե սա յի ին, որն իր քե ռու որ դին էր, հրա վի րում է առանց 
եր կյու ղի իր մոտ գալ և նրան պա տիվ, պաշ տոն է խոս տա
նում: Ահա Դավ թի այս պի սի հաշ տա րար վար մուն քից ան չափ 
ազդ ված` Հու դա յի ցե ղը ոչ մի այն նրա մոտ պատ գա մա բեր է 
ուղար կում` հրա վի րե լով Երու սա ղեմ, այ լև իրենք խիստ շատ 
բազ մու թյամբ բո լոր ցե ղե րից առաջ Գաղ գա ղա են գնում և 
սպա սում Հոր դա նան գե տի ափին: 

Երբ Դա վի թը գե տափ է հաս նում, նրան անի ծող Սե մե
ին (տե՛ս ԼԳ հար ցը), զղջա լով իր արա ծի հա մար և ի պա տիվ 
Դավ թի, հա զար հո գով ըն դա ռաջ է գնում ար քա յին: Այն տեղ է 
գա լիս նաև Մեմ փի բոս թե ին ծա ռա յու թյան նշա նակ ված Սի
բան՝ տասն հինգ որ դի նե րով և ծա ռա նե րով, որոնք Հու դա
յի ցե ղի մարդ կանց հետ մեծ ու փա ռա վոր պատ վով Դավ թին 
Հոր դա նա նի այս կողմն են տե ղա փո խում: Այն տեղ Սե մե ին, 
ար քա յի ոտ քերն ընկ նե լով, իր հան ցան քի հա մար նե րո ղու
թյուն է խնդրում, և թեև Հո վա բի եղ բայ րը՝ Աբես սան, նա խան
ձախնդ րո րեն ցան կա նում է սպա նել Սե մե ին ար քա յին անի
ծե լու հանդգ նու թյան պատ ճա ռով , սա կայն Դա վի թը թույլ չի 
տա լիս` ասե լով. «Պետք չէ, որ այ սօր որևէ մե կը մա հա նա, քա
նի որ այ սօր ես իս րա յե լա ցի նե րը թա գա վոր եղա», և երդ վում է, 
որ Սե մե ին չպի տի սպա նի:

Ինչ քան Դա վի թը մնում է Հոր դա նա նի հա կա ռակ ափին, 
նրա հա վա տա րիմ բա րե կամ Բեր զե լին (տե՛ս ԼԴ հար ցը), որը 
շատ հա րուստ մարդ էր, ոչ մի այն նրա բո լոր կա րիք ներն է 



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 207

հո գում, այ լև նրան պատ վով ճա նա պարհ դնե լու հա մար ան
ձամբ է գա լիս այն տեղ: Դավ ի թը ցան կա նում էր նրան իր հետ 
Երու սա ղեմ տա նել և իր մոտ պատ վով պա հել, սա կայն նա, 
ութ սուն տա րե կան ծե րու նի լի նե լով, թա գա վո րին խնդրում է, 
որ բա րե հա ճի իր փո խա րեն որ դուն՝ Քա մա ա մին, այդ ար տո
նու թյուն նե րով պատ վե լու: Դա վի թը սի րա հո ժար ըն դու նում է 
նրա խնդրան քը, ուս տի ող ջա գուր վե լով Բեր զե լիի հետ` նրան 
վե րա դարձ նում է իր տե ղը:

Սա կայն Դա վիթն առանց սպա սե լու մյուս ցե ղե րի հա վաք
վե լուն, մի այն Հու դա յի ցե ղի մարդ կանց հետ գետն անց նե լով, 
գա լիս իջև ա նում է Գաղ գա ղա յում, ուս տի երբ իս րա յե լա ցի նե
րի մյուս ցե ղե րը, խումբ խումբ գա լով, տես նում են, որ նա ան
ցել է գե տը, խիստ բար կա նում են, թե ին չու է մի այն Հու դա յի 
ցե ղին մի այդ պի սի նա խա պատ վու թյուն տա լիս : Թե պետ այս 
առու մով իս րա յե լա ցի ներն էին մե ղա վոր, քա նի որ դան դա
ղել էին ժա մա նա կին գալ, սա կայն նրանք, խռո վա րար ներ լի
նե լով, Դավ թին մի ան պա տշաճ եղա նա կով ասում են. «Ին չո՞ւ 
Հու դա յի ցե ղի մար դիկ թա գա վո րին գո ղա ցան և Հոր դա նա նի 
այս կողմն անց կաց րին»:

Այս խոս քով թա գա վո րին էլ են հան ցա վոր հա մա րում, և 
սա կայն նրանք անի րավ էին, ուս տի թեև Դա վի թը բնավ նրանց 
չի պա տաս խա նում, սա կայն Հու դա յի ցե ղի մար դիկ ասում են. 
«Թա գա վո րը մեր ցե ղից է, դուք ին չո՞ւ եք նե ղա նում, թա գա
վո րից ի՞նչ կե րանք, կամ մի՞թե ըն ծա ներ տվեց մեզ և կամ 
ար տո նու թյուն նե՞ր շնոր հեց»: Սրան իս րա յե լա ցի նե րի ցե ղե
րը պա տաս խա նում են. «Մենք ձեզ նից տաս նա պա տիկ ավե
լի ենք, ին չո՞ւ եք թշնա մա բար վար վում մեզ հետ. մեզ է վա յել 
թա գա վո րին բե րե լը» և այլն: Այս պի սով, եր կու կող մե րից էլ 
վե ճը սաստ կա նում էր, այն պես որ երբ Հու դա յի ցեղն իր իրա
վունքն էր պնդում, իս րա յե լա ցի նե րի ցե ղից Սա բեե անու նով մի 
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չար մարդ, իս կույն փող հնչեց նե լով, աղա ղա կում է. «Դավ թից 
մենք բա ժին չու նենք, ո՛վ իս րա յե լա ցի ներ, թող ամեն մարդ իր 
տե ղը վե րա դառ նա ». սա ասե լով` հե ռա նում է, և բո լոր իս րա յե
լա ցի նե րը անմ տա բար հե տև ում են նրան:

Այս պես Դա վի թը խո րա պես վշտա նում է`տես նե լով, որ մի
այն Հու դա յի ցե ղի հետ է մնում, քա նի որ մինչ բո լոր իս րա յե լա
ցի նե րի հնա զան դու թյա նը վստահ` առոքփա ռոք Երու սա ղեմ էր 
մտնում, ահա ապս տամ բու թյու նը նո րոգ վե լով` պար տա վոր
վում է մի այն Հու դա յի ցե ղի մարդ կանց հետ մտնե լու Երու սա
ղեմ: Սրա նից բա ցի, երբ տուն մտնե լով` տես նում է այն հար ճե
րին (որոնց թո ղել էր տան պահ պա նու թյան հա մար, և որոնց 
պա տի վը Աբի սո ղո մը բռնա բա րել էր. տե՛ս ԼԴ հար ցը), շատ մեծ 
տխրու թյամբ է հա մակ վում և այ նու հե տև նրանց այ լևս չմեր
ձե նա լով` առան ձին տանն է հո գում է նրանց սնուն դը, և նրանք 
ամե նայն հնա զան դու թյամբ մին չև մահ որ բև այ րի են մնում: 

Վե րո հի շյալ Մամ փի բոս թեն, որը Դավ թի փախ չե լու օր վա նից 
ո՛չ եղունգ ներն էր կտրել, ո՛չ մո րու քը սան րել և ո՛չ էլ զգեստ նե րը 
փո խել, միշտ սու գով և տրտմու թյամբ էր անց կաց նում իր օրե
րը: Դավ թի գա լու ժա մա նակ այդ նույն սգա վոր կեր պա րան քով էլ 
ըն դա ռաջ է գա լիս Դավ թին: Դա վի թը հարց նում է, թե ին չու իր 
հետ չէր գնա ցել: Սա մեկ առ մեկ պատ մում է, թե իր խար դախ 
ծա ռա Սի բան ին չեր է արել իր մեկ նու մը անհ նա րին դարձ նե լու 
հա մար (տե՛ս ԼԳ հար ցը), և Դավ թից շնոր հա կալ լի նե լով` հայ
տա րա րում է. «Իմ հոր գեր դաս տա նի մար դիկ մա հա պարտ են»: 

Թե պետ Դա վի թը եղե լու թյու նը ճիշտ է ըն կա լում, սա կայն 
այդ օրը խնդի րը պար զե լու պա տեհ ժա մա նակ չու նե նա լով` 
Սի բա յին պար գև ած նրա կալ վածք նե րի մի այն կեսն է վե րա
դարձ նում, որին Մեմ փի բոս թեն պա տաս խա նում է. «Բա վա
կան է` իմ տերն առողջ վե րա դար ձավ, թող բո լոր կալ վածք նե
րը նրան լի նեն»: Եվ այ նու հե տև Դա վի թը պատ վով իր մոտ է 
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պա հում նախ կի նի նման` ի պա տիվ իր մտե րիմ Հով նա թա նի 
սի րո, որի հի շա տա կը իր սրտում միշտ քաղց րո րեն էր պա հում:

Հարց ԼԸ: Ի՞նչ է լինում վերոհիշյալ Սաբեեի 
վախճանը, որը Դավթին չի հնազանդվում և 
իսրայելացիներին էլ ապստամբության է դրդում:
Պա տաս խան: Շատ թշվառ եղա նա կով սպան վում է: Որով հե

տև Դա վի թը զո րա վար Ամե սա յի ին հրա մա յում է, որ երեք օր
վա ըն թաց քում Հու դա յի ցե ղից զորք հա վա քե լով` Սա բե եի դեմ 
շարժ վի, քա նի որ մի գու ցե նա էլ, զորք հա վա քե լով, ամ րա նա մի 
որևէ քա ղա քում և իրենց միշտ նե ղու թյուն պատ ճա ռի: Սա կայն 
Ամե սա յին երեք օրից չի վե րա դառ նում, ուս տի թա գա վո րը Հո
վա բի եղ բայր Աբե սսա յին է հանձ նա րա րում, որ թա գա վո րա կան 
զոր քով գլուխ բե րի այդ գոր ծը, և նրանց հետ Հո վաբն էլ է գնում:

Հե տո Ամե սա յին, զորք հա վա քե լով, նույն պես գնում է, բայց 
ճա նա պար հին Հո վա բին է հան դի պում, որը, իբր թե սի րով ող
ջա գուր վե լու հա մար նրա մո րու քից բռնե լով, «ո՞ղջ ես, եղ բա՛յր» 
ասե լով, հան դեր ձի տակ թաքց րած սրով հար վա ծե լով, սպա
նում է Ամե սա յի ին. նա եր բեք որևէ թշնա մու թյուն չէր սպա սում 
Հո վա բից. այս եր կու զո րա պե տերն ազ գա կան ներ էին:

Սույն սպա նու թյան շար ժա ռիթն այլ բան չէր, եթե ոչ Հո
վա բի նա խան ձը: Քա նի որ թե պետ նախ կի նում Ամե սա յիի դեմ 
որևէ թշնա մու թյուն չու ներ, բայց որով հե տև Դա վի թը վեր ջի
նիս խոս տա ցել էր բարձր աս տի ճան շնոր հել, Հո վա բը, կաս կա
ծե լով, թե մի գու ցե նրան զոր քե րի ընդ հա նուր հրա մա նա տար 
նշա նա կի, նա խան ձից այդ անգ թու թյունն է գոր ծում :

Այդ մի ջո ցին Հո վա բի մարդ կան ցից մե կը, խոսքն ուղ ղե լով 
զոր քին, այս պես է խո սում. «Ով որ Հո վա բին և Դավ թին սի
րում է, թող Հո վա բի և Ամե սա յիի հե տև ից գնա», և քա նի որ 
Ամե սա յիի մար մի նը դե ռևս ճա նա պար հին ա րյու նա շա ղախ 
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ըն կած էր, դան դա ղո րեն հա վաք վող զոր քը, դա տես նե լով, վա
րա նում է առաջ անց նել, ուս տի մե ռա ծին ճա նա պար հից դուրս` 
մի ար տում, թա ղե լուց հե տո զոր քը սկսում է հե տև ել Հո վա բին:

Արդ, քա նի որ Սա բե են Աբել անու նով մի քա ղա քում էր 
ապաս տա նել, Հո վա բը պա շա րում է այն և նրա շուր ջը հո ղա
թումբ բարձ րաց նե լով` պարս պան ման պատ նեշ է կանգ նեց
նում , սա կայն երբ սկսում է այդ քա ղա քի պա րիս պը քան դել 
ու ավե րել, այդ քա ղա քից մի իմաս տուն կին, պարս պին կանգ
նած, այս պես է խո սում պա շա րող զոր քի հետ. «Ին չո՞ւ է Հո վա
բը քան դում իս րա յե լա ցի նե րի քա ղաք նե րից մե կը, որը հայտ նի է 
իր իմաս տուն բնա կիչ նե րով, և որը, իս րա յե լա ցի նե րի մի ջև հաշ
տա րար դեր կա տա րե լով, շա տե րի հա մար հաս տա տու թյուն և 
ամ րու թյան նե ցուկ է»: Հո վա բը, որ ներ կա էր այն տեղ, այս պես է 
պա տաս խա նում. «Քա՛վ լի ցի, որ մենք քա ղա քը կոր ծա նե լու 
դի տա վո րու թյուն ունե նանք, մի այն Դավ թի դեմ ապս տամ բող 
Սա բե ե ին մեզ հանձ նեք, և մենք այս տե ղից կհե ռա նանք »: Այս 
խոս քե րին կի նը պա տաս խա նում է. «Ուրեմն այժմ ժո ղովր դի 
հա ճու թյամբ նրա գլու խը այս պարս պից ձեր առ ջև կնետ վի»:

Ար դա րև, կի նը, պարս պից իջ նե լով, կա րո ղա նում է քա ղա
քի բնա կիչ նե րին հա մո զել, որոնք, Սա բե եի գլու խը կտրե լով, 
քա ղա քի պարս պից վայր են նե տում: Այն ժա մա նակ Հո վա
բը փող է հնչեց նում` որ պես պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյան 
դա դա րի նշան, որից հե տո զոր քը ցրվում է, և ամեն մարդ իր 
տուն է վե րա դառ նում: Հո վա բը, խռո վու թյան պատ ճառ Սա բե
եի գլու խը վերց նե լով, բե րում է Դավ թի մոտ, որը խռո վու թյու
նը դա դա րե լու հա մար Աստ ծուց գո հա նում է:

Հարց ԼԹ: Ուրիշ ի՞նչ դեպքեր են լինում Դավթի օրոք:
Պա տաս խան: Երեք տար վա ըն թաց քում հետզ հե տե սով է 

լի նում: Սա կայն որով հե տև սո վը մի այն իս րա յե լա ցի նե րի 
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քա ղաք նե րում էր, Դա վիթն Աստ ծուց հարց նում է սո վի պատ ճա
ռը և պա տաս խան ստա նում, որ դա Սա վու ղի` գա բա վոն ցի նե
րին կո տո րե լու պատ ճա ռով է189: Որով հե տև Հե սուն երդ վել էր, 
որ նրանք սրով չեն կո տոր վի (տե՛ս Գ հար ցը), մինչ դեռ Սա վու
ղը, առանց իրա վուն քի նրանց կո տո րե լով, պար տա պան է մնում 
նրանց ա րյա նը: Սա կայն զար մա նա լին այն է, որ Սա վու ղի մեղ
քով լի նե լիք պա տի ժը Դավ թի ժա մա նակ է տե ղի ունե նում, քա նի 
որ ժա մա նակն անց նե լով` իրա վունքն ուժը չի կորց նում:

Այս տեղ ուշա դի՛ր եղիր Աստ ծու ար դա րու թյա նը. ճշմա
րիտ է՝ գա բա վո նա ցի նե րը հե թա նոս ներ էին, սա կայն, այ սու
հան դերձ, նրանց պատ ճա ռով իս րա յե լա ցի ներն են պատժ վում: 
Քա նի որ բո լո րի արա րի չը Աստ ված է, ուս տի ով էլ հան ցա վոր 
լի նի` հե թա նոց թե աստ վա ծա պաշտ, իրա վունքն ար դա րու
թյամբ պի տի իրա կա նաց վի, որ պես զի լսող նե րը վա խե նան և 
ար դա րու թյան հա կա ռակ չգոր ծեն: Ահա այս դեպ քում երեք 
տա րի շա րու նակ իս րա յե լա ցի նե րը սո վի պատ ճա ռով խիստ 
նե ղու թյուն ներ կրե լուց հե տո Դա վի թը, նկա տե լով, որ ար
դա րու թյու նը պա հան ջում է որևէ ձև ով գա բա վո նա ցի նե րի 
սիր տը շա հել, նրանց հարց նում է, թե ինչ փոխ հա տու ցում են 
ցան կա նում: Նրանք պա տաս խա նում են. «Մենք Սա վու ղից 
ոս կի և ար ծաթ չենք պա հան ջում և չենք էլ ցան կա նում իս րա
յե լա ցի նե րից որևէ մե կին սպա նել, այլ ով մեզ կո տո րել է, նրա 
մահն ենք ցան կա նում , որ պես զի նրա ցե ղից ոչ մե կը կեն դա նի 
չմնա»: Սույն պա տաս խա նից ակն հայտ է դառ նում, որ նրանք 
Սա վու ղի ամ բողջ ցե ղի բնաջն ջումն են ցան կա նում, սա կայն, ի 
վեր ջո , բա վա րար վում են յոթ ան ձանց մահ վամբ` պայ մա նով, 

189 Երեք տարի իրար հետևից սով եղավ Դավթի օրոք, և Դա
վի թը դիմեց Տիրոջը։ Տերն ասաց. «Սա վուղի և նրա տան արյու
նահեղության պատճառով է այս պատուհասը, որովհետև նա 
կոտորել է գաբավոնացիներին» (Բ Թագ. 21:1)։
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որ նրանք կեն դա նի հանձն վեն իրենց: Ուստի Դա վի թը խոս
տա նում է բա վա րա րել նրանց ցան կու թյու նը: Սա կայն հա նուն 
Հով նա թա նի եղ բայ րա կան սի րո` Դա վի թը նրա Մեմ փի բոս թե 
որ դուն չի հանձ նում, այլ Սա վու ղի` Ռես փա անու նով հար ճից 
ծնված եր կու որ դի նե րին և հինգ թոռ նե րին, որ ծնվել էին նրա 
աղջ կա նից. սրանք, ըստ Աստ ծու հրա մա նի, հսնձնվում են գա
բա վո նա ցի նե րին, որ պես զի ար դա րու թյունն իրա գործ վե լով` 
տի րող պա տու հա սը դա դա րի : Սույն յոթ ար քա յա զուն նե րին 
տա նում են Սա վու ղի մայ րա քա ղաք Գա բաա և այն տեղ ̀ լե ռան 
վրա, արե գա կի առ ջև փայ տե րից կա խե լով, սպա նում են:

Քա նի որ կա լի ժա մա նակ էր, նրանց մար մին նե րը, մի քա նի 
օր կախ ված մնա լով, հո տում են: Թեև Ռես փան, որը շատ հա
վա տա րիմ և բա րե սեր էր, գի շեր ու ցե րեկ առանց այն տե ղից հե
ռա նա լու հսկում էր, որ թռչուն ներն ու կեն դա նի նե րը չկա րո ղա
նան մո տե նալ, մին չև որ անձ րևը սկսում է կա թել նրանց վրա: 
Դա վի թը, լսե լով Ռես փա յի սույն մար դա սի րության մա սին, 
ինքն ան ձամբ գա լիս է Հա բիս քա ղաք, որ տեղ գտնվում էին Սա
վու ղի և Հով նա թա նի ոս կոր նե րը (տե՛ս ԻԵ հար ցը)։ Ոս կոր նե րն 
այն տե ղից վերց նե լով` Գա բաա է բե րում և այն տեղ կախ ված նե
րի մար մի ներն էլ մեծ պա տիվ նե րով և մե ծա րանք նե րով մեկ տեղ 
թա ղում է Սա վու ղի հոր գե րեզ մա նի մոտ:

Ար դա րև, երբ Աստ վա ծա յին հրա մա նով ար դա րու թյունն ի 
կա տար է ած վում, անձ րև գա լով190` սո վը վե րա նում է երկ րից: 
Սա կայն այս ան գամ էլ, իս րա յե լա ցի նե րի թշնա մի նե րը , կար ծե
լով, որ երեք տար վա անընդ մեջ սո վի պատ ճա ռով իս րա յե լա
ցի նե րը տկա րա ցել են, հար մար առիթ են հա մա րում` նրանց 
դեմ պա տե րազ մե լու: Ուստի Դա վիթն ան ձամբ նրանց դեմ է 

190 Եվ Աստուած դրանից հետո լսեց երկրից եկող ձայնը (Բ Թագ. 
21:14):
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դուրս գա լիս, և պա տե րազ մի ժա մա նակ թշնա մու մի ջից մի 
քա ջա րի մարդ Դավ թի վրա հար ձակ վե լով` քիչ է մնում` սպա նի 
նրան, և Հո վա բի եղ բայր Աբե սսա յին, իս կույն հաս նե լով, սպա
նում է վտան գա վոր թշնա մուն: Իրոք, այս ան գամ Դա վի թը մեծ 
և ահա վոր վտան գից է ազատ վում, և թե պետ Աստ ված այս 
ան գամ էլ է նրան փրկում, բայց նրա զո րա պե տե րը երդ մամբ 
ասում են նրան. «Այ լևս եր բեք մի՛ գա պա տե րազ մի դաշտ, որ
պես զի Իս րա յե լի ճրա գը չմա րի»: Այս է պատ ճա ռը, որ Դա վիթն 
այ լևս պա տե րազ մի դաշտ դուրս չի գնում, այլ ըստ անհ րա ժեշ
տու թյան, իր զորքն է ուղար կում:

Այ նու հե տև թշնա մի նե րը ևս երեք ան գամ հար ձակ վում են 
իս րա յե լա ցի նե րի վրա. վեր ջին պա տե րազ մում թշնա մու զոր
քում մի մարդ է լի նում, որ քա ջու թյու նից բա ցի` ձեռ քե րին և 
ոտ քե րին վե ցա կան մատ ներ է ունե նում, բայց Աստ ծու շնոր հիվ 
Դավ թի զոր քը սրանց ևս վերջ նա կա նա պես հաղ թում է, այն
պես որ թշնա մի նե րը, խիստ տկա րա նա լով, այ նու հե տև ամե
նայն հնա զան դու թյամբ հպա տակ վում են Դավ թին: Սույն մեծ 
հաղ թա նա կը աստ վա ծա յին հո վա նա վո րու թյան բա ցա հայտ 
ար դյունք լի նե լով` Դա վի թը գո հա նում է Աստ ծուց, ներ բո ղում է 
Նրա փա ռա վոր անու նը և սաղ մո սան ման երգ հո րի նում` խոս
տո վա նե լով Աստ ծու ան սահ ման բա րիքն ու ողոր մու թյու նը 
Իս րա յե լի և իր հան դեպ:

Հարց Խ: Դավթի օրոք թշնամիները այլ 
հարձակումներ նախաձեռնո՞ւմ են:
Պա տաս խան: Այ լևս ոչ: Իրոք, իս րա յե լա ցի նե րի թշնա մի նե

րը այն պես են պատժ վում և թու լա նում, որ այ լևս հար ձակ վե
լու զո րու թյուն և հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լով` վտան գա վոր 
չեն լի նում Աստ ծու ժո ղովր դին, ուս տի Դա վիթն ու ժո ղո վուր
դը այ լևս խա ղաղ և հան գիստ ապ րե լու հնա րա վո րու թյուն են 
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ունե նում: Սա կայն Աստ ված ժո ղովր դի ապօ րի նի վար քի 
պատ ճա ռով ցան կա նում է նրանց մի այլ եղա նա կով պատ ժել. 
Դա վի թը որո շում է իմա նալ պա տե րազ մե լու կա րող, քսան տա
րե կա նից մեծ իս րա յե լա ցի նե րի թի վը191:

Սույն ցան կու թյունն իրա կա նաց նե լու հա մար Դա վի թը 
Հո վա բին հրա մա յում է, որ գնա և ամ բողջ ժո ղովր դի վի ճա
կագ րու թյուն անց կաց նի: Սա կայն Հո վա բը, այս միտ քը չհա
վա նե լով , ասում է. «Թող Աստ ված հա րյու րա պա տիկ ավե
լաց նի Իր ժո ղո վուր դը, ին չո՞ւ ես մի այս պի սի հրա ման տա լիս 
ծա ռա յիդ», բայց Դա վի թը չի հա մա ձայ նում և Հո վա բին և 
մյուս հա զա րա պե տե րին ստի պում է, որ գնան և այդ գոր ծը 
ամե նայն ճշտու թյամբ գլուխ բե րեն: Ուստի սույն պաշ տո նա
տար նե րը ժո ղովր դի քա նա կը գրի առ նե լու հա մար քա ղա քից 
քա ղաք են շրջում և ինն ամիս ու քսան օր հե տո վե րա դառ
նում Երու սա ղեմ:

Երբ Հո վա բը ժո ղովր դի թի վը ներ կա յաց նում է ար քա յին, 
պարզ վում է, որ Իս րա յե լի ցե ղե րից գրառ ված նե րի թի վը հաս
նում է ութ հա րյուր հա զա րի, իսկ Հու դա յի ցե ղից գրանց վել էր 
հինգ հա րյուր հա զար մարդ: Սա մի այն քսան տա րե կա նից մեծ, 
պա տե րազ մե լու կա րող արու մարդ կանց թիվն էր: Սրա նից բա
ցի` Ղև իի և Բե նի ա մի նի ցե ղե րը գրառ ված չէ ին, որով հե տև մի 
կող մից` Հո վա բը ձանձ րա ցել էր դրա նից, մյուս կող մից` մա նա
վանդ Աստ ված բար կա նա լով սկսել էր կո տո րել ժո ղովր դին, և 
Հո վա բը վա խից վե րա դառ նում է Երու սա ղեմ192 առանց վի ճա
կագ րու թյան գործն ամ բող ջո վին գլուխ բե րե լու:

191 Տիրոջ բարկությունը դարձյալ բորբոքվեց Իսրայելի վրա։ Նա 
Դավթին գրգռեց նրանց դեմ՝ ասե լով. «Գնա՛, հաշվառում կատարի՛ր 
Իսրայելում և Հուդայի երկրում» (Բ Թագ 24:1)։

192 Հովաբը սկսեց հաշվառման ենթարկել ժողովրդին, սակայն 
չավարտեց (Ա Մնաց. 27:24):
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Խոր հի՛ր մարդ կա յին վի ճա կի մա սին. որով հե տև մար դը եր
բեք հաս տա տա միտ չէ, այլ միշտ գա ղա փար և միտք է փո փո
խում, նույն ձև ով էլ Դա վի թը. ինչ քան էլ ժո ղովր դի թի վը իմա նա լու 
հա մար մեծ փա փագ է հայտ նում և ստի պե լով պնդում, նույն քան 
և ավե լի շատ զղջում է, երբ ցու ցակն իրեն են ներ կա յաց նում: 
Ուստի իս կույն գո չե լով` մե ղա ` աղա ղա կում է առ Աստ ված, որ
պես զի իր այս մեծ մեղ քին և հան ցան քին նե րում շնոր հի193:

Սա կայն մարդն իր հան ցան քի հա մար պար տա վոր է պա
տիժ կրել, ուս տի Գադ մար գա րեն , Դավ թի մոտ գա լով, երեք 
պա տիժ է թվար կում` ասե լով. «Երեք տա րի սով լի նի քո երկ
րում, կամ երեք թշնա մի ներ հար ձակ վեն քեզ վրա, և դու փախ
չես, կամ էլ երեք օր մահ լի նի քո երկ րում. այս երեք պա տիժ
նե րից որն էլ ընտ րես, ինձ տե ղյա՛կ պա հիր, որ Ուղար կո ղիս 
պա տաս խան տա նեմ»: Թեև սա լսե լով` Դա վիթն ասում է. 
«Երե քից էլ վտանգ կա ինձ»194, սա կայն Աստ ծու ան հուն ողոր
մու թյանն ապա վի նե լով` նաև ավե լաց նում . «Աստ ծուն եմ 
ապա վի նում, որի գթու թյունն ան չափ է, որ պես զի մարդ կանց 
ձեռ քը չընկ նեմ»: Սա ասե լով` ընտ րում է երե քօ րյա մա հը195: 
Հունձ քի ժա մա նակն էր, և այն առա վոտ Իս րա յե լում յո թա նա
սուն հա զար մարդ է մա հա նում:

Դու Աստ ծու ողոր մու թյու նը տե՛ս. երբ կո տո րող հրեշ տա կը, 
Երու սա ղեմ գա լով, այն տեղ գտնվող նե րին ևս սկսում է կո տո րել, 

193 Դավթի սիրտը ցավեց մարդկանց հաշվառումից հետո։ Դա
վիթն ասաց Տիրոջը. «Մեծ մեղք գոր ծեցի արվածի համար։ Արդ, ո՜վ 
Տեր, ների՛ր քո ծառայի մեղքը (Բ Թագ. 24:10):

194 Դավիթն ասաց Գադին. «Բոլոր կողմերից ես խիստ ծանր 
կա  ցության մեջ եմ» (Բ Թագ. 24:14):

195 Քանի որ շատ ու շատ են Տիրոջ ողորմածությունները, ավելի 
լավ է` ընկնեմ Տիրոջ ձեռքը, քան մարդկանց ձեռքը։ Եվ Դավիթն 
ընտրեց մահը (Բ Թագ. 24:14)։
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հրա ման է ստա նում, որ բա վա կան է, ձեռ քը հե ռաց նի 196: Հրեշ
տա կը կանգ է առ նում Երու սա ղե մում` Ուռնա անու նով մի մար
դու կա լի մոտ (այս ան ձը հե բու սա ցի հե թա նոս ազ գից էր, սա
կայն ճշմա րիտ Աստ ծուն ճա նա չե լով` մով սի սա կան կրոնն էր 
ըն դու նել, և Երու սա ղե մում՝ Սի ոն լե ռան ստո րո տին, կալ վածք 
ստա նա լով` այն տեղ էր բնակ վում և այդ պա հին կա լում գործ էր 
անում): Եվ քա նի որ Դա վի թը Սի ոն լե ռան վրա էր բնակ վում, հի
շյալ Ուռնա յի ար տին նա յե լով` տես նում է սու րը ձեռ քին ժո ղովր
դին կո տո րող հրեշ տա կին . ան մի ջա պես Աստ ծու առ ջև խո նարհ
վե լով ̀  աղա ղա կում է. «Ես մե ղա՛, ես՝ ժո ղովր դի հո վիվս, մեղք 
գոր ծե ցի, դրանք՝ գառ նե րը, ի՞նչ են արել, թող ինձ և իմ տան վրա 
ծան րա նա Քո ձեռ քը»197: Այս սրտա գին խոս տո վա նու թյան պա
հին Գադ մար գա րեն, Աստ ծու հրա մա նով գա լով, ասում է. «Վե՛ր 
կաց և Ուռնա յի կա լում Աստ ծու հա մար սե ղա՛ն կա ռու ցիր»:

Դա վիթն ըստ հրա մա նի շտա պում է իս կույն վե րո հի շյալ 
վայ րը և Ուռնա յին առա ջար կում է վա ճա ռել այն. և թե պետ 
Ուռնան, խո նար հու թյամբ երկր պա գե լով ար քա յին, հանձն է 
առ նում ձրի ա բար այն նվի րե լու, բայց Դա վի թը չի հա մա ձայ
նում և ար ծաթ դրա մով մի ա ժա մա նակ գնում է նաև արտն ու 
եզ նե րը. սե ղան կանգ նեց նե լով` ջերմ աղոթ քով զոհ է մա տու
ցում Աստ ծուն198. որ պես նրա աղոթ քը լսե լի լի նե լու ապա ցույց` 

196 Եվ ասաց (Տերը) ժողովրդին ոչնչացնող հրեշտակին. «Բավա
կան է, ձեռքդ հե՛տ քաշիր» (Բ Թագ. 24:16):

197 Ասաց Տիրոջը. «Ահավասիկ ես. ես եմ մեղավոր, ես՝ հովիվս 
եմ հանցավոր, այս ոչխարներն ի՞նչ են արել։ Թող քո ձեռքը բարձ րա
նա իմ ու իմ հոր տան վրա» (Բ Թագ. 24:17):

198 Դավիթը Տիրոջ համար զոհասեղան շինեց այնտեղ, ողջա
կեզ ներ և փրկության զոհեր մատու ցեց, Տիրոջն աղոթեց, և Տերը 
լսեց ու պատասխան տվեց նրան՝ երկնքից ողջակեզի զոհասեղանին 
կրակ իջեցնելով և ողջակեզներն այրելով (Ա Մնաց. 21:26):
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երկն քից կրակ իջ նե լով` այ րում է ող ջա կե զը, որից հե տո աստ
վա ծա յին հրա մա նով պա տու հասն իս կույն դա դա րում է: 

Թե պետ այն ժա մա նակ ող ջա կեզ նե րի սե ղա նը, որը Մով սե
սը կանգ նեց րել էր անա պա տում , Գա բա վո նում` մի բարձր լե ռան 
գա գա թին էր գտնվում, սա կայն Դա վի թը, կո տո րող հրեշ տա կին 
տես նե լով, որը ձեռ քի մերկ սու րը պար զել էր Երու սա ղե մի ուղ
ղու թյամբ, վա խե նում է և առանց Գա բա վոն գնա լու հի շյալ կա
լա տե ղում շտապ զոհ մա տու ցում199: Նաև Աստ ծուց ներշնչված` 
ազ դա րա րում է. «Այս է Աստ ծու տու նը, և այս սե ղա նը իս րա
յե լա ցի նե րի հա մար ըն ծա ներ կամ ող ջա կեզ ներ մա տու ցե լու 
վայր է»200: Ար դա րև, երբ թա գա վո րում է Սո ղո մո նը, Դավ թի 
հրա մա նով նույն վայ րում կա ռու ցում է Աստ ծու տա ճա րը, որ տեղ 
բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը սկսում են զոհ մա տու ցել Աստ ծուն:

Աստ ծու բա րե գութ մար դա սի րու թյու նը հի աց մուն քի է ար
ժա նի: Քա նի որ պատ ժի ար ժա նի հան ցա գործ նե րին ար դա րա
ցի ո րեն պատ ժում է` ըստ Իր բարձ րա գույն և ար դար կամ քի , 
սա կայն երբ Դա վի թը հան ցան քի հա մար դա տա պարտ վում է, 
մար գա րեի ձեռ քով հարց նում կամ առա ջար կում է՝ երեք պա
տիժ նե րից որն ընտ րի, դրա նով էլ պատժ վի, ասել է` հան ցա
գոր ծի կամ քին է թող նում պատ ժի տե սա կի ընտ րու թյու նը:

Սրա նով նախ` Աստ ված Իր սի րե լի ծա ռա յին հա տուկ շնորհ 
և մար դա սի րու թյուն է ցու ցա բե րում , ապա` այս պա րա գա յում 
որո շա կի ո րեն երև ում են Դավ թի հա վատ քը, գթասր տու թյու նը 
և իր ազ գի փառ քի հա մար ունե ցած նա խան ձախնդ րու թյու նը:

Որով հե տև սո վը չի ընտ րում, քա նի որ սո վի ժա մա նակ 
հա րուստ և հնա րա վո րու թյուն ունե ցող մար դիկ կա րող են 

199 Տիրոջ հրեշտակի սուրը սարսափեցնում էր նրան (Դավթին) 
(Ա Մնաց. 21:30):

200 Դավիթն ասաց. «Այս է Տեր Աստծու տունը, և այս է Իսրայելի 
ող ջա կեզների զոհասեղանը» (Ա Մնաց. 22:1):
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որևէ եղա նա կով հո գալ իրենց ապ րուս տը, մինչ դեռ աղ քատ 
ժո ղո վուր դը հե տին աս տի ճա նի տա ռա պան քի և չքա վո րու
թյան է են թարկ վում: Նաև որ պես զի իր ազ գին ան պատ վու
թյուն չլի նի, չի հա մա ձայ նում, որ թշնա մու առ ջև ից փախ չե լու 
ամոթն ունե նա, և չա սեն` թշնա մի հաղ թեց իս րա յե լա ցի նե րին, 
որի հա մար էլ ըն դու նում է երե քօ րյա մա հը, որ պես զի հայտ
նի դառ նա, որ մի այն Աստ ծու գթու թյանն ու ողոր մու թյանն է 
ապա վի նում, և ար դա րև, Աստ ված, նրա այս հա վատ քը տես
նե լով, երեք օրը վե րա ծում է երեք ժա մի:

Սրա մա սին թող լավ խոր հեն և՛ ժո ղո վուր դը, և՛ իշ խա նա
վոր նե րը, որով հե տև երբ ժո ղո վր դի չքա վո րու թյան պատ ճա ռով 
իշ խան նե րը այ լև այլ վարք են որ դեգ րում, և երբ այդ վար քի հե
տև ան քով նրանց հպա տակ նե րը դար ձյալ վնաս վում և տու
ժում են, թող չգան գատ վեն , որ իշ խան նե րը լլկում են իրենց, և 
նրանց պատ ճա ռով է իրենց տա ռա պան քը , այլ ջա նան ուղ ղե լու 
իրենց վար քու բար քը, քա նի որ թա գա վոր նե րի սիր տը Աստ ծու 
ձեռ քին է, և Իր կամ քի հա մա ձայն է ուղ ղում նրանց գոր ծե րը. 
մա նա վանդ անար ժան և կեղ ծա վոր մարդ կանց բազ միցս թույ
լատ րում է, որ իշ խա նու թյան հաս նեն, որ պես զի նրանց ձեռ քով 
խրա տի և կրթի ժո ղովր դին201:

Նույն ձև ով էլ իշ խա նա վոր նե րը, ժո ղովր դի տա ռա պան
քը տես նե լով, չպի տի ասեն, թե իրենց հան ցան քի հա մար են 
պատժ վում, այլ մա նա վանդ պի տի խոր հեն, որ պա տա հած 
աղետ նե րը մի գու ցե հենց իրենց՝ իշ խա նա վոր նե րի թե րու
թյուն նե րի պատ ճա ռով են տե ղի ունե նում, որից էլ իրենք, ան
հա պաղ ուղղ վե լով, պետք է աղո թեն առ Աստ ված ժո ղովր դից 
աղե տը վե րաց նե լու հա մար, ինչ պես որ Դա վի թը, ժո ղովր դի 

201 Ժողովրդի խստասրտության պատճառով ազգերի ու մարդ
կանց վրա կեղծավորին է թագավոր կարգելու (Հոբ 34:30):
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պա տու հա սը տես նե լով, իս կույն առ Աստ ված գո չում է` մե ղա՛, 
և մա հը փա րատ վում է:

Հարց ԽԱ: Դավիթը ո՞ղջ էր, երբ թագավորում էր 
Սողոմոնը:
Պա տաս խան: Ողջ էր և նրա հա ճու թյամբ էր, որ Սո ղո մո նը 

թա գա վո րում էր: Որով հե տև Դա վիթն ար դեն ծե րա ցել էր, ուս
տի իր մահ ճում մար մի նը տա քաց նե լու հա մար ինչ քան էլ ծած
կում էին, այ նու ա մե նայ նիվ, անհ նար էր լի նում. ուս տի նրա 
իշ խան նե րը առա ջար կում են նրա հպա տակ նե րից մի կույս 
աղ ջիկ գտնել, որը նրան ծա ռա յի և նրա ան կող նում քնե լով` 
տա քաց նի նրան: Իս կույն ձեռ նա մուխ լի նե լով որո նում նե րի` 
Սով նեմ քա ղա քից շատ գե ղե ցիկ աղ ջիկ են գտնում և բե րում 
Դավ թի մոտ: Թեև ար քան ուժից ըն կած լի նե լու պատ ճա ռով 
չէր կա րող նրա հետ ան կո ղին կի սել, սա կայն աղ ջի կը, մշտա
պես նրան ծա ռա յե լով, Դավ թի կինն է հա մար վում:

Սա կայն Դավ թի եր րորդ որ դին՝ Ադո նի ան, որը մյուս եղ
բայ րե րից ամե նա մեծն էր, հորն այդ վի ճա կում տես նե լով, 
սկսում է հե տա մուտ լի նել թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու
նը ձեռք գցե լուն, որ պես զի հոր մահ վա նից հե տո թա գա վո րի: 
Դա վի թը, նրա արաք նե րի մա սին իմա նա լով, լռում է, որից էլ 
նա, առա վել քա ջա լեր վե լով, ասե լով, որ թա գա վո րե լու հերթն 
իրենն է, Հո վաբ և Աբի ա թար քա հա նա նե րի հա ճու թյունն է 
գրա վում: Դրա նից բա ցի` Երու սա ղե մի մո տա կայ քում զոհ մա
տու ցե լու պատր վա կով մի մե ծա ծախս խնջույք է կազ մա կեր
պում և հրա վի րում եղ բայր նե րին, Հու դա յի ցե ղի մե ծա մեծ նե
րին և Դավ թի պա լա տա կան նե րին , մի այն չի հա մար ձակ վում 
հրա վի րե լու Դավ թի այն քաջ հա զա րա պե տե րին , որոնք չէ ին 
հակ վել իր կող մը, ինչ պես Սա դովկ քա հա նան, Նա թան մար
գա րեն և մա նա վանդ Սո ղո մո նը:
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Թե պետ նրանք, մեծ ուրա խու թյամբ ուտել խմե լուց հե տո 
«կեց ցե՛ Ադո նիա ար քան» ասե լով, շատ են զվար ճա նում, բայց 
քա նի որ Աստ ված նա խա պես Դավ թին հայտ նել էր, որ իրե նից 
հե տո Սո ղո մո նը պետք է թա գա վո րի202, և մա նա վանդ Դա
վիթն էլ իր հեր թին, նրա ներ կա յու թյամբ Բեր սա բե ին երդ վե
լով, խոս տա ցել էր Սո ղո մո նին թա գա վոր դարձ նել , ուս տի այս է 
պատ ճա ռը, որ Նա թան մար գա րեն Բեր սա բե ին առա ջար կում է 
գնալ և Դավ թին պատ մել Ադո նի ա յի վար քի մա սին և ավե լաց
նում է, որ ինքն էլ ան ձամբ կգա և ասած նե րը կհաս տա տի:

Տի կին Բեր սա բեն իս կույն գնում և եղե լու թյու նը պատ
մում է Դավ թին, Նա թա նը նույն պես հաս նե լով, Ադո նի ա յի 
կար գադ րու թյուն նե րը ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ տե ղե
կաց նե լով ̀  Դա վի թը երդ մամբ հրա մա յում է Սա դովկ քա հա
նա յին, Նա թան մար գա րե ին և Բա նեա հա զա րա պե տին, որ 
Սո ղո մո նին, իր ջո րուն բազ մեց նե լով, տա նեն և Երու սա ղե մի 
մեր ձա կայ քում գտնվող Գե հոն կոչ վող վայ րում պաշ տո նա կան 
արա րո ղու թյամբ թա գա վոր հռչա կեն: Երբ վե րո հի շյալ ան ձինք, 
ըստ ար քա յի հրա մա նի վար վե լով, հնչեց նում են փո ղը, ամ բողջ 
ժո ղո վուր դը սկսում է աղա ղա կել` «Կեց ցե՛ Սո ղո մոն թա գա վո
րը», և թա գա վո րա կան հան դի սու թյամբ առոքփա ռոք գա լով` 
Սո ղո մո նը բազ մում է թա գա վո րա կան գա հին:

Սա կայն Ադո նի ան և նրա հե տև որդ նե րը, ինչ պես որ վե
րը պատմ վել է, դե ռևս նոր էին ավար տել իրենց ուրախզվարթ 
խնջույ քը, հան կարծ փո ղի և ժո ղովր դի ձայ նը լսե լով, զա նա զան 
կար ծիք ներ են հայտ նում. մա նա վանդ Հո վա բը տա րա կու սան
քով և կաս կա ծան քով սկսում է խոր հել, թե դա ինչ ձայն կա րող է 

202 Ահա դու մի որդի կունենաս, որը հանգիստ մարդ կլինի։ Ես 
նրան հանգստություն եմ տալու շրջակա բոլոր թշնամիներից, նրա 
անու նը Սողոմոն կլինի, և ես խաղաղություն ու հանգստություն եմ 
տալու Իսրայելին նրա օրերում (Ա Մնաց. 22:9)։ 
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լի նել, և ահա այդ պա հին այն տեղ է հաս նում Աբի ա թար քա հա
նա յի որ դին՝ Հով նա թա նը, որը հեր թա կա նու թյամբ պատ մում է, 
թե ինչ պե՛ս է Դա վի թը, Սո ղո մո նին թա գա վո րեց նե լով, նրա առ
ջև մե ծա րան քով խո նարհ վել , որ ողջ ժո ղո վուր դը նրա հա մար 
աղոթք և բա րե մաղ թանք ներ են ձո նել առ Աստ ված , և որ Սո ղո
մո նը իշ խա նա կան փառ քով բազ մել է հոր աթո ռին. այս լու րից 
բո լոր հա վաք ված նե րը զար հու րած ցրվում են:

Ադո նի ան նույն պես եր կյու ղով գնում է և Աստ ծու ան
վամբ կա ռուց ված սե ղա նի ան կյու նից բռնում, որ պես զի գո նե 
մահ վա նից ազատ վի: Երբ Սո ղո մո նին տե ղե կաց նում են, որ 
Ադո նի ան, Սուրբ սե ղա նին ապա վի նե լով, խնդրում է, որ թա
գա վորն այ սօր երդ վի, որ իրեն չի սպա նե լու, Սո ղո մո նը պա
տաս խա նում է, որ եթե հա վա տար մու թյամբ հան դարտ մնա, 
նրա մա զին ան գամ չեն դիպ չի, իսկ եթե չա րու թյամբ խռո վու
թյան պատ ճառ լի նի, այն ժա մա նակ պի տի մեռ նի, և իս կույն 
մարդ ուղար կե լով` սե ղա նից նրան իջեց նում են, և Ադո նի ան 
գա լով ամե նայն հնա զան դու թյամբ երկր պա գում է թա գա վո րին 
և տուն վե րա դառ նա լու հրա ման ստա նում:

Ըն թեր ցո՛ղ, խրա՛տ ըն դու նիր աշ խար հիս ան ցու դար ձից: 
Ադո նի ան իր մտքում խոր հում և սրտում էլ թա գա վո րե լու ան
չափ մեծ փա փագ է ունե նում, ինչ պես նաև նրա հետ մի ա բա
նող նե րը, զա նա զան փառ քե րի և դիր քե րի հաս նե լու պա տիր 
հույ սե րով, մի առ ժա մա նակ ուրա խու թյան և ցնծու թյան են 
անձ նա տուր լի նում, սա կայն շատ չան ցած ̀  նրանց ուրա խու
թյու նը տրտմու թյան է փոխ վում, քա նի որ առանց աստ վա ծա
յին կամ քի ոչ մե կը չի կա րող հաս նել իր ցան կա ցա ծին: Փառ
քը քո ստվե րի նման է, որի հե տև ից ինչ քան էլ վա զես, այն 
փախ չում է, և ինչ քան էլ դու խու սա փես այդ փառ քի ստվե րից, 
այն չափ առա վել նա շտա պով կհաս նի քեզ և միշտ ան բա ժան 
կմնա քեզ նից:
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Թե պետ Դա վի թը ցան կա նում էր տա ճար կա ռու ցել (տե՛ս 
ԻԹ հար ցը), սա կայն ստիպ ված էր մշտա պես պա տե րազ մե լու 
և ան չափ ա րյուն հե ղե լու , և Աստ ված Նա թան մար գա րեի մի
ջո ցով նրան հայտ նում է, որ տա ճա րը ոչ թե նա, այլ նրա որ դին 
պետք է կա ռու ցի: Ար դա րև, այս խոս քը Սո ղո մո նին էր վե րա բե
րում, քա նի որ Սո ղո մոն բա ռը նշա նա կում է «խա ղա ղու թյուն», 
և Աստ ված ցան կա նում է, որ նրա օրոք իս րա յե լա ցի նե րը 
թշնա մու հար ձա կում նե րից ազատ և բո լոր առում նե րով հան
գիստ ու խա ղաղ լի նեն, և Սո ղո մոնն էլ կա րո ղա նա կա ռու ցել 
տա ճա րը, և նրա թա գա վո րու թյու նը հաս տա տուն լի նի203:

Ճշմա րիտ է, որ տա ճա րի կա ռու ցու մը Սո ղո մո նին է տրվում, 
սա կայն կա ռու ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ քա րը, փայ տը, եր
կա թը և մա նա վանդ ոս կին, ար ծաթն ու մյուս անհ րա ժեշտ 
նյու թերն ար դեն իսկ Դա վիթն առա տո րեն պատ րաս տել էր և 
կան չե լով Սո ղո մո նին ու Աստ ծու հրա մա նը հայտ նե լով` պատ
վի րում է նրան կա ռու ցել տա ճա րը: Ժո ղովր դի մե ծա մեծ նե
րին էլ պատ վի րում է, որ տա պա նա կը բեր վի ի պա տիվ և հա
նուն Աստ ծու կա ռուց ված տա ճար և միշտ մնա այն տեղ:

Դա վի թը Աստ ծուն հատ կա պես աղա չում է, որ Սո ղո մո
նին շնորհ և իմաս տու թյուն տա, թա խան ձա գին խնդրում է, 
որ միշտ նրա հետ լի նի և զո րաց նի: Մա նա վանդ Սո ղո մո նին 
պատ վի րում է պա հել Աստ ծու պատ վի րան նե րը և Մով սե սի 
մի ջո ցով Իս րա յե լին տրված օրենք նե րը զգու շու թյամբ կա տա րի 
և ոչ մե կից չվա խե նա: Սրա նից բա ցի, Մով սե սի պատ վի րա նի 
հա մա ձայն, հայտ նում է նաև տա ճա րին անհ րա ժեշտ պաշ տո
նյա նե րի անուն նե րը, որ շի նա րա րու թյունն ավար տե լուց հե տո 
ամեն մեկն իր պաշ տո նը ստանձ նի:

203 Նա (Սողոմոնն) է իմ անվան համար տուն շինելու, և ես նրա 
աթոռը կանգուն պիտի պահեմ հա վի տյան ( Բ Թագ. 7:13):
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Դա վի թը նաև հե տև յալ կար գադ րու թյուն ներն է անում. 
Իս րա յե լի տաս ներ կու ցե ղե րի անուն նե րով տաս ներ կու գնդա
պե տեր է նշա նա կում, որոն ցից յու րա քան չյու րի իշ խա նու թյան 
ներ քո քսան չորս հա զար մարդ էր գտնվում: Սրանց ուղար
կում է տաս ներ կու ցե ղե րի երկր նե րը և հրա հան գում, որ ան
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում միշտ պատ րաստ լի նեն: Սրան ցից 
ամեն մե կը պար տա վոր էր ամի սը մեկ ան գամ Երու սա ղեմ գա
լու և ամս վա ավար տին վե րա դառ նա լու իր տե ղը, որին հա ջոր
դում էր մյու սը:

Դա վի թը նաև այլ պաշ տո նյա ներ և գրա գիր ներ է հատ
կաց նում ար քու նա կան կալ վածք նե րի և անա սուն նե րի եկա
մուտ նե րի հա մար, որ պես զի թա գա վո րու թյան եկա մուտ
նե րը մա տյան նե րում ցու ցա կագր վեն առանց թե րու թյան, 
ամ բող ջու թյամբ: Այ նու հե տև կան չում է բո լոր դա տա վոր նե
րին, գնդա պե տե րին, հա զա րա պե տե րին և այլ պաշ տո նյա նե
րի և վե րը հի շա տակ վա ծի հա մա պա տաս խան Աստ ծու օրենք
նե րը հա ղոր դե լուց հե տո ավե լաց նում . «Աստ ված աշ խար հի 
բո լոր ազգե րից իս րա յե լա ցի նե րին է ընտ րել, իս րա յե լա ցի
նե րից` Հու դա յի ցե ղը, Հու դա յի ցե ղից՝ հորս տու նը, հորս որ
դի նե րից՝ ինձ, իմ որ դի նե րից ՝ Սո ղո մո նին է ընտ րել և հրա
մա յել, որ նա կա ռու ցի տա ճա րը, և նաև ասել. «Եթե իմ 
պատ վի րան նե րը պա հի, նրա թա գա վո րու թյու նը հաս տա տուն 
և ան խա փան կպա հեմ »»:

Դա վի թը, սույն վե րո հի շյալ կե տե րը հի շեց նե լուց բա ցի, 
նրանց պատ վի րում է, որ խիստ մեծ զգու շու թյամբ կա տա
րեն Աստ ծու պատ վի րան նե րը, որ պես զի Աստ ծու խոստ ման 
հա մա ձայն` հա վի տյան, սերն դե սե րունդ Երու սա ղե մի և նրա 
երկ րա մա սե րի ժա ռան գոր դը լի նեն: Ապա Սո ղո մո նին նո րից 
պատ վի րում է, որ ուղիղ սրտով և կա տա րյալ մտքով ծա ռա
յի Աստ ծուն: Քա նի որ Աստ ված բո լո րի սրտերն է քննում և 
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տե ղյակ է նրանց մտքե րին: «Եթե դու փնտրես Աստ ծուն, ան
շուշտ, կգտնես, իսկ եթե թող նես, նա քեզ ևս կմեր ժի»:

Բա րե պաշտ ար քան չի մո ռա նում Սո ղո մո նին տալ տա ճա
րի և նրա մեջ կա ռուց վե լիք սե նյակ նե րի և սե ղան նե րի, ինչ պես 
նաև անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րի պատ կեր նե րը, որ Աստ ծու 
ներշն չան քով նա խա պես գծագ րել էր, որ պես զի ըստ դրանց լի
նեն: Նաև բա ցի այն նյու թե րից, որ տա ճա րը կա ռու ցե լու հա
մար էին հա վա քել, իր ունեց ված քից էլ ան չափ շատ ոս կի և 
ար ծաթ է նվի րում այդ նպա տա կի հա մար: Ար քա յի օրի նա կին 
հե տև ում են ներ կա նե րը , որոնք սի րա հո ժար բա զում նվեր
ներ են անում և ուրա խու թյամբ և ամ բողջ հո գով և սրտով 
ցնծում` խնդրի կա րև ո րու թյունն ըմբռ նե լով:

Դա վի թը, բո լո րից ավե լի ուրախ, սրտի ան չափ մեծ գո հու
նա կու թյամբ շնոր հա կալ է լի նում և գո հա նում Աստ ծուց` խոս
տո վա նե լով Նրա ան հուն բա րու թյու նը, դրվա տե լով Նրա սուրբ 
և փա ռա վոր անու նը և Իս րա յե լի ժո ղովր դին մինչ այդ կա տա
րած ան սահ ման երախ տիք ներն ու բա րու թյուն նե րը: Դար
ձյալ Աստ ծուն աղա չում է, որ Սո ղո մո նին շնորհ և զո րու թյուն 
պար գևի, որ պես զի տա ճա րը կա ռու ցե լու կա րո ղու թյուն ունե
նա: Ապա դառ նում է ժո ղովր դին և հրա վի րում՝ ան կեղծ սրտով 
և ջեր մե ռանդ հա վա տով այս սուրբ նպա տա կի հա ջո ղու թյան 
հա մար աղո թե լու Աստ ծուն, և նրանք էլ աղո թե լով խո նար հու
թյամբ երկր պա գում են Աստ ծուն:

Այն ժա մա նակ Դա վի թը, զոհ մա տու ցե լով, կե րա կուր է 
պատ րաս տում ժո ղովր դի հա մար, և այս պես բո լորն ուտում ու 
խմում են և ար քա յին ամ բողջ սրտով ուրա խա կից լի նում: Այդ
տեղ նո րից Սո ղո մո նին, գլխին յուղ լցնե լով, թա գա վոր են օծում, 
և իս րա յե լա ցի նե րի բո լոր ազ գե րը հնա զանդ վում են նրան204։ 

204 Ա Մնաց. 22–29:
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Այ նու հե տև Դա վի թը, մահ վան ժա մը մոտ լի նե լով, դար ձյալ 
Սո ղո մո նին պատ վի րում է, որ ան չափ մեծ զգու շու թյամբ կա
տա րի Աստ ծու հրա ման նե րը, որ պես զի Աստ ված Իր ողոր մու
թյուն նե րը չխնա յի նրա հա մար: Որով հե տև ինչ պես Դա վիթն էր 
հա վա տար մու թյամբ կա տա րում Աստ ծու հրա ման նե րը, այն
պես էլ փա փա գում է, որ Սո ղո մո նը հնա զանդ վի Աստ ծուն, որ
պես զի Իս րա յե լի թա գա վո րա կան գա հը նրա ցե ղից չվերց վի:

Քա նի որ Դավ թի զո րահ րա մա նա տար Հո վա բը (տե՛ս ԻԷ 
հար ցը) անո ղոր մա բար սպա նել էր Աբեն նե րին և նույն ան
գթու թյունն ու անի րա վու թյու նը գոր ծել Ամե սա յիի հան դեպ 
(տե՛ս ԼԸ հար ցը), Դա վիթն էլ, ժա մա նա կի հան գա մանք նե րից 
դրդված, մար դաս պա նին ան պա տիժ էր թո ղել, նաև Աբի սո
ղո մից փախ չե լու օրե րին իրեն անի ծող Սե մե եի դա տաս տա նը 
մինչ այն պա հը դեռ չէր տե սել, այս ան գամ Սո ղո մո նին է հանձ
նա րա րում, որ նա, իր իմաս տու թյա նը հա մա պա տաս խան, այդ 
անի րավ նե րին պատ ժե լու պա տեհ առիթ գտնի: Թող չհա մար
վի, որ վրեժխնդ րու թյան հո գով է սույն պատ վե րը տա լիս, այլ 
կա մե նա լով ար դա րու թյուն գոր ծել, որ պես զի ամեն մի մարդ, 
խրատ վե լով նրանց պատ ժից, հե ռու մնա չա րիք գոր ծադ րե լուց:

Հարկ է նկա տել, որ Դա վի թը ոչ մի այն չա րե րին է պատ ժում, 
այ լև հա վա տա րիմ և բա րի մարդ կանց վար ձատ րե լու հա մար 
պատ վեր ներ է տա լիս իր որ դուն: Քա նի որ (տե՛ս ԼԷ հար ցը) 
Դավ թի հա վա տա րիմ բա րե կամ Բեր զե լի որ դին՝ Քա մա ա մը , 
Երու սա ղե մում էր, ուս տի Սո ղո մո նին հանձ նա րա րում է նրան 
պատ վով պա հել և իր սե ղա նա կից նե րից եր բեք չա ռանձ նաց
նել: Այս պի սով, Դա վիթն իր բո լոր հանձ նա րա րու թյուն նե րը և 
կտակ ներն ավան դե լուց հե տո, յո թա նա սուն տա րե կան հա
սա կում մա հա նա լով , թաղ վում է Երու սա ղե մում՝ Սի ոն լե ռան 
վրա: Երե սուն տա րե կան էր, որ թա գա վոր է դառ նում, քա ռա
սուն տա րի թա գա վո րում, որից յոթ տա րին Քեբ րո նում՝ մի այն 
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Հու դա յի ցե ղին, և մնա ցած երե սու նե րեք տա րին` Երու սա ղե
մում` Իս րա յե լի բո լոր ցե ղե րին, որոնց լու սա տու ճրագն է լի
նում: Հարկ է հի ա նալ սույն մեծ մար դու առա քի նու թյամբ, 
որը, մինչ վեր ջին շուն չը Աստ ծու սուրբ ան վա նը և փառ քին 
նա խան ձախն դիր լի նե լով, Սո ղո մո նին կրկին ու կրկին պատ
վի րում է, որ միշտ հնա զան դու թյամբ և հա վա տար մու թյամբ 
ծա ռա յի Աստ ծուն և Նրա ան բիծ օրենք ներն ամ բողջ սրտով 
ան թե րի կա տա րի:

Հարց ԽԲ: Ինչպիսի՞ն էր Սողոմոնի վիճակը Դավթի 
մահվանից հետո:
Պա տաս խան: Աստ ծու ողոր մու թյամբ օրըս տօ րե ավե լի ևս 

զո րա նա լով` ամ բող ջո վին փա ռա վոր վում է: Սա կայն Ադո նի
ան, ցան կա նա լով կնու թյան առ նել սով նամ ցի Աբի սա կին (նա 
Դավ թին ծա ռա յե լու հա մար հատ կաց ված կույսն էր և Դավ
թի մահ վա նից հե տո որ բև այ րի էր մնա ցել), դի մում է Սո ղո
մո նի մո րը՝ Բեր սա բե ին` ասե լով. «Քեզ հայտ նի է, որ թա գա
վո րու թյունն իմն էր, և ամ բողջ Իս րա յե լը ինձ էր թա գա վոր 
տես նում, սա կայն Աստ ված թա գա վո րու թյու նը եղ բորս տվեց, 
այժմ աղա չում եմ, որ եղ բորս հետ խո սես , գո նե Աբի սա կին ինձ 
կնու թյան տա»: Բեր սա բեն, ըն դա ռա ջե լով նրա խնդրան քին, 
գնում է թա գա վո րի մոտ. Սո ղո մո նը, որ պես հար գան քի նշան 
ոտ քի կանգ նե լով, ըն դա ռաջ է ել նում նրան և նստեց նում իր 
գա հի աջ կող մում: 

Բեր սա բեն ասում է. «Փոքր խնդրանք ունեմ քեզ և հույս 
ունեմ, որ կկա տա րես», Սո ղո մո նը պա տաս խա նում է. «Խո
սի՛ր, մա՛յր իմ», և երբ տե ղե կա նում է խնդրան քին, մո րը 
հարց նում է. «Ին չո՞ւ ես Աբի սա կին խնդրում, թա գա վո րու
թյո՛ւնս խնդրիր, որով հե տև Ադո նի ան իմ մեծ եղ բայրն է, 
Աբի ա թար քա հա նան և Հո վաբ զո րա պետն ար դեն նրա 
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բա րե կամ ներն են», և երդ վում է, որ Ադո նի ան այդ խնդրան քով 
իրեն հա կա ռակ է խո սել և գոր ծել, ուս տի մարդ ուղար կե լով` 
իս կույն սպա նել է տա լիս նրան:

Մտա պա հի՛ր Աստ ծու դա տաս տա նը. որով հե տև (տե՛ս 
Լ հար ցը) Նա թան մար գա րեն ար դեն իսկ վճռել էր, որ Դավ
թի տնից սու րը չպի տի պա կա սի, և ահա նրա երեք որ դի նե րը՝ 
նախ` Ամո նը, ապա` Աբի սո ղո մը, և այժմ` Ադո նի ան, սպան
վում են, և սա նրա հա մար, որ պես զի ար դա րու թյուն իրա գործ
վե լով` ամեն մարդ եր կյուղ ունե նա: 

Այս պա րա գա յում մի՛ կար ծիր, որ Սո ղո մո նը, իր մոր 
խնդրան քը չկա տա րե լուց բա ցի, անի րա վու թյամբ և ան
գթու թյամբ սպա նում է իր եղ բո րը: Ադո նի ան չար դի տա վո
րու թյամբ էր մտադր վել` Աբի սա կին կնու թյան վերց նե լու, 
որ պես զի այդ արար քով գրգռի ժո ղովր դին  և Սո ղո մո նին թա
գա վո րա կան գա հից գցի, սա կայն Սո ղո մո նը, Աստ ծու հրա մա
նով թա գա վոր լի նե լով, եղ բո րը սպա նե լու իրա վունք ուներ, քա
նի որ նրա կյան քը աստ վա ծա յին հրա ման նե րին հա կա ռակ էր:

Թեև Աբի ա թար քա հա նան Ադո նի ա յին օգ նե լու և պաշտ
պա նե լու հա մար ար ժա նի էր մահ վան, սա կայն տա պա նա կին 
ծա ռա յե լով, ժա մա նա կին Դավ թի տա ռա պանք նե րին և վշտե
րին մաս նա կից լի նե լով, չի ցան կա նում սպա նել նրան, այլ քա
հա նա յու թյու նից զրկե լով` աք սո րում է իր ագա րակ՝ Անա թովթ, 
և նրա փո խա րեն Սա դովկ քա հա նա յին է կար գում իս րա յե լա
ցի նե րի քա հա նա յա պետ: Հո վա բը Ադո նիա յի մահ վան գույ ժը 
լսե լուն պես փախ չե լով խո րան է մտնում և սե ղա նի ան կյու նին 
ապա վի նում, որ պես զի մահ վան պատ ժից ազատ վի:

Սո ղո մո նը, դա լսե լով, Բա նիա հա զա րա պե տին ուղար
կում է, որ սպա նի Հո վա բին. հի շյալ հա զա րա պե տը գնա լով 
հրա մա յում է, որ նա դուրս գա, սա կայն նա չի հնա զանդ
վում և հանձն է առ նում նույն սրբա վայ րում մեռ նել, քան 
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հնա զանդ վել: Երբ Սո ղո մո նը սա լսում է, հրա մա յում է նույն 
այդ սե ղա նի մոտ սպա նել նրան` նրա իսկ խոս քի հա մա
ձայն, և նրա փո խա րեն զոր քե րի հրա մա նա տար է կար գում 
հի շյալ Բա նի ա յին:

Խրա՛տ ըն դու նիր. ինչ պես Հո վաբն է առանց իրա վուն քի 
սրով սպա նում Աբեն նե րին և Ամե սա յի ին , ինքն էլ է սրից մա
հա նում, որ պես զի ար դա րու թյուն լի նի: Թե պետ Հո վա բը քաջ 
զո րա վար էր և պա տե րազ մա կան ար վես տին ան չափ հմուտ, 
սա կայն չար վար քի տեր լի նե լով, ան գամ խո րա նին ապա վի նե
լով` չի կա րո ղա նում մահ վա նից ազատ վել, քա նի որ չար մար
դը, ուր էլ լի նի և երբ էլ լի նի, պատժ վում է:

Դար ձյալ վե րո հի շյալ Սե մե եի մինչ այդ ան պա տիժ մնա
լով` Սո ղո մո նը նրան կան չում և պատ վի րում է, որ Երու սա
ղե մում տուն կա ռու ցի և այն տեղ բնակ վի, և Աստ ծու անու
նով երդ վե լով` ավե լաց նում է. «Երու սա ղե մից դուրս գաս, 
կմեռ նես»: Սե մե են նույն պես պա տաս խա նում է. «Ինչ պես 
որ հրա մա յե ցիր, թող այդ պես լի նի», և բնակ վում է Երու սա
ղեմ քա ղա քում: Սա կայն երեք տա րի հե տո, երբ նրա եր կու 
ծա ռա նե րը փախ չում են, և նա տե ղե կա նում է, որ Գեթ քա
ղաքում են, գնում գտնում է նրանց և փախս տա կան նե րին 
հետ բե րում:

Արդ, Սո ղո մո նը, լսե լով, որ Սե մե են Երու սա ղե մից դուրս է 
եկել, նրան կան չե լով, հարց նում է. «Աստ ծու անու նով երդ վե
ցիր Երու սա ղե մից դուրս չգալ, ուրեմն ին չո՞ւ ուխ տադ րուժ 
եղար: Հորս հան դեպ կա տա րածդ չա րու թյուն նե րիդ հա մար 
Աստ ված քեզ հա տու ցեց ». սա ասե լով` իս կույն հրա մա յում է 
նրան սպա նել: Թե պետ Դավ թի պատ վի րա նի հա մա ձայն` Սո
ղո մո նը պար տա վոր էր սպա նել Հո վա բին և Սե մե ե ին, սա կայն, 
այ սու հան դերձ , համ բե րում է և խո հե մու թյամբ պա տեհ ժա մա
նա կի սպա նում է չա րա գործ նե րին :
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Հարց ԽԳ: Ամբողջ Իսրայելը հնազա՞նդ էր 
Սողոմոնին:
Պա տաս խան: Այո՛, հնա զանդ էր: Որով հե տև Աստ ված Սո

ղո մո նին ան չափ մեծ իմաս տու թյուն, գի տե լիք, խո հե մու
թյուն, հի շո ղու թյուն և եր կայ նամ տու թյուն էր տվել, որոն
ցով էլ պե տա կան գոր ծե րում արթ նու թյուն և անա չառ վարք 
ցույց տա լով` ժո ղո վուր դը ուրախ, գոհ, եր ջա նիկ և կա տա
րե լա պես հնա զանդ էր: Աստ ծու ողոր մու թյամբ թեև Սո ղո
մո նի թա գա վո րու թյու նը հաս տա տուն և երա նե լի վի ճա
կում էր, սա կայն Երու սա ղե մի և Եգիպ տո սի մի ջև գտնվող 
ազ գե րի հան դեպ կաս կած նե րը փա րա տե լու հա մար որո
շում է Եգիպ տո սի փա րա վո նի դստե րը կնու թյան առ նել, որն 
ապա գա յում՝ ծե րու թյան ժա մա նակ, իր հա մար գայ թակ ղու
թյուն է լի նում:

Քա նի որ նախ քան տա ճա րը կա ռու ցե լը խո րանն ու ող
ջա կեզ նե րի սե ղա նը Գա բա վո նում` մի բարձր լե ռան վրա էին 
գտնվում, և ժո ղո վուր դը սո վոր էր այն տեղ գնա լու, որ խունկ 
ծխի և զո հեր մա տու ցի: Սո ղո մո նը նույն պես զոհ մա տու ցե
լու փա փա գով Գա բա վոն է գնում իր հա զա րա պե տե րի, հա
րյու րա պե տե րի և իս րա յե լա ցի նե րի դա տա վոր նե րի ու մե
ծա մեծ նե րի հետ և նույն այդ սե ղա նին Բարձ րյալ Աստ ծուն 
հա զար ող ջա կեզ ներ մա տու ցում : Այն ժա մա նակ Աստ ված, 
Սո ղո մո նին երև ա լով, հարց նում է. «Ի՞նչ կցան կա նաս Ինձ
նից, որ տամ քեզ»: Սո ղո մո նը Աստ ծուց շնոր հա կալ է լի նում 
նախ` իր հոր՝ Դավ թի հան դեպ ցու ցա բե րած ողոր մու թյան և 
բա րիք նե րի հա մար, նաև` այն շնոր հի հա մար, որով նրա փո
խա րեն իրեն թա գա վոր է կար գել, ապա` հայտ նե լով, որ ին քը 
դեռ պա տա նի է և ժո ղովր դին կա ռա վա րե լու անհ րա ժեշտ ուժ 
ու կա րո ղու թյուն չու նի, խնդրում է, որ իրեն իմաս տու թյուն 
պար գևի, հան ճար և գի տու թյուն, որ պես զի կա րո ղա նա չարն 
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ու բա րին զա նա զա նել և ժո ղովր դի դա տաս տա նը ար դա րու
թյամբ կա տա րել205:

Սո ղո մո նի այս անօ րի նակ խնդրանքն Աստ ծուն ան չափ 
հա ճե լի լի նե լով` Աստ ված պա տաս խա նում է. «Քա նի որ կյանք, 
ունեց վածք, հզո րու թյուն և թշնա մի նե րից վրեժխնդ րու թյուն 
չցան կա ցար, այլ ցան կա ցար, ըստ իրա վուն քի և ար դա րու
թյան, դա տաս տան տես նե լու հա մար իմաս տու թյուն և հան
ճար ստա նալ, ահա փա փա գիդ հա մա պա տաս խան ̀ քեզ իմաս
տու թյուն և գի տու թյուն եմ տա լիս, այն պես, որ մինչ այ սօր քեզ 
նման ոչ մե կը չի եղել և քեզ նից հե տո էլ չի լի նի: Իշ խա նու թյուն 
և մե ծու թյուն չխնդրե ցիր, ահա քեզ տվե ցի մի այն պի սի հզոր 
թա գա վո րու թյուն, որ քեզ ժա մա նա կա կից բո լոր թա գա վոր նե
րի մեջ քեզ նման և քեզ հա վա սար ոչ մե կը չի գտնվի, և եթե 
Իմ հրա ման նե րի և օրենք նե րի հա մա ձայն ըն թա նաս, ինչ
պես հայրդ` Դա վիթն էր ըն թա նում, քեզ ան պատ ճառ եր կար 
կյանք էլ կպար գև եմ»:

Թե պետ սույն խոս քե րը Սո ղո մո նը երա զում է լսում, սա
կայն ասես ար թուն` հրա շա լի ձև ով է պա տաս խա նում: Երբ 
արթ նա նում է, Աստ ծուց գո հա նա լով Երու սա ղեմ է վե րա դառ
նում և շտա պում է՝ տա պա նա կի առ ջև երկր պա գու թյուն անե
լու և նո րից զո հեր մա տու ցե լու , Աստ ծուն փա ռա վո րե լով և 
ան սահ ման շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով՝ ողջ ներ կա ժո ղո
վրդին էլ պատ վում է մեծ խնջույ քով, որից էլ ուրա խա ցած ̀ բո
լո րը ցնծա լով տո նում են:

Այդ ժա մա նակ եր կու ան պա տիվ կին դա տի են գա լիս Սո
ղո մո նի մոտ: Նրան ցից մեկն ասում է. «Մենք եր կու սով մի 
տան մեջ էինք բնակ վում. ես որ դի ունե ցա, և երեք օր հե տո նա 

205 Արդ, ինձ իմաստնություն ու իմացություն տո՛ւր (Բ Մնաց. 
1:10):
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ունե ցավ. տա նը, եր կու սիցս բա ցի, ոչ ոք չկար. գի շե րը սրա որ
դին մա հա ցավ, քա նի որ պառ կել էր երե խա յի վրա. արդ, նույն 
գի շեր` իմ քնած ժա մա նակ, նա, իմ որ դուն վերց նե լով , իր մահ
ճա կա լին է պառ կեց նում և իր մե ռած ման կա նը դնում իմ ծո ցը. 
երբ առա վո տյան արթ նա ցա` ման կանս կաթ տամ, տե սա, որ 
մա հա ցած է և իմ որ դին չէ»: Իսկ մյու սը պա տաս խա նում է, որ 
այդ պես չէ, այլ մե ռա ծը նրանն է, իսկ կեն դա նին` իրե նը:

Իրոք, այս դեպ քում եղե լու թյու նը ճշտե լու հա մար վկա յի 
կա րիք կար կամ էլ նրանց երդ վեց նե լու, սա կայն ո՛չ վկա կար, 
ո՛չ էլ կա րե լի էր վստա հել նրանց երդ մա նը, ուս տի Սո ղո մո նը 
հրա մա յում է, որ սու րը բե րեն և կեն դա նի ման կա նը եր կու մա
սի բա ժա նե լով` մի կե սը մե կին տան, մյու սը՝ մյու սին: Այդ պա
հին ման կան իրա կան մայ րը, իս կույն ցա վա գին աղա ղա կե լով, 
ասում է. «Ման կանն այդ կնո՛ջը տվեք և մի՛ սպա նեք»: Իսկ 
մյուս կի նը ասում էր. «Կտրե՛ք, թող ոչ ինձ լի նի, ոչ էլ նրան»:

Այն ժա մա նակ Սո ղո մո նը հրա մա յում է, որ ման կա նը տան 
այն կնո ջը, որը հա մա ձայն չէր ման կան մահ վա նը, քա նի որ 
նա էր ման կան իրա կան մայ րը: Ժո ղո վուր դը, այս դա տաս տա
նի մա սին լսե լով, ան չափ տպա վոր վում և զար մա նում է, ուս
տի սկսում են պատ կա ռել և եր կյու ղել նրա նից, քա նի որ հաս
կա նում են, որ այս պի սի իմաս տու թյու նը աստ վա ծա յին տուրք 
և պար գև է:

Այ նու հե տև Սո ղո մո նը իր պա լա տում անհ րա ժեշտ ծա
ռա ներ և պաշ տո նյա ներ է նշա նա կում , և յու րա քան չյուրն 
իրեն հանձ նա րար ված որո շա կի գործն ան թե րի կա տա րե լով` 
ժո ղովր դին կա ռա վա րե լը մե ծա պես դյու րա նում է, այն պես 
որ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը , խա ղաղ և հան գիստ ապ րե լով, 
սկսում են այ գի նե րում և պար տեզ նե րում ուտել, խմել և զվար
ճանք նե րով ժա մա նակ անց կաց նել, առանց վտան գի և ամե
նա փոքր եր կյու ղի:
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Սո ղո մո նի անու նը այն քան է փա ռա վոր վում, որ Իս րա յել 
երկ րի շրջա կայ քում գտնվող երկր նե րում` Եփ րա տից մին չև 
Եգիպ տոս, օտար թա գա վոր ներն ու ժո ղո վուրդ նե րը հնա զանդ
վում են նրան, ոմանք` եր կյու ղից, ոմանք էլ` նրա գի տու թյան 
և իմաս տու թյան համ բա վից պատ կա ռե լով, այն պես որ այս 
օտար երկր նե րից նրան ուղարկ ված ըն ծա ներն ու տուր քե րը 
այ քան շատ ու մե ծա քա նակ են լի նում, որ բնիկ իս րա յե լա ցի
նե րից շատ բան պա հան ջե լու և նե ղու թյուն տա լու կա րիք չի 
լի նում: Այո՛, Սո ղո մո նի հարս տու թյու նը այն քան է բազ մա
նում, որ իր պե տու թյան մեջ, ինչ քի և անա սուն նե րի ան չափ 
առա տու թյու նից և բազ մա զա նու թյու նից բա ցի, ոս կին ու ար
ծաթն էլ Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րը հա սա րակ քա րե րի նման են 
հա վա քում206:

Սրա նից բա ցի` Սո ղո մո նը թա գա վո րա կան գոր ծե րը կա
նո նա վոր և գե ղե ցիկ վա րե լուց հե տո մարդ կանց հա մար օգ
տա կար խրա տա կան գրքեր և գի տու թյա նը նվիր ված եր կեր է 
շա րադ րում, և նրա գի տե լիք նե րի հռչակն աշ խար հով մեկ տա
րած վե լով` բո լոր ժո ղո վուրդ նե րից և թա գա վոր ներ նե րից գա
լիս են` նրա իմաս տուն խոս քե րը լսե լու և հի աց մուն քի ու զար
ման քի պարտքն ան ձամբ վճա րե լու:

Այ սու հե տև Սո ղո մո նը ցան կա նում է Դավ թի կար գադ
րու թյան հա մա խա տաս խան կա ռու ցել տա ճա րը (տե՛ս ԽԱ 
հարցը), և Դավ թի պատ րաս տած շի նա նյու թից բա ցի` ինքն էլ 
իր կող մից անհ րա ժեշտ նյու թե րի պատ րաս տու թյու նը տես
նե լու ցան կու թյամբ Լի բա նա նի Քի րամ թա գա վո րին տե ղե
կաց նում է (որը Դավ թի բա րե կամն էր), որ անհ րա ժեշտ փայ
տա նյութն ուղար կի: Հի շյալ թա գա վո րը, այս լու րը ստա նա լով , 

206 Արքան արծաթն ու ոսկին Երուսաղեմում հասարակ քարի 
նման բան դարձրեց (Գ Թագ. 10:27):



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 233

ան չափ ուրա խա նում է և խոս տա նում նրա խնդրան քը կա
տա րել: Սո ղո մո նը բո լոր իս րա յե լա ցի նե րից երե սուն հա զար 
մարդ է ընտ րում և նրանց երեք խմբի բա ժա նում, որ պես զի 
տա սը հա զար մարդ, իրար փո խա րի նե լով, կա րո ղա նան մի 
ամիս աշ խա տել և եր կու ամիս տուն գնալ, այն պես որ տա սը 
հա զա րը մշտա պես առանց դա դա րի աշ խա տա նեն :

Նաև ութ սուն հա զար քար տաշ, յո թա նա սուն հա զար բեռ
նա կիր է վերց նում և երեք հա զար վեց հա րյուր մարդ կանց էլ 
պաշ տո նյա ներ կար գում, և սրանց բո լո րին ուղար կում է Քի
րամ թա գա վո րի մոտ, որ նրա մարդ կանց հետ տա ճա րի հա
մար անհ րա ժեշտ նյու թերն այն տեղ պատ րաս տեն, և բո լոր 
այս աշ խա տող նե րի և վար պետ նե րի ուտե լի քը Սո ղո մոնն է 
մա տա կա րա րում: Ահա այս պես երեք տար վա ըն թաց քում ան
հրա ժեշտ քա րը և ատաղ ձը պատ րաստ է լի նում, որը Քի րա մը, 
ծո վե զերք իջեց նե լով, նա վե րով ուղար կում է Հոպ պե, և Սո ղո
մոնն էլ Երու սա ղեմ է փո խադ րել տա լիս:

Հարց ԽԴ: Սողոմոնը ե՞րբ է սկսում կառուցել 
տաճարը:
Պտաս խան: Դավ թի մահ վա նից հե տո` իր թա գա վո րու թյան 

չոր րորդ տար վա երկ րորդ ամ սին: Դավ թի պատ վե րի հա մա
ձայն` տա ճա րը պետք է կա ռուց վեր Ուռնա յի կա լա տե ղում 
(տե՛ս Խ հար ցը), սա կայն տե ղը փոքր լի նե լու պատ ճա ռով 
շրջա կա տա րածք ներն էլ է գնում և, այս պի սով, տա ճա րի հա
մար ըն դար ձակ տա րածք ունե նում: Ամեն տե սա կի շի նա նյու
թե ր պատ րաս տե լուց հե տո վե րո հի շյալ Քի րամ թա գա վո րի 
խորհր դով և ճար տա րա պետ նե րի հա մա ձայ նու թյամբ է՛լ ավե
լի` պա հանջ վա ծից էլ շատ, քար տաշ ներ և հյուս ներ բե րե լով և 
այս պի սի ան չափ մեծ պատ րաս տու թյամբ Սո ղո մո նը ձեռ նա
մուխ է լի նում տա ճա րը կա ռու ցե լուն:
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Դա վի թը (տե՛ս ԽԱ հարցը) կա ռուց վե լիք տա ճա րի և՛ ար
տա քին , և՛ ներ քին բա ժին նե րի` Աստ ծու զո րա վոր ներ գոր
ծու թյամբ գծագ րած նկար նե րը նա խա պես Սո ղո մո նին էր 
հանձ նել. փաս տա ցի տա ճա րի ճար տա րա պե տը` Աստ ված, 
կա ռուց ման վե րա կա ցուն Սո ղո մոնն էր, և այս էր պատ ճա ռը, 
որ տա ճա րի շենքն ու զար դա րան քը ան չափ զար մա նահ րաշ 
և հրա շա լի ձև ով կա ռուց վե ցին. այն պես որ ամ բողջ աշ խար
հում նմա նը չկար, և բո լոր տես նող նե րը և լսող նե րը հի աց մուն
քով էին լցվում, ինչ պես Սուրբ գիրքն է հայտ նում:

Սա կայն առա վել զար մա նա լին այն է, որ մի այդ պի սի կա
ռույ ցում, ուր ան թիվ աշ խա տող ներ էին տքնում, սկզբից մին
չև ավարտ եր բեք մուր ճի ձայն և աղ մուկ չէին լսվում: Որով
հե տև նրա քա րե րը, փայ տա նյու թը և մյուս անհ րա ժեշտ 
նյու թե րը նա խօ րոք Լի բա նա նում կամ այլ տե ղե րում գծա
գրու թյա նը հա մա պա տաս խան կտրվել և պատ րաստ վել էին, 
և այ լևս մուր ճի և սղո ցի կա րիք չկար. ամեն մի նյութ կար գով 
իր տեղն էր դրվում, մին չև իսկ գա մե րի տե ղերն էին փոր վել 
և պատ րաստ վել, որ մուր ճի կա րիք չլի նի: Ար դա րև, այս պի
սի մեծ ուշադ րու թյու նը Աստ ծու սուրբ ան վան պատ վի հա
մար էր, քա նի որ տա ճա րը կա ռուց վում էր Նրա փառ քի հա
մար, ուս տի ոչ մի այն աշ խա տող ներն էին պար տա վոր զգույշ 
լի նել, այ լև ան շունչ առար կա նե րի ձայնն ան գամ չէ ին ցան կա
նում , որ լսվեր:

Դու Աստ ծու ողոր մու թյա՛նը նա յիր. Սո ղո մո նը այն ժա
մա նակ Աստ ծուն հնա զանդ էր, որի պատ ճա ով էլ ան դա դար 
մեծ սեր և ուշադ րու թյուն է հատ կաց նում տա ճա րի կա ռուց
մա նը, բայց քա նի որ մարդ էր և բո լոր առում նե րով հա ջո ղակ 
և եր ջա նիկ, որ պես զի, թե րևս սխալ վե լով, պատ վի րա նին հա
կա ռակ չգոր ծի` Աստ ված ասում է. «Այն տա ճա րը, որ կա ռու
ցում ես, չեմ թող նե լու՝ Իս րա յե լի ժո ղո վուրդն այն լքի, ինչ պես 
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խոս տա ցել եմ հորդ՝ Դավ թին, եթե դու իմ պատ վի րան նե րի 
հա մա ձայն ըն թա նաս և ըստ ամե նայ նի օրենք ներս պա հես»: 

Ճշմար տա պես, Աստ ծու սույն խոս քե րը Նրա` Սո ղո մո նի 
հան դեպ սի րո և մեծ ողոր մու թյան ապա ցույցն էին: Քա նի որ 
ինչ քան էլ տա ճա րի կա ռու ցու մը Աստ ծուն հա ճե լի էր, սա կայն 
նա խօ րոք հայտ նում է` եթե Սո ղո մոնն օրեն քին հա կա ռակ 
վարք որ դեգ րի, Ին քը երես կդարձ նի և՛ տա ճա րից, և՛ իս րա յե
լա ցի նե րից, և այս ազ դա րա րու թյու նը նրա հա մար էր, որ միշտ 
աստ վա ծա յին օրեն քե րին հնա զանդ մնա: Եվ իրոք, երբ նրանք 
Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ են գոր ծում, Աստ ված մի ա ժա
մա նակ մեր ժում է և՛ տա ճա րը, և՛ իս րա յե լա ցի նե րին:

Երբ տա ճա րի կա ռու ցումն ավարտ վում է, Սո ղո մո նը և՛ 
Դավ թի նվի րած ոս կին ու ար ծա թը , և՛ ողջ թան կա գին հան դեր
ձան քը տա ճա րի գան ձա նա կին է նվի րում: Ապա իս րա յե լա ցի
նե րի բո լոր մե ծա մեծ ներն ու ծե րե րը հա վաք վում են, և քա հա
նա նե րը փա ռա վոր հան դի սու թյամբ , զա նա զան երա ժշտա կան 
գոր ծիք նե րի ձայ նակ ցու թյամբ և սաղ մո սեր գու թյուն նե րով , 
ցնծու թյամբ և գո հա բա նա կան փա ռա բա նու թյուն նե րով Աստ
ծու տա պա նա կը տե ղա փո խում են Սի ո նից: Ե՛վ Սո ղո մո նը, և՛ 
ժո ղո վուր դը նրա առ ջև ան հա մար կեն դա նի ներ են զո հա բե
րում և տա նե լով այն` բե րում են տա ճա րում նրա հա մար հատ
կաց ված Սրբու թյուն նե րի Սրբու թյուն կոչ վող վայ րը և ամե նայն 
պատ վով և պատ կա ռան քով այն տեղ դնում: 

Տա ճար են բե րում նաև խո րա նը և դրան վե րա բե րող հան
դեր ձան քը, որ մինչ այդ Գա բա վո նում էին: Սրա փո խադ րու
թյունն էլ կա տար վում է մեծ հան դի սու թյամբ. քա հա նա նե րը 
տա վիղ նե րով, քնար նե րով և բարձ րա ձայն սաղ մո սեր գու թյուն
նե րով Աստ ծուն շնոր հա կա լու թյուն և փա ռա բա նու թյուն են 
մա տու ցում Նրա ան հուն ողոր մու թյան, գթու թյան և մար դա
սի րու թյան հա մար. ճիշտ նույն պա հին հրա շա լի ո րեն, որ պես 
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Աստ ծու փառ քի նշան, տա ճարն ամ պով է լցվում, այն պես որ 
քա հա նա նե րը այն տեղ մնա լու ան կա րող են լի նում:

Թե պետ սույն հրա շա լի երև ույ թի հա մար բո լորն ուրա խա
նում են, սա կայն առա վել` Սո ղո մո նը , որ ուրա խա նա լով կանգ
նում է սե ղա նի առ ջև և Աստ ծուն գո հու թյուն մա տու ցե լով , 
օրհ նում է ներ կա ժո ղովր դին և բո լո րի հա մար աղո թե լուց հե
տո ժո ղովր դին հայտ նում, թե ինչ պես էր Դա վի թը ցան կա նում 
կա ռու ցել տա ճա րը, սա կայն Աստ ված հա վա նու թյուն չէր տվել` 
ասե լով. «Որ դիդ պետք է կա ռու ցի», և ահա Աստ ծու խոսքն 
այդ օրը կա տար վե լով` Նրա փառքն է երև ում:

Սրա նից բա ցի` Սո ղո մո նը տա ճա րի բա կում մի պղնձե 
աթոռ էր պատ րաս տել, որի եր կա րու թյու նը և լայ նու թյու նը 
հինգ կան գուն էր, իսկ բարձ րու թյու նը` երեք կան գուն, որին 
ծնրադ րած և բազ կա տա րած` աղո թում է` ի լուր ժո ղովր դի: 
Նախ Սո ղո մո նը խոս տո վա նում է Աստ ծու ողոր մու թյունն 
ու մե ծու թյու նը, իր և Դավ թի հան դեպ բա րե րա րու թյու նը և 
խոս տում նե րին հա վա տա րիմ մնա լը: Հե տո նա, կա տա րյալ 
հա վա տով և բուռն սի րով Աստ ծուն շնոր հա կա լու թյուն և 
երախ տա գի տու թյուն հայտ նե լով, խնդրում է, որ, խոստ մա նը 
հա մա պա տաս խան, Դավ թի տա նից ան պա կաս անի Իր ողոր
մու թյու նը և իր աղոթքն ու պա ղա տանք ներն ըն դու նի, ըն դու նի 
նաև նրան ցը, ով քեր այս տա ճա րում կա ղո թեն առ Աստ ված: 
Ապա ոտ քի կանգ նե լով` նույն տե ղում սրտա գին և ջեր մե ռան
դո րեն օրհ նում է ժո ղովր դին:

Նույն կերպ Սո ղո մո նը, ժո ղովր դին հի շեց նե լով այն բո
լոր բա րիք նե րը և ողոր մու թյուն նե րը , որոնք Աստ ված արել է 
նրանց, բո լո րին հոր դո րում է, որ զգու շու թյամբ ու սրտանց պա
հեն Նրա պատ վի րան նե րը և միշտ հնա զանդ մնան Նրա սուրբ 
օրենք նե րին, և ահա մինչ նա խո սում էր, աստ վա ծա յին հրաշ
քով երկն քից կրակ է իջ նում և այ րում մա տուց ված ըն ծա ներն 
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ու զո հե րը, և Աստ ծու տա ճա րը վերս տին լցվում է աստ վա ծա յին 
փառ քի ամ պով այն պես, որ քա հա նա նե րը, սրբա զան եր կյու ղով 
հա մակ ված, ան կա րող են լի նում ներս մտնե լու:

Երբ հա վաք ված ժո ղո վուր դը տես նում է սույն երկ նա
յին հրաշ քը, տա ճա րի հրա պա րա կում երես նի վայր, մի և նույն 
ժա մա նակ ահով և խնդու թյամբ գետ նա մած, երկր պա գում է 
Աստ ծուն և ջեր մե ռանդ աղոթ քով գո հա նում Նրա ան սահ
ման բա րու թյու նից, հռչա կում է Նրա ամե նա կա րող զո րու
թյու նը և փա ռա վո րում Նրա փա ռա վոր և սուրբ անու նը: Թեև 
նույն օրը բո լորն էլ զո հեր են մա տու ցում, սա կայն Սո ղո մո նը 
նույն պես քսա ներ կու հա զար առ ջառ և հա րյուր քսան հա զար 
ոչ խար է զո հում: Ղև տա ցի ներն էլ նույն այդ օրը իրենց պաշ
տա մունքն են սկսում և սաղ մո սեր գու թյամբ և երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րով նվա գում են` Աստ ծուն գո վե լով ու խոս տո վա նե
լով Նրա անսահ ման բա րու թյու նը ու ողոր մու թյու նը: 

Սա կայն ող ջա կեզ նե րի սե ղանն այդ քան բազ մա թիվ զո
հե րի հա մար բա վա րար չէր, ուս տի Սո ղո մո նը, մաք րել տա լով 
տա ճա րի հրա պա րա կը, ժա մա նա կա վոր սե ղան ներ է կա ռու ցել 
տա լիս, որ պես զի նրանց վրա նույն պես զո հա բե րու թյուն ներ 
կա տա րեն: Ահա այս պի սով, տասն չորս օր ան մեղ խնջույք նե
րով և հո գև որ ուրա խու թյուն նե րով են անց կաց նում, տա ճա րի 
կա ռուց ման առ թիվ յոթ օր նա վա կա տի քի հան դես են կա տա
րում, իսկ մյուս յոթ օրը տա ղա վա րա հա րության տոն են կա
տա րում, քա նի որ ըստ հրե ա նե րի ար դեն մոտ էին այդ եկե ղե
ցա կան տո նի օրե րը:

Այս է պատ ճա ռը, որ բա ցի Երու սա ղեմ եկող հրե ա նե րից` 
Ասո րես տա նից մին չև Դա մաս կոս և մին չև եգիպ տա ցի նե րի 
Նե ղոս գետն ըն կած տա րածք նե րի բնա կիչ նե րը, տա ճա րի կա
ռուց ման լու րը լսե լով, ան հա մար բազ մու թյամբ տես նե լու են 
գա լիս: Ար դա րև, տես նե լով տա ճա րը, ինչ պես նաև նրա ներ քին 
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և ար տա քին հար դա րան քը, այ լև կա տար ված հան դի սու թյու նը , 
ան չափ զար մա նում են և իս րա յե լա ցի նե րի հան դեպ Աստ ծու 
բա րու թյան պաշտ պա նու թյան հա մար ուրա խա նա լով, Նրա 
սքան չե լիք նե րը պատ մե լով` վե րա դառ նում իրենց երկր ներ:

Հարց ԽԵ: Քանի՞ տարի է տևում տաճարի 
կառուցումը:
Պա տաս խան: Յոթ տա րի: Ճիշտ է` հրե ա նե րը Քրիս տո սին 

ասում են, որ քա ռա սուն վեց տա րի նե րի ըն թաց քում է կա ռուց
վել, սա կայն այս խոս քը տա ճա րի առա ջին կա ռուց ման հա
մար չէր աս վել, այլ իս րա յե լա ցի նե րի` Բա բե լո նի գե րու թյու նից 
վե րա դար ձից հե տո, երբ երկ րորդ ան գամ են վե րա կա ռու ցում 
քանդ ված տա ճա րը և Երու սա ղե մի ավեր ված պա րիսպ նե րը. 
այն ժա մա նակ թշնա մի նե րին հա ջող վում է քան դել շի նու թյու
նը և հա զիվ քա ռա սուն վեց տար վա ըն թաց քում են կա րո ղա
նում ավար տին հասց նել207:

Սո ղո մո նը տա ճա րը կա ռու ցե լուց հե տո այլ շի նու թյուն
ներ էլ է կա ռու ցում: Քա նի որ սեր ուներ շի նա րա րու թյան 
հան դեպ, Երու սա ղե մի շուր ջը պա րիսպ է կա ռու ցում: Չնա
յած Սի ոն լե ռան վրա Դավ թի պա լա տը կար, սա կայն տա ճա
րի մոտ ինքն իր հա մար պա լատ է կա ռու ցում, նույն կերպ իր 
կնոջ՝ փա րա վո նի դստեր հա մար է առան ձին տուն կա ռու ցում : 
Դար ձյալ Երու սա ղե մի մոտ իր հա մար ամա ռա նոց կա ռու ցե
լուց բա ցի` մի ան տառ էլ է տնկում, որը պատ շաճ է հա մա րում 
ան վա նե լու Լի բա նան կամ Լի բա նա նյան ան տառ:

Երու սա ղե մի և Սի ոն լե ռան մի ջև եղած ձո րա կը լցնել է 
տա լիս և իս րա յե լա ցի նե րի երկ րի սահ ման նե րում գտնվող շատ 

207 Այդ ժամանակ էլ խափանվեց և դադարեց Տեր Աստծու տա
ճարի աշխատանքը Երուսաղեմում, և այդ դադարը տևեց մինչև 
Պարս կաստանի Դարեհ արքայի երկրորդ տարին (Բ Եզր. 4:23): 
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քա ղաք նե րի շուր ջը պա րիսպ ներ և բեր դեր է կա ռու ցում, որ
պես զի եթե թշնա մի նե րը հար ձակ վե լու հանդգ նու թյուն ունե
նան, պաշտ պան վե լը հեշտ լի նի: 

Հի րա վի, Սո ղո մո նը ինչ էլ ձեռ նար կում է, Աստ ծուց հա
ջո ղու թյուն է գտնում208: Սա կայն նկա տի ունե նա լով, որ մի
գու ցե Սո ղո մո նը սխալ վե լով աստ վա ծա յին պատ վի րան նե րին 
հա կա ռակ վարք ունե նա, Աստ ված նո րից է երև ում նրան, 
ինչ պես Գա բա վո նում էր երև ա ցել (տե՛ս ԽԳ հար ցը), և հե
տև յալ խոսքն է ասում. «Աղոթքդ ու աղա չանքդ լսե ցի, ուս տի 
եթե հորդ՝ Դավ թի նման պատ վի րա ներս հա վա տար մու թյամբ 
պա հես, կհաս տա տեմ քո թա գա վո րու թյու նը, և եթե դու և քո 
որ դի նե րը, Ինձ հա կա ռակ, կուռ քե րին ծա ռա յեք, այն ժա մա
նակ իս րա յե լա ցի նե րին մեր ժե լով կմեր ժեմ և տա ճարն էլ կա
վե րեմ, որ պես զի ամ բողջ աշ խար հը լսե լով ասի, թե սրանք 
Աստ ծուն հա կա ռակ վե ցին և դրա պատ ճա ռով պատժ վե ցին»: 
Սույն խոս քե րը Սո ղո մո նի հա մար մեծ և փրկա րար պատ
վի րան ներ և հա տուկ ողոր մու թյուն էին, որ պես զի իր հա ջո
ղու թյուն նե րին և փառ քին ապա վի նե լով ̀  անձ նա տուր չլի նի 
աշ խար հիկ զվար ճու թյուն նե րի և Աստ ծու սուրբ եր կյուղն էլ 
մտքից չհա նի:

Քա նի որ Սո ղո մո նի գան ձերն ու հարս տու թյու նը չա փա
զանց մեծ էին, և փա ռա վո րու թյան ու շքե ղու թյան առու մով 
նրան հա վա սա րը չկար, նրա կամ քը իս կույն կա տար վում էր. 
օտար բո լոր ազ գե րի թա գա վոր նե րը, կա՛մ եր կյու ղից, կա՛մ 
նրան մե ծա րե լու հա մար ծա ռա յե լով , հարկ էին վճա րում և նրա 
բո լոր պա հանջ նե րը բա վա րա րե լով` ցան կա նում էին շա հել նրա 
բա րե կա մու թյու նը:

208 Սողոմոնն ավարտեց Տիրոջ տան և արքունի տան կառու ցու
մը, և ամեն ինչ, որ Սողոմոնի սիր տը կամեցել էր Տիրոջ տան և իր 
տան համար կատարել, հաջողվեց (Բ Մնաց. 7:11):
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Օրի նակ` վե րո հի շյալ Քի րամ թա գա վո րը ոչ մի այն տա ճա
րի կա ռուց ման առ թիվ շատ մեծ բա րիք ներ է անում թա գա վո
րին, այլ նաև մեծ քա նա կու թյամբ ոս կի և Եմաթ սո բա կոչ վող 
գա վա ռը կամ եր կիրն է նվի րում նրան: Չնա յած Սո ղո մոնն էլ 
իր հեր թին քսան քա ղաք է նվի րում Քի րա մին, սա կայն սա, երբ 
տես նում է այդ քա ղաք նե րը, ինքն իրեն ասում է. «Այս ի՞նչ քա
ղաք ներ են, որ ինձ տվե ցիր, եղ բա՛յր», և դրանց անու նը սահ-
ման է դնում, քա նի որ անօ գուտ վայ րե րում էին և մի այն սահ
ման նե րը ցույց տա լուն կա րող էին ծա ռա յել, այ դու հան դերձ , 
Սո ղո մո նին չվշտաց նե լու հա մար դրա նից ավե լի բան չի ասում: 
Նույն ձև ով Եգիպ տո սի փա րա վո նը, որ պես իր աղջ կան օժիտ, 
ամե նայն առա տա ձեռ նու թյամբ Սո ղո մո նին է նվի րում քա նա
նա ցի նե րից գրա ված բո լոր երկր նե րը: 

Սո ղո մո նը ցան կա նում է տի րել նաև իր պե տու թյա նը սահ
մա նա կից ծո վե րին, սա կայն ամ բողջ Երու սա ղե մում նա վաս տի 
չգտնե լով` դար ձյալ վե րո հի շյալ Քի րամ թա գա վո րին է դի մում` 
խնդրե լով նա վա պետ և նա վաս տի ներ տրա մադ րել: Քի րա մի 
եր կի րը, ծո վեզ րյա լի նե լով, բազ մա թիվ փոր ձա ռու նա վաս տի
ներ ուներ, ուս տի նրանց ուղար կում է Սո ղո մո նին , որոնց Սո
ղո մո նը իր մարդ կանց հետ Կար միր ծո վի եզերքն է ուղար կում 
և իր հա մար նա վա հան գիստ ըտ րե լով` բա զում նա վեր է կա
ռու ցում և այդ կող մե րում գտնվող հայտ նի Սո փեր կոչ վող վայ
րից առատ ոս կի է բե րել տա լիս: Նաև Փա րա շա մի ծո վե զեր քին 
իր հա մար նա վա հան գիստ է ընտ րում և այն տեղ բա զում նա
վեր է կա ռու ցել տա լիս, որոն ցով տա րեց տա րի օտար երկր նե
րից Սո ղո մո նին բա զում գան ձեր և հարս տու թյուն են բե րում:

Այս պի սով, Սո ղո մո նի անունն այն քան է փա ռա վոր վում, 
որ հե ռա վոր երկր նե րի իշ խան ներն ու թա գա վոր նե րը ոչ մի այն 
հազ վա գյուտ և թան կա գին ըն ծա ներ են ուղար կում նրան, այ լև 
նրա բա րե կա մու թյուն ու մտեր մու թյու նը իրենց հա մար փառք 
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ու պա տիվ հա մա րում : Ինչ պես Եմե նի կող մե րի հա րա վա յին 
երկ րի Սա բա թա գու հին209, որն իմաս տուն և իմաս տու թյա նը 
սի րա հար կին էր, լսե լով, որ Սո ղո մո նը գի տու թյուն նե րի մեջ 
չա փա զանց առա ջա դեմ և կա տա րյալ մեկն է, ան ձամբ բա զում 
զոր քով Երու սա ղեմ է գա լիս, որ պես զի նրան փոր ձի: Սույն թա
գու հին բա զում կնդրուկ և անու շա հոտ խուն կեր, ոս կի և գո
հար է ըն ծա յում Սո ղո մո նին:

Իսկ գի տու թյա նը վե րա բե րող ինչ հար ցեր էլ առա ջար
կում է, Սո ղո մոնն իս կույն այն պի սի ճշգրտու թյամբ և անս խալ 
բա ցատ րու թյուն նե րով է գո հաց նում թա գու հուն, որ նա մե ծա
պես զար մա նում է նրա մեծ իմաս տու թյու նից և գի տե լիք նե րից: 
Բա ցի դրա նից` տես նե լով նրա բնա կու թյան պա լա տը և կա ռու
ցած այլ շի նու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես նո րա կա ռույց տա
ճա րը և դրա նում առ կա զար դերն ու կահ կա րա սին, Աստ ծուն 
մա տուց վող զո հե րը և ար քա յա կան տան կար գադ րու թյուն նե
րը, ինչ պես նաև ծա ռա յող մարդ կանց կա նո նա վոր և վա յե լուչ 
պահ վածքն ու վար քը, ապ շում և հի ա նում է այս ամե նով և 
ստիպ ված խոս տո վա նում, որ մինչ ին քը, Սո ղո մո նի վե րա բե
րյալ լսած նե րը չա փա զան ցու թյուն հա մա րե լով, չէր ցան կա նում 
հա վա տալ, հի մա տես նում է, որ իր լսածն ան գամ տե սա ծի 
կեսն էլ չէ, ուս տի երա նի է տա լիս նրա կա նանց և ծա ռա նե րին, 
որոնք միշտ լսում են նրա խոս քե րը և օգտ վում աստ վա ծա
պար գև գի տե լիք նե րից:

Ար դա րև, վե րո հի շյալ թա գու հին, հայտ նա պես խոս տո վա
նե լով, որ այս պի սի ըն դար ձա կա ծա վալ գի տե լիք նե րը և խո
հե մա զարդ կեն ցա ղա վա րու թյու նը Աստ ծու հա տուկ շնորհ ու 
ողոր մու թյուն է, գո վում և փա ռա բա նում է Աստ ծուն, որ, Իս
րա յե լը սի րե լով, Սո ղո մո նին թա գա վոր է կար գել, որ պես զի 

209 Հարավի դշխոն (Մտ. 12:42):
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ար դա րու թյամբ և իմաս տուն թա գա վո րու թյամբ ժո ղո վըր
դին եր ջան կու թյանը պատ րաս տի: Սո ղո մո նը ևս հի շյալ թա
գու հուն, մեծ պա տիվ և ար քա յա կան հյու րա սեր մե ծա րանք 
ամե նայն շռայ լե լու թյամբ ըն ծա յե լուց բա ցի, նրա ցան կու թյան 
հա մա ձայն, ամեն ին չով գո հաց նում է նրան, և նա մեծ գո հու
նա կու թյամբ վե րա դառ նում է իր եր կիր:

Այժմ հարկ է փոքրինչ խոր հե լու. Սո ղո մո նը հարս տու թյուն 
և մե ծու թյուն խնդրե լու փո խա րեն մի մի այն իմաս տու թյուն է 
խնդրում, և հենց դրա պատ ճա ռով Աստ ված նրան ան սո վոր 
իմաս տու թյուն տա լուց բա ցի` այն քան հարս տու թյուն և մե ծու
թյուն է տա լիս, որի նմա նը մինչ այդ բնավ չէր եղել: Նրա պա լա
տի ողջ սպասքն ու անոթ նե րը ոս կուց էին, նրա օրոք ար ծա թը 
անար ժեք բան էր հա մար վում210, և շրջա կա թա գա վոր նե րից 
առա վել հան ճա րեղ և իմաս տուն, ինչ պես նաև մե ծու թյամբ, 
հարս տու թյամբ և զո րու թյամբ փա ռա վոր ված` 211 Սո ղո մոնն 
իշ խում է նրանց բո լո րին, ինչ պես Սուրբ գրքից է հայտ նի:

Հարց ԽԶ: Սողոմոնը միշտ հնազանդվո՞ւմ է Աստծու 
հրամանին:
Պա տաս խան: Ո՛չ, չի հնա զանդ վում: Որով հե տև ինչ պես փա

րա վո նի աղջ կան էր կնու թյան վերց րել, նմա նա պես այլ հե թա
նոս թա գա վոր նե րի հետ խնա մի ա նա լով` իր կռա պաշտ կա
նանց այն քան էր սի րում, որ ծեր հա սա կում, ան սա լով նրանց` 
թույլ է տա լիս կուռ քե րի հա մար տներ կա ռու ցել, դրանք պաշ
տել և այս պի սով, Աստ ծուն անհ նա զանդ է լի նում: Ճշմա րիտ է` 
Սո ղո մո նը չէր հա վա տում կուռ քե րի, սա կայն իր կա նանց 

210 Արծաթե ոչինչ չկար, քանզի Սողոմոնի օրոք արծաթը հարգի 
չէր (Գ Թագ. 10:21):

211 Սողոմոնն իր հարստությամբ ու իմաստնությամբ գերա զան
ցեց աշխարհի բոլոր թագավորնե րին (Գ Թագ. 10:23):
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սիր տը չկոտ րե լու հա մար ծնրադ րե լով կուռ քե րի առ ջև` մե ծա
պես մե ղան չում է Աստ ծու օրենք նե րի սրբու թյան, ար դա րու
թյան և ճշմար տու թյան հան դեպ:

Ուստի Աստ ված բար կա նա լով ուղ ղա կի հայ տա րա րում է. 
«Դու, կա նանցդ հա մակ րե լով, Իմ հրա ման նե րը չես պա հում. 
թա գա վո րու թյունդ վերց նե լով` ծա ռա յիդ պի տի տամ»: Սա
կայն որ քան էլ Աստ ված կա մե նում էր Սո ղո մո նի թա գա վո րու
թյու նը նրա ծա ռա յին տալ, հա նուն Դավ թի սի րո` նրա օրոք 
սպառ նա լիք չի գոր ծադ րում, այլ Սո ղո մո նի որ դի Ռո բո վա մի 
օրոք է կա տա րում: Նույն ձև ով և՛ ի պա տիվ Դավ թի, և՛ Երու
սա ղե մը ընտ րե լու և Իր ան վա նը հատ կաց նե լու հա մար ամ
բողջ թա գա վո րու թյու նը չի ջնջում, այլ կա մե նում է մի մա սը 
նրա որ դուն թող նել212:

Դու Աստ ծու ար դա րու թյո՛ւնը տես: Քա նի դեռ Սո ղո մո
նը հնա զանդ էր Աստ ծու օրենք նե րին , բո լոր հե թա նոս ազ գե րը 
հնա զանդ վում էին նրա իշ խա նու թյա նը, սա կայն երբ նա աստ
վա ծա յին իշ խա նու թյա նը չի հնա զանդ վում, կռա պաշտ նե րը 
նույն պես բա ցա հայ տո րեն սկսում են չհնա զանդ վել նրա հրա
ման նե րին: Օրի նակ` եդով մա ցի նե րի կռա պաշտ թա գա վո րը, 
որի անու նը Ադեր էր, Սո ղո մո նի իշ խա նու թյան հան դեպ թշնա
մա նա լով, մեծ նե ղու թյուն ներ է պատ ճա ռում նրան: 

Դա վի թը նախ կի նում` Եդով մի երկ րին տի րե լուց հե տո, 
այն տեղ բերդ է կա ռու ցում և մշտա պես զորք պա հում, որ
պես զի նրանք հնա զանդ մնան իր իշ խա նու թյա նը213, սա կայն 
նրանց մի կերպ հա ջող վում է կո տո րել Դավ թի զոր քը: Ուստի 

212 Ամբողջ թագավորությունը չեմ խլի, այլ, հանուն իմ ծառա 
Դավ թի և իմ ընտրած Երուսաղեմ քա   ղաքի, մե՛կ ցեղ կհանձնեմ քո 
որդուն (Գ Թագ. 11:13)։

213 Նա Եդոմի մեջ՝ եդոմայեցիների երկրի բոլոր տեղերում բեր
դա պահ զորքեր դրեց, և բոլոր եդո մա յեցիները դարձան արքայի 
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նրա հրա մա նով Հո վա բը գնում և վեց ամիս այն տեղ է մնում, 
ու նրանց արու մարդ կանց կո տո րե լիս հի շյալ Ադե րը, որը 
եդով մա ցի նե րի թա գա վո րի որ դին էր և դեռ փոքր էր, հոր ծա
ռա նե րից մե կի հետ կա րո ղա նում է փախ չել և ապաս տա նել 
Եգիպ տո սի թա գա վո րի մոտ: Թա գա վո րը սույն ար քա յա զուն 
ման կա նը թո շակ է սահ մա նում և տունտեղ նվի րում, որ հան
գիստ ապ րի: Սրա նից բա ցի, երբ Ադե րը մե ծա նում է, ամուս
նա նում է փա րա վո նի քե նու հետ և, այս պի սով, որ պես փա րա
վո նի փե սա` Եգիպ տո սում բարձր դիրք զբա ղեց նում:

Թեև Ադե րը հան գիստ կյանք էր վա րում Եգիպ տո սում, երբ 
լսում է Դավ թի և Հո վա բի մահ վան մա սին, փա րա վո նի թույլ
տվու թյամբ վե րա դառ նում է հայ րե նիք` Եդովմ, և որ պես հոր 
ժա ռան գորդ` թա գա վո րում է այն տեղ և եր կար տա րի ներ ակա
մա հար կա տու և հնա զանդ լի նում Սո ղո մո նին: Սա կայն երբ 
սա, Աստ ծուն բար կաց նե լով, կորց նում է նախ կին փառքն ու 
շքե ղու թյու նը, Ադե րը, իս կույն գլուխ բարձ րաց նե լով և առանց 
ակ նա ծե լու նրա զո րու թյու նից, դուրս է թա փում սրտում կու
տակ ված թշնա մու թյան ու ատե լու թյան թույ նը:

Նաև Դա մաս կո սի թա գա վո րը` Ռա զոն, որը հար կա տու էր 
Սո ղո մո նին և նրա իշ խա նու թյան հպա տակն էր, այդ պա հին 
ապս տամ բե լով նրա դեմ և մի ա վոր վե լով հի շյալ Ադե րի հետ, 
Սո ղո մո նին շատ մեծ չա րիք և նե ղու թյուն է պատ ճա ռում: 

Սո ղո մո նը Երու սա ղե մի և Սի ո նի մի ջև ձո րա կը լցնել տա
լու ժա մա նակ (տե՛ս ԼԵ հար ցը) եփ րե մի ցե ղից Հե րո բո վամ 
անու նով ճար պիկ մի մար դու` աշ խա տող նե րին վե րա կա ցու էր 
կար գել, որոնք, քար և հող կրե լով, չա րա չար նեղ վում էին սույն 
բեռ նակ րու թյու նից : Հե րո բո վա մը, որ սրանց ցե ղա կիցն էր, 

հպատակները (Բ Թագ. 8:14)։ Ու հովտում բերդապահ զորք դրեց։ 
Եդոմացիները Դավթի ծառաները դարձան (Ա Մնաց. 18:13):
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տես նե լով նրանց չար չա րանք նե րը, բար կա նում է, սա կայն մի
առ ժա մա նակ համ բե րում և իր գոր ծին հե տա մուտ լի նե լով` շա
րու նա կում է պաշ տո նա վա րել:

Մի օր, երբ Հե րո բո վա մը դուրս էր եկել Երու սա ղե մից, 
նրան է հան դի պում Աքի րա մար գա րեն և ճա նա պար հից շե
ղե լով` դաշտ տա նում, և երբ եր կու սով դաշ տում մե նակ են 
մնում, Աքի րան, իր հա գած նոր զգեստ նե րը պատ ռե լով, տաս
ներ կու մա սի է բա ժա նում, որոն ցից տա սը Հե րո բո վա նին տա
լով` ասում է. «Կուռ քեր երկր պա գե լու պատ ճա ռով Սո ղո մո նը 
բար կաց րել է Աստ ծուն, Որը, նրա թա գա վո րու թյու նը բա ժա
նե լով, տա սը մա սը քեզ կտա, և որ պես զի Դավ թի ճրա գը չմա
րի, և Երու սա ղե մը ամ բող ջու թյամբ չմեր կա նա իր փառ քից, 
եր կու սը կթող նի նրա որ դուն, և եթե դու Աստ ծու պատ վի րան
նե րը պա հես այն պես, ինչ պես Դա վիթն էր պա հում, Աստ ված 
հետդ կլի նի, և թա գա վո րու թյունդ էլ հաս տատ կմնա»: Հե րո
բո վա մը, սույն խոս քե րը լսե լով, երբ թա գա վո րու թյու նը ձեռք 
բե րե լու հա մար քայ լեր է ձեռ նար կում, Սո ղո մո նը, նրա քայ լե րը 
չհա վա նե լով, ցան կա նում է սպա նել, այն ժա մա նակ Հե րո բո
վա մը վա խից փախ չում է Եգիպ տոս և մին չև Սո ղո մո նի մա հը 
մնում այն տեղ:

Հարկ է նկա տել, որ մինչ այդ ժա մը ոչ մե կը չէր հա մար
ձակ վում ընդ դի մա նալ Սո ղո մո նի կամ քին, և թե րևս այս է 
պատ ճա ռը, որ վե րո հի շյալ ապս տամբ նե րի խլրտում ներն ու 
թշնա ման քը ծանր են թվում Սո ղո մո նին և խո ցում են սիր տը, 
սա կայն ան կա րող է լի նում պատ ժե լու ապս տամբ նե րին: Քա
նի որ Աստ ված, բար կա ցած լի նե լով նրա վրա, թշնա մի նե րին 
թույլ է տա լիս, որ նե ղու թյուն և ան հանգս տու թյուն պատ ճա
ռեն նրան, որ պես զի նրանց մի ջո ցով զգաս տա նա և առ Աստ
ված վե րա դառ նա և Նրա սուրբ սերն ու եր կյու ղը լի ո վին չհա
նի իր մտքից:
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Դրա նից բա ցի` ինչ պես որ նրա իմաս տու թյու նը հռչակ
ված էր ամ բողջ աշ խար հում, և մար դիկ փա փա գում էին նրան 
տես նել և նրա խոս քը լսել, այդ պես էլ նրա սխալ նե րի և հան
ցանք նե րի մա սին լսե լով ու պա տի ժը տես նե լով` երկն չում են, 
որ Աստ ծուն բար կաց նե լով ̀  Նրա բար կու թյան սար սա փե լի 
հե տև ան քը, պա տիժն ու պա տու հա սը չկրեն: Իրոք, Սո ղո մո նը 
աստ վա ծա յին իրա վուն քին և օրենք նե րին հա կա ռակ գոր ծե լու 
հա մար զղջում է (ինչ պես պարզ վում է ծե րու թյան ժա մա նակ 
գրած «Ժո ղո վող» գրքից), սա կայն նրա պատ մու թյու նը ողջ աշ
խար հում, ընդ հան րա պես բո լոր մարդ կանց հա մար զար ման քի 
և խրատ վե լու նյութ է լի նում, ուս տի մար դիկ, քա նի դեռ կեն
դա նի են, պետք է եր կյու ղով և զգու շու թյամբ ապ րեն, որ պես
զի չսխալ վեն ու իրենց ողջ կա րո ղու թյամբ խույս տան անզ գամ 
կա նանց չար հրա պու րանք նե րից:

Սո ղո մո նը քա ռա սուն տա րի թա գա վո րում է Երու սա ղե
մում և տա կա վին վաթ սուն տա րե կան չդար ձած վախ ճան
վե լով` թաղ վում է Սի ո նում: Ահա այս պես սույն հո ղագն դից 
հե ռա նում է այն տա ղան դա վոր և ան զու գա կան մար դը, որը 
մի և նույն ժա մա նակ ահար կու և սի րե լի էր ազ գե րին և ժո
ղովուրդ նե րին, ինչ պես նաև շատ թա գա կիր իշ խա նա վոր նե
րի , և որն իր բո վան դակ կյան քով լու սա վոր և պայ ծա ռո րեն 
ցույց էր տվել, որ մարդ կա յին կյանքն ան հաս տատ է, և ամեն 
ինչ ունայն է առանց Աստ ծու հա տուկ պաշտ պա նու թյան, ուս
տի մի այն եր կյուղն ու պատ վի րա նա պա հու թյունն առ Աստ
ված կա րող են եր ջան կաց նել մար դուն:

Հարց ԽԷ: Սողոմոնի մահվանից հետո ո՞վ է 
թագավորում Երուսաղեմում:
Պա տաս խան: Թա գա վո րում է նրա որ դի Ռո բո վա մը, սա կայն 

սա թա գա վո րում է ոչ թե բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին, այլ Հու դա յի 
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և Բե նի ա մի նի ցե ղե րին: Որով հե տև երբ Սո ղո մո նը մա հա
նում է, իս րա յե լա ցի նե րը հա վաք վում են Եփ րե մի ցե ղի երկ րի 
Սի կիմ կոչ վող վայ րում, որ պես զի Ռո բո վա մին թա գա վոր կար
գեն: Այդ ժո ղո վին հրա վի րում են նաև Հե րո բո վա մին, որը Սո
ղո մո նի եր կյու ղից Եգիպ տոս էր փա խել ու ապաս տա նել էր 
փա րա վո նի մոտ և Սո ո ղո մո նի մահ վան մա սին լսե լով` նո րից 
վե րա դար ձել հայ րե նիք:

Արդ, Ռո բո վա մը նույն պես Սի կիմ է գնում, որ պես զի ժո
ղովր դի ներ կա յու թյամբ հոր փո խա րեն բո լոր իս րա յե լա ցի նե րի 
թա գա վոր կարգ վի: Սա կայն ժո ղովր դի մե ծա մեծ նե րը Ռո բո
վա մին առա ջար կում են` ասե լով. «Հայրդ մեզ վրա ծանր հար
կեր էր դրել, դու թե թև աց րո՛ւ, որ մենք քեզ ծա ռա յենք»: Սա 
երեք օր ժա մա նակ է խնդրում, որ պես զի պա տաս խա նի, և երբ 
հոր ծե րու նի խորհր դա կան նե րին է հարց նում նրանք պա տաս
խա նում են. «Մի առ ժա մա նակ ժո ղովր դի խնդրան քը կա տա
րի՛ր, որ պես զի միշտ քեզ ծա ռա յեն»:

Ռո բո վա մը ժո ղովր դի այս պա հան ջի մա սին իրեն հա սա
կա կից ըն կեր նե րից էլ է խոր հուրդ հարց նում, որոնք ասում են, 
որ ժո ղովր դին պա տաս խա նի հե տև յալ կերպ. «Ճկույթս հորս 
մեջ քից ավե լի պինդ և ամուր է, եթե հայրս ձեզ վրա ծանր 
հարկ էր դրել, ես առա վել ևս պի տի ծան րաց նեմ, եթե նա ձեզ 
մի այն գա վա զա նով ծե ծե լով է կրթել, ես փշե գա վա զա նով պի
տի կրթեմ»: Երբ ժո ղո վուր դը եր րորդ օրը գա լիս է Ռո բո վա մի 
մոտ, սա երի տա սարդ նե րի խորհր դով խստու թյամբ է խո սում 
նրանց հետ, որոնք, ար դեն իսկ դժգոհ լի նե լով, այս պի սի հա կա
ռակ խոս քեր լսե լով, իրենց մեջ թաքց րած ապս տամ բու թյունն 
իս կույն բա ցա հայ տե լով, ասում են. «Մենք Դավ թի հետ բա ժին 
չու նենք, ուրեմն գնա՛ և Դավ թի տա՛նը թա գա վո րիր. իս րա յե լա
ցի նե՛ր, վե րա դար ձե՛ք ձեր տե ղը»: Այս պի սի ըմ բոստ խոս քե րից 
հե տո մար դիկ ցրվում, վե րա դառ նում են իրենց տուն:
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Թե պետ Ռո բո վա մը ժո ղովր դի հետ խստու թյամբ խո սե լու 
հա մար զղջում է, սա կայն այ լևս շատ առաջ գնա լով` Ադո նի
րամ անու նով մի մար դու (որ պե տա կան հար կե րը հա վա քող 
պաշ տո նյան էր) ուղար կում է ժո ղովր դի մոտ, որ հա մո զիչ խոս
քե րով ապա գա չա րի քը կան խի: Սա կայն նրանք, հի շյալ պաշ
տո նյա յին իս կույն քար կո ծե լով, սպա նում են, քա նի որ Ռո բո
վա մի վրա բար կա ցած` ամ բող ջո վին մեր ժում են Դավ թի ցե ղը: 
Ռո բո վա մը սա լսե լուն պես եր կյու ղից խույս է տա լիս Երու սա
ղեմ, որ իրեն էլ չսպա նեն:

Այս տեղ հարկ է նկա տել, թե Սո ղո մո նը ժո ղովր դին կա ռա
վա րե լու հա մար որ քան խո հեմ, հմուտ և հե ռա տես էր, նրա որ
դի Ռո բո վա մը նույն քան տգետ, ապուշ և ան խո հեմ է գտնվում: 
Քա նի որ ան խո հեմ երի տա սարդ նե րի խոր հուրդ նե րը լսե լով` 
ցան կա նում է բռնա պե տու թյան և հարս տա հա րու թյան դրու
թյուն հաս տա տել, որով էլ տա սը ցե ղե րին անհ նա զան դու թյան 
և ապս տամ բու թյան է մղում, քա նի որ այդ տա սը ցե ղե րը, Հե
րո բո վա մին հրա վի րե լով, իրենց թա գա վոր են կար գում:

Այս պի սով, Ռո բո վա մը Երու սա ղե մում թա գա վո րում է մի
այն Հու դա յի և Բե նի ա մի նի ցե ղե րի վրա: Քա նի որ մի կող
մից` Բե նի ա մի նի քա ղաք նե րը, իսկ մյուս կող մից` Հու դա յի քա
ղաք նե րը սահ մա նա կից էին Եու սա ղե մին, ուս տի Բե նի ա մի նի 
ցեղն էլ է հնա զանդ վում Ռո բո վա մին, այ սինքն` Դավ թի տա նը, 
որով էլ իրա կա նա նում է Աքիա մար գա րեի պատ գա մը (տե՛ս 
ԽԶ հար ցը), որ Հե րո բո վա մին աս վել էր դեռ Սո ղո մո նի կեն դա
նու թյան օրոք:

Թե պետ Ռո բո վա մը եր կու ցե ղե րի էր իշ խում, բայց Հու դա
յի ցեղն ան չափ մար դա շատ և զո րա վոր լի նե լու հա մար Հու դա-
յի թա գա վոր է կոչ վում: Այդ պի սով, այ նու հե տև Երու սա ղե մի 
բո լոր թա գա վոր նե րը նույն անունն են կրում: Նույն պես և Հե
րո բո վա մը Իս րա յե լի թա գա վոր է կոչ վում, և այ նու հե տև տա սը 
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ցե ղե րին իշ խող թա գա վոր նե րը նույն անու նով են ճա մաչ վում, 
որի հա մար էլ Հու դա յի թա գա վո րի հպա տակ նե րը` Հու դա յի 
ժո ղո վուրդ, իսկ Իս րա յե լի թա գա վո րի հպա տակ նե րը Իս րա յե լի 
ժո ղո վուրդ են ան վան վում:

Ըն թեր ցո՛ղ, մտա պա հի՛ր իս րա յե լա ցի նե րի թշվառ վի ճա կը. 
քա նի որ մեկ ազ գի եր կու թա գա վոր է իշ խում, ժո ղո վուրդն էլ 
եր կու հա կա դիր մա սե րի է բա ժան վում՝ գրե թե միշտ հակ ված 
ընդ հար վե լու: Ինչ պես, օրի նակ, Ռո բո վա մը Երու սա ղե մում 180 
հա զար զորք է հա վա քում, որ Հե րո բո վա մի վրա հար ձակ վե լով` 
իս րա յե լա ցի նե րի ցե ղե րին իրեն հնա զան դեց նի: Սա կայն քա
նի որ Աստ ված էր հրա մա յել, որ Սո ղո մո նի թա գա վո րու թյու նը 
եր կու մա սի բա ժան վի (տե՛ս ԽԶ հար ցը), այս է պատ ճա ռը, որ 
պատ վի րում է Սա մեա մար գա րե ին գնալ և Ռո բո վա մին հայտ
նել, որ Իս րա յե լի դեմ պա տե րազմ չմղի` ասե լով, որ այդ բա ժա
նու մը Իր հրա մա նով է տե ղի ունե ցել:

Ռո բո վա մը, Աստ ծու հրա մա նին հնա զան վե լով, իս կույն 
հրա ժար վում է Իս րա յե լի դեմ պա տե րազ մե լու մտքից և մտադ
րու թյու նից, սրա նով նա թեև մի այն եր կու ցե ղե րի է իշ խում , 
սա կայն Աստ ծու հրա մա նին հնա զանդ վե լու հա մար նրա թա
գա վո րու թյու նը և՛ փառ քով, և՛ ուժով օրըս տօ րե ծաղ կում և զո
րա նում է: Իսկ Հե րո բո վա մը թեև Սի կիմն իր մայ րա քա ղաքն է 
դարձ նում, սա կայն Հու դա յի թա գա վո րից երկն չե լով` Հոր դա
նան գե տի հա կա ռակ ափին Փա նու ել բերդն է կա ռու ցում և 
խիստ ամ րաց նում, որ պես զի անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
իրեն ապաս տա րան լի նի:

Դրա նից բա ցի` Հե րո բո վա մը, նկա տի ունե նա լով, որ տա
ճա րը Երու սա ղե մում է կա ռուց վել և տա պա նակն էլ տա ճա
րում է, և օրեն քով զո հա բե րու թյուն նե րի հա մար այլ տեղ սահ
ման ված չէ, նաև հաշ վի առ նե լով, որ բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը 
ըստ օրեն քի պար տա վոր են տա րին երեք ան գամ Երու սա ղեմ 
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գնալ և տա ճա րում Աստ ծուն երկր պա գել, մտա ծում է` ինչ
որ ձև ով ժո ղովր դին ար գե լի Երու սա ղեմ գնալ, որ Երու սա
ղեմ գնա ցող ժո ղո վուր դը թե րևս չհոր դոր վի հա րե լու Հու դա յի 
թա գա վո րու թյա նը: 

Ուստի հի շյալ թա գա վո րը իր նպա տա կին հաս նե լու հա
մար եր կու ոս կյա հորթ է պատ րաս տել տա լիս, որոն ցից մե կը` 
Դա նում, իսկ մյու սը Բե թե լում է կանգ նեց նում: Քա նի որ Դա
նը նրա իշ խա նու թյան մի սահ մա նում էր, իսկ Բե թե լը` մյուս 
ծայ րում, ուս տի պատ վի րում է, որ երկր պա գե լու հա մար այ լևս 
Երու սա ղեմ չգնան, այլ վե րո հի շյալ հոր թե րին երկր պա գեն և 
զո հա բե րու թյուն ներ անեն, քա նի որ ասում է. «Այս Աստ ված
ներն են, որ ձեզ հա նել են Եգիպ տո սից»: Այս պի սով, ամ բա
րիշտ թա գա վո րը, Աստ ծուն ուրա նա լուց բա ցի, ջա նում է ժո ղո
վրդին էլ կռա պաշ տու թյան մղել: Դար ձյալ, քա նի որ, Մով սե սի 
պատ վի րա նի հա մա ձայն, բո լոր քա հա նա նե րը և ղև տա ցի ներն 
աստ վա ծա յին օրենք նե րը ժո ղովր դին ուսու ցա նե լու հա մար իս
րա յե լա ցի նե րի բնա կա վայ րե րում իրենց բա ժինն ունե ին, Հե
րո բո վա մը այդ բո լոր պաշ տո նյա նե րին ար տաք սում է երկ րից, 
որ պես զի չկա րո ղա նան ժո ղովր դին ուսու ցա նել և հա ղոր դել 
աստ վա ծա յին հրա ման նե րը: Այն ժա մա նակ թշվառ քա հա նա
նե րը, անե լա նե լի վի ճա կում հայտն վե լով, իրենց կամ քից ան
կախ, թող նում են հայ րե նի եր կիրն ու ունեց ված քը և ապաս
տա նում Հու դա յի երկ րում:

Հե րո բո վա մը ոս կյա հոր թե րի գտնվե լու վայ րե րում սե ղան
ներ է կա ռու ցում և ըստ կռա պաշտ նե րի սո վո րու թյան՝ բար
ձունք նե րում ան տառ տնկե լով` քա հա նա նե րի և ղև տա ցի նե րի 
փո խա րեն այլ մար դիկ է կար գում, որ պես զի ժո ղովր դի` զոհ 
մա տու ցե լու ժա մա նակ քա հա նա յի պաշ տոն կա տա րեն: Նույն 
ձև ով էլ հրա մա յում է Հու դա յի երկ րի տոն օրե րը, որոնք, ըստ 
օրեն քի, Երու սա ղե մում մեծ շու քով են նշվում, նույ նա տիպ 
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հան դի սու թյամբ տո նել ճիշտ նույն օրե րին, որ պես զի Իս րա յե
լի ժո ղո վուր դը այդ տո նե րի առի թով Երու սա ղեմ գնա լու սո վո
րու թյու նից բա ցար ձա կա պես հրա ժար վի:

Ար դա րև, վե րը հի շա տակ վա ծի նման և իր կար գադ րու թյա
նը հա մա պա տաս խան` տո նախմ բու թյան օրերին, երբ Հե րո
բո վամն ան ձամբ Բե թել է գնում և իր կա ռու ցած սե ղա նին ան
ձամբ զո հեր մա տու ցում, ահա Հու դա յի երկ րից մի մար գա րե, 
Աստ ծու հրա մա նով գա լով և դեմ հան դի ման կանգ նե լով, ի լուր 
ժո ղովր դի` աներ կյուղ հայ տա րա րում է. «Սե ղա՛ն, սե ղա՛ն, 
ահա Դավ թի ցե ղից Հո սիա անու նով մի զա վակ պի տի ծնվի, 
որ կուռ քե րի քրմե րին քեզ պի տի զո հա բե րի և նրանց ոս կոր նե
րը պի տի այ րի»214 (որո շա կի ժա մա նակ անց սույն մար գա րե
ու թյու նը կա տար վում է Հով սիա թա գա վո րի ձեռ քով, որը նույն 
այդ սե ղա նին այ րում է կուռ քե րի քրմե րի ոս կոր նե րը, ինչ պես 
որ գրված է Դ Թագ. 23:15ում215):

Որ պես սույն մար գա րե ու թյու նը կա տար վե լու նշան` մար
գա րեն հայտ նում է. «Սե ղա նը պի տի պատռ վի և վրան եղող 
զո հը թափ վի»: Հե րո բո վա մը, որ ներ կա էր, սա լսե լով, ձեռ քը 
պար զում է, որ հրա մա յի բռնել նրան, և այդ պա հին, ո˜վ հրաշք, 

214 Նա Տիրոջ խոսքն ուղղելով զոհասեղանին՝ ասաց. «Սեղա՛ն, 
ո՜վ սեղան, այսպես է ասում Տերը. «Դավթի տանը Հոսիա անունով 
մի որդի կծնվի, նա քեզ վրա կզոհաբերի մեհյանների քրմերին, որոնք 
քեզ վրա զոհ են մատուցում, և մարդկանց ոսկորները կայրի քեզ 
վրա» (Գ Թագ. 13:2):

215 Բեթելի բարձունքում գտնվող զոհասեղանը, որ պատ րաս
տել էր Իսրայելին մեղանչել տվող Նաբատի որդի Հերոբովամը, այս 
բարձր զոհասեղանը ևս կործանեց, նրա քարերը ջարդուփշուր անե
լով փոշու վերածեց, Աստարոթի կուռքերը այրեց։ Հոսիան հայացքը 
շուռ տվեց ու տեսավ քաղաքում եղած գերեզմանները, մարդ ուղար
կեց, գերեզմաններից ոսկորները հանեց ու զոհա սե ղանի վրա այրե
լով՝ պղծեց դրանք (Դ Թագ. 23:15):
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ձեռ քը գո սա նում է, ան կա րող է լի նում այն հետ տա նե լու, և սե
ղանն էլ ճեղք վե լով` ամ բողջ զո հը թափ վում է գետ նին216:

Դու Հե րո բո վա մի հա մա ռու թյո՛ւնը տես. թեև հստակ հաս
կա նում է, որ պա տա հածն իր անօ րեն կյան քի հա մար Աստ
ծուց պա տիժ է, սա կայն դրա նից հրա ժար վե լու փո խա րեն 
մար գա րե ին մի այն խնդրում է, որ իր ձեռ քը բու ժե լու հա մար 
Աստ ծուն աղա չի: Մար գա րեն զի ջում է, աղո թում Աստ ծուն, և 
թա գա վո րի գո սա ցած ձեռքն իս կույն բժշկվում է: Իրոք, Հե րո
բո վա մը ոչ մի այն ար ժա նի չէր գթու թյան, այ լև առա վել խիստ 
պա տու հա սի էր ար ժա նի, սա կայն Աստ ված նրան հայտ նում է 
Իր զո րու թյունն ու գթու թյու նը, որ պես զի նա իր վարքն ուղ ղի:

Հարց ԽԸ: Հերոբովամն ի վերջո արդյոք զղջո՞ւմ է:
Պա տաս խան: Ամե նև ին ո՛չ, չի զղջում: Քա նի որ հի շյա լի չա

րու թյունն այն քան էր աճել, որ Աստ ծու գթու թյունն ու զո րու
թյու նը չհաս կա նա լով` ան գամ շնոր հա կալ չի լի նում: Նա մի այն 
ցան կու թյուն է ունե նում հի շյալ մար գա րե ին իր տուն տա նե լու 
և ըն ծա տա լու: Սա կայն մար գա րեն Աստ ծուց կար գադ րու
թյուն էր ստա ցել այն տեղ չու տել և չխմել, այլ իս կույն վե րա
դառ նալ, ուս տի թա գա վո րին հայտ նում է. «Եթե տանդ կեսն էլ 
ինձ տաս, հետդ ո՛չ կու տեմ, ո՛չ էլ կխմեմ»: Թեև Հե րո բո վա մը 
այս պա տաս խա նից նեղ վում է, սա կայն վա խից չի կա րո ղա
նում որևէ բան պա տաս խա նել մար գա րե ին, որը շրջվում է և 
շա րու նա կում իր ճա նա պար հը:

Սա կայն Բե թե լում մի ծե րու նի կար (Սուրբ գիր քը նրան 
մար գա րե ան վամբ է հի շա տա կում), որի որ դի նե րը ներ կա էին 

216 Երբ Հերոբովամ արքան լսեց…. «Բռնեցե՛ք դրան», բայց 
դեպի նա մեկնված նրա ձեռքը չորա ցավ, նա չկարողացավ ձեռքն 
իրեն քաշել, զոհասեղանը փլվեց, իսկ դրա վրայի յուղոտված մոխի րը 
թափվեց (Գ Թագ. 13:4–5):
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Հե րո բո վա մի` զոհ մա տու ցե լու ժա մա նակ: Նրանք վե րա դառ
նա լով իրենց հո րը պատ մում են և՛ վե րո հի շյալ հրաշք նե րը, և՛ 
մար գա րեի խոս քե րը: Սա նախ` տե ղե կա նում է, թե որ ուղ
ղու թյամբ է գնա ցել մար գա րեն, և ապա` իս կույն վեր կե նա
լով ̀  գնում` Աստ ծու մար գա րե ին գտնե լու, և ար դա րև, նրան 
գտնում է` մի ծա ռի ստվե րում նստած, ու հրա վի րում իր տա նը 
հյու ըն կալ վե լու և ճա շե լու, որին մար գա րեն պա տաս խա նում է, 
որ հրա հանգ չու նի այդ կող մե րում ուտե լու կամ խմե լու, սա
կայն ծե րու նին պնդում է` հայ տա րա րե լով. «Ես էլ քեզ նման 
մար գա րե եմ, Աստ ծու հրեշ տակն ինձ պատ վի րեց քեզ տա նել 
տունս և կե րակ րել»:

Ծե րու նու ասա ծը սուտ էր, քա նի որ ո՛չ Աստ ծու հրեշ
տակն էր խո սել նրա հետ, ո՛չ էլ ին քը ճշմա րիտ մար գա րե էր, 
այլ Հե րո բո վա մի կուռ քե րի քրմե րից էր. մար գա րեն առանց 
ուշադ րու թյամբ քննե լու սրա ասած նե րը, նրա տուն գնա լով, 
ուտում և խմում է: Մինչ սե ղա նի շուր ջը նստած էին, ծե րու նին 
աստ վա ծա յին ներշնչ մամբ ասում է. «Քո` աստ վա ծա յին հրա
մա նին հա կա ռակ այս տեղ ուտե լու և խմե լու հա մար մար մինդ 
հորդ գե րեզ մա նը չպի տի մտնի»: 

Այո՛, ծե րու նու խոս քե րը սուտ էին, սա կայն այս վեր ջին 
մար գա րե ու թյունն իրա կա նա նում է: Քա նի որ մար գա րեի` 
Աստ ծու կամ քին հա կա ռակ այն տեղ ուտե լու և խմե լու հա
մար Աստ ված բար կա նա լով հայտ նում է, որ նրան պի տի 
պատ ժի: Աստ ված եր բեմն անար ժան մարդ կանց էլ, ներշնչե
լով իր հրա ման նե րը, մար գա րե ա կան շնորհ է տա լիս (տե՛ս 
ԻԳ հար ցը):

Ճա շե լուց հե տո իր ավա նա կին նստած անա պա տով գնա
լիս՝ մար գա րե ին մի ա ռյուծ է հան դի պում, որը սպա նում է 
նրան, մար մինն էլ ճա նա պար հին ըն կած է մնում: Զար մա նա լին 
այն է, որ ո՛չ ավա նա կը, ո՛չ էլ ա ռյու ծը մարմ նից չեն հե ռա նում, 
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այլ այն քան են մնում այն տեղ, մին չև ճա նա պար հորդ նե րը, դա 
տես նե լով, գնում և քա ղա քում պատ մում են տխուր իրո ղու
թյու նը: Երբ վե րո հի շյալ ծե րու նին լսում է, ասում է. «Ա ռյուծն 
Աստ ծու մար գա րե ին է սպա նել», ուս տի գնում է և մար մի նը 
բե րե լով ու իր հա մար նա խա տես ված գե րեզ մա նում թա ղե լով` 
որ դի նե րին պատ վի րում է, որ մահ վա նից հե տո իր մար մինն էլ 
նրա մոտ թա ղեն:

Քա նի որ ծե րու նին քա ջա տե ղյակ էր, որ Դավ թի ցե ղից 
Հով սիա անու նով մի թա գա վոր, ըստ մար գա րեի խոս քի, Հե
րո բո վա մի կուռ քե րի քրմե րի և սուտ մար գա րե նե րի ոս կոր նե
րը պի տի այ րի, ուս տի փա փա գում է ճշմա րիտ մար գա րեի մոտ 
թաղ վել, որ պես զի չկա րո ղա նա լով իր ոս կոր նե րը տար բե րել 
նրա ոս կոր նե րից` այր վե լու վտան գից կամ ան պատ վու թյու նից 
զերծ մնա: Այո՛, հի շյա լը, տես նե լով, որ նույ նիսկ ճշմա րիտ մար
գա րեն է մի փոքր պար տա զան ցու թյան հա մար պատժվում, 
հա վա տում է, որ Հե րո բո վա մը և նրա չար ճա նա պար հին հե
տև ող նե րը ևս ան պատ ճառ պի տի պատժ վեն, սա կայն զար
մա նա լի է, որ ուղղ վե լու փո խա րեն նա հա մա ռում է իր ծուռ 
և մո լոր կյան քով, ինչ պես նաև Հե րո բո վա մը չզղջա լով, որ դու 
մահ վամբ է պատժ վում:

Որով հե տև նրա Աբիա որ դին նույն այդ ըն թաց քում հի
վանդ է լի նում, և մարդ կան ցից հույ սը կտրե լով` աստ վա ծա
յին օգ նու թյանն ու գի տու թյա նը չի դի մում, քա նի որ բո լո րո վին 
ուրա ցել էր Աստ ծուն, և իր թա գա վո րու թյան մեջ որևէ աստ
վա ծա հա ճո անձ կամ մար գա րե չկար, որ նրանց աղոթք նե րով 
որ դին բժշկվեր, քա նի որ բո լո րին ար տաք սել էր երկ րից: Մա
նա վանդ որ պես աստ ված ներ ձու լած հոր թե րից անմ տու թյուն 
կլի ներ որևէ օգ նու թյուն ակն կա լել, ուս տի ճա րա հա տյալ ցան
կա նում է մարդ ուղար կել Աքիա մար գա րեի մոտ (որ Հու դա
յի երկ րում գտնվող Սե լո վում էր բնակ վում) և հի վանդ որ դու 
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բժշկու թյան հա մար նույն ճշմա րիտ մար գա րե ից խոր հուրդ 
հարց նել:

Սա կայն Հե րո բո վա մը գի տեր, որ Աքի ան բար կա ցած է, 
քա նի որ մար գա րեն նրա թա գա վոր լի նե լու լու րը նա խօ րոք 
ավե տե լու ժա մա նակ նաև պատ վի րել էր, որ հո գա Աստ ծու 
օրենք նե րի ու պատ վի րան նե րի պահ պա նու թյու նը (տե՛ս ԽԶ 
հար ցը), որի պատ ճա ռով մտա ծե լով, որ մի գու ցե մար գա րե ից 
մահ վան տխրա ռիթ և ցա վա գին խոս քեր լսի, չի ցան կա նում 
օտար մե կին ուղար կել նրա մոտ, այլ աղ քա տի կեր պա րան քով 
և հա գուստ նե րով հենց իր կնո ջը՝ թա գու հուն է ուղար կում, և 
որ պես զի մար գա րեն նրան որ պես թա գա վո րա կին չճա նա չի, 
հետն աղ քա տիկ նվեր ներ է ուղար կում, այ սինքն՝ հաց, մեղր և 
չա միչ` կար ծե լով, որ այս պի սով իր նպա տա կին կհաս նի: 

Սա կայն այս պի սի վար վե ցո ղու թյուն որ դեգ րե լով` անար
ժան թա գա վո րի հան ցան քը է՛լ ավե լի է ծան րա նում: Քա նի որ 
իմա նա լով, որ մե ղա վոր է, զղջա լու փո խա րեն նեն գու թյամբ և 
խար դա խու թյամբ ձեռ նար կում է խա բել Աստ ծու մար գա րե ին, 
սա կայն ար դար Աստ ված բա ցա հայ տում է նրա նեն գու թյու նը, 
որ զգաս տա նա և ուղղ վի:

Թեև այն ժա մա նակ Աքիա մար գա րեն շատ ծեր էր, և աչ
քերն այն քան էին կու րա ցել, որ ան կա րող էր իր մոտ եկող նե
րին ճա նա չե լու, այ սու հան դերձ, Հե րո բո վա մի կի նը նրա տան 
շե մից ներս մտնե լիս աստ վա ծա յին հայտ նու թյամբ ար դեն 
գի տեր թե ո՛վ է, ին չո՛ւ է եկել, և ի՛նչ պետք է պա տաս խա նել: 
Ուստի ծպտյալ թա գու հին դեռ բե րա նը չէր բա ցել, մար գա
րեն ասում է. «Արի՛, մո տե ցի՛ր Հե րո բո վա մի կին, ին չո՞ւ ես 
ծպտված գա լիս, Աստ ված ինձ հրա մա յեց, որ բար կու թյամբ 
խո սեմ քեզ հետ»: Իրոք, վճռա կա նո րեն հայտ նում է, թե Հե րո
բո վամ թա գա վո րը ինչ պե՛ս է Աստ ծու բա րու թյան փո խա րեն 
օրի նա զան ցու թյամբ և անզ գա մու թյամբ հա տու ցել, ուս տի 
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նրա ցե ղի մարդ կանց դի ակ նե րը քա ղա քում` շնե րը, իսկ դաշ
տում թռչուն նե րը պի տի ուտեն217:

Ապա մար գա րեն, նրա որ դու մա սին խո սե լով, ավե լաց
նում է. «Վե՛ր կաց, գնա՛, քա ղաք մտնե լուդ պես նա կմա հա նա, 
և թող իս րա յե լա ցի նե րը նրան ար տա սուք նե րով թա ղեն, քա նի 
որ Հե րո բո վա մի ցե ղից մի այն նա պետք է գե րեզ ման ունե նա»: 
Թա գու հին, այս սպառ նա լից խոս քե րը լսե լով, սաս տիկ նվա
ղում է և ան կա րող լի նե լով որևէ պա տաս խան տա լու` հե ռա
նում: Երբ նա տուն է հաս նում, ըստ աստ վա ծա յին հրա մա նի` 
որ դին նույն պա հին մա հա նում է: Իսկ Հե րո բո վա մը, որ դու մա
հը տես նե լով և կնո ջից գա լիք սպառ նա լիք նե րի մա սին լսե լով, 
դար ձյալ քա րասր տու թյամբ չի զղջում:

Մտա պա հի՛ր. վե րո հի շյալ Աբի ան, կուռ քեր չերկր պա գե լով, 
այլ որ պես իր հո րը պա տիժ` մահ վան դա ռը բա ժակն է ըմ պում, 
Սուրբ գրքում գո վես տով է հիշ վում և փա ռա վոր թաղ ման ար
ժա նա նում: Աբի ա յից բա ցի` Հե րո բո վա մի տան մյուս ան դամ
նե րը սրից են մա հա նում, և նրանց մար մին ներն ուտում են 
շներն ու թռչուն նե րը:

Հարց ԽԹ: Հուդայի Ռոբովամ թագավորը միշտ 
հնազանդվո՞ւմ է Աստծուն:
Պա տաս խան: Չի հնա զանդ վում: Այո՛, հի շյալն առանց օրի

նա զան ցու թյան երեք տա րի է թա գա վո րում : Հե րո բո վա մի 
ար տաք սած քա հա նա նե րը և ղև տա ցի նե րը նրա երկ րում են 
ապաս տան գտնում: Մա նա վանդ որ պես զի Իս րա յե լի թա
գա վորն ու շրջա կայ քի կռա պաշտ ներն իր թա գա վո րու թյուն 
չմտնեն և վնաս ներ չհասց նեն, ամ րաց նում է սահ մա նա մերձ 

217 Հերոբովամի տնից ով քաղաքում մեռնի, շները պիտի ուտեն 
նրան, իսկ ով դաշտում մեռնի, եր կնքի թռչունները պիտի կտցեն 
(Գ Թագ. 14:11):
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քա ղաք նե րը, զենք, զի նամ թերք և զորք տե ղա կա յում և օրըս
տօ րե զո րա նա լով` հպար տա նում: Եվ ահա այս է պատ
ճա ռը, որ Աստ ծու պատ վի րան նե րի ճա նա պար հը մո ռա
նա լով` սկսում է Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ գոր ծել, 
և ժո ղո վուրդն էլ թա գա վո րին հե տև ե լով` բո լո րը մի ա սին 
խո տոր վում են218:

Սա կայն դու Ռո բո վա մի թշվառ վի ճա կի՛ն նա յիր. որով հե
տև Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ գոր ծե լուն պես Եգիպ տո
սի Սու սա կիմ թա գա վորն ան հա մար զոր քով նրա դեմ պա տե
րազ մի է դուրս գա լիս և կա ռու ցած բեր դե րը գրա վե լուց հե տո 
պատ րաստ վում է Երու սա ղեմն էլ գրա վել: Ռո բո վա մը և ժո
ղովր դի մե ծա մեծ նե րը, տես նե լով, որ եգիպ տա ցի նե րին դի մա
կա յե լու հնա րա վո րու թյուն չու նեն, հա վաք վում են Երու սա ղե
մում , որ պես զի մտա ծեն իրենց տագ նա պա լի վի ճա կի մա սին: 
Ահա այդ ժա մա նակ Աստ ծու հրա մա նով գա լով` Սա մե աս մար
գա րեն ժո ղով ված նե րին հայտ նում է. «Դուք Աստ ծուն թո ղե
ցիք, Աստ ված էլ` ձեզ»219: 

Երբ ար քան և հա վաք ված իշ խան նե րը լսում են այս խոս
քե րը, ամո թով լցված` հաս կա նում և խոս տո վա նում են իրենց 
հան ցանք նե րը` ասե լով. «Աստ ված ար դար է»220: Քա նի որ 
Եգիպ տո սի թա գա վո րը վա ղուց էր թշնա մա ցել Ռո բո վա մին և 
նրան պա տու հա սե լու փա փագ ուներ, սա կայն Աստ ված թույլ 

218 Երբ Ռոբովամի թագավորությունը հաստատուն դարձավ 
ու հզորացավ, նա, նրա հետ նաև բո լոր իսրայելացիները, անտեսեց 
Տիրոջ պատվիրանները (Բ Մնաց. 12:1):

219 Սամեաս մարգարեն եկավ.... և ասաց նրանց. «Այսպես է 
ասում Տերը. «Դուք ինձ լքեցիք, ուրե մն ես էլ ձեզ մատնելու եմ 
Սավսակիմի ձեռքը» (Բ Մնաց. 12:5):

220 Իսրայելի իշխաններն ու արքան ամաչեցին և ասացին. 
«Արդար է Տերը» (Բ Մնաց. 12:6):
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չէր տա լիս, որ պա տեհ առիթ գտնի: Բայց երբ Ռո բո վա մը ըն
թա նում է օրի նա զան ցու թյան ճա նա պար հով, Աստ ված բար
կա նա լով թշնա մուն գրգռում է նրա դեմ, որ նա ուղղ վի:

Արդ, քա նի որ Ռո բո վա մը և ժո ղովր դի մե ծա վոր նե րը, 
իրենց սխա լը հաս կա նա լով, խոս տո վա նում են Աստ ծու ար դա
րու թյու նը, նա, նույն պես ողոր մած լի նե լով, կա մե նում է փրկել 
Իր սե փա կան ժո ղովր դին, ուս տի նույն Սա մե աս մար գա րե ին 
ասում է. «Քա նի որ պատ կա ռանք ունե ցան, չպի տի թող նեմ, 
որ ամ բող ջու թյամբ կոր ծան վեն, նրանց մի քիչ պի տի օգ նեմ, որ 
այ սու հե տև իմա նան Աստ ծուն և երկ րա վոր թա գա վո րին ծա
ռա յե լու տար բե րու թյու նը »:

Թե պետ Սու սա կիմն ան չափ հզոր և հաղ թող էր և Երու
սա ղե մը կոր ծա նե լու բուռն տենչ ուներ, սա կայն Աստ ված, նրա 
միտ քը փո խե լով, չի թույ լատ րում, որ առա ջին մտադ րու թյունն 
իրա կա նաց նի, այլ մի այն Ռո բո վա մի ուղ ղե լու հա մար թույլ է 
տա լիս, որ Եգիպ տո սի թա գա վո րին հպա տակ և հնա զանդ լի
նի: Ահա այս պես, առանց պա տե րազ մե լու հաշտ վում են, սա
կայն տա ճա րի և Ռո բո վա նի պա լա տի գան ձե րը՝ ոս կյա վա
հան ներն ու զեն քե րը, որոնք Սո ղո մոնն էր պատ րաս տել, 
Ռո բո վա մը ստիպ ված է լի նում Սու սա կի մին տա լու, որի դի մաց 
սա նոր գրա ված բեր դե րը վե րա դարձ նում է Հու դա յին և վե րա
դառ նում Եգիպ տոս: Հե տա գա յում Ռո բո վա մը ստիպ ված ոս
կյա յի փո խա րեն պղնձյա զեն քեր է պատ րաս տել տա լիս:

Նա յի՛ր. Դավ թի և Սո ղո մո նի` տա ճա րին ըն ծա յած գան ձե
րը Ռո բո վա մի մեղ քի պատ ճա ռով թշնա մու ձեռքն են անց նում: 
Նա, ով իր կամ քով Աստ ծուն չի հնա զանդ վում, ստիպ ված է 
լի նում թշնա մուն հնա զանդ վե լու և ոս կյա զեն քերն էլ պղնձյա 
զեն քե րով փո խա րի նե լու : Ռո բո վա մը քա ռա սուն մեկ տա րե
կան էր, երբ թա գա վոր է դառ նում, և տաս նյոթ տա րի թա գա վո
րե լուց հե տո մա հա նում է և թաղ վում հոր մոտ:
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Այս տեղ լա՛վ խոր հիր Աստ ծուն և մարդ կանց ծա ռա յե լու 
տար բե րու թյան մա սին: Աստ ված , որ ոչն չի կա րիք չու նի, երկ րի 
վրա Իր ծա ռա յին բո լոր կա րև որ բա նե րը շնոր հե լուց բա ցի, հան
դեր ձյալ կյան քում նույն պես ան վա խա ճան փառ քի ար ժա նաց նե
լով, նրան փա ռա վո րում է: Սրան հա կա ռակ` մար դը, որ բնույ թով 
տկար է, հան դեր ձյալ կյան քում իր ծա ռա յին օգ նել չկա րո ղա նա
լուց բա ցի, այս երկ րի վրա էլ ին քը շատ բա նե րի ան կա րող լի նե լով, 
իրեն անհ րա ժեշտ բա նե րը ծա ռա յից է պա հան ջում, սրա պատ
ճա ռով էլ մար դու ծա ռան նե ղու թյու նից ամ բող ջո վին ազատ լի
նել չի կա րող: Որ պես օրի նակ՝ թա գա վոր նե րը իրենց հպա տակ
նե րից դրամ և կամ այլ ծա ռա յու թյուն ներ են պա հան ջում :

Ուրեմն եթե ցան կա նում ես եր կու աշ խարհ նե րում էլ օգ
նու թյուն և ողոր մու թյուն գտնել և հան գիստ ունե նալ, Աստ
ծուն հա վա տար մու թյա՛մբ ծա ռա յիր, ինչ պես որ Եսա յի մար
գա րեն է հայտ նա պես խո սում և հաս տա տում, որ նրանք, 
ով քեր և՛ այս և՛ հան դեր ձյա լ կյանքում հնա զանդ են Աստ ծուն, 
ուրախ և եր ջա նիկ պի տի լի նեն, իսկ նրանք, ով քեր հնա զանդ 
չեն աստ վա ծա յին օրենք նե րին և պատ վի րան նե րին և մի այն 
իրենց աշ խար հիկ և մարմ նա վոր շա հե րին են հե տա մուտ, ան
չափ մեծ թշվա ռու թյան պի տի մատն վեն և ան վախ ճան կյան քի 
հա վի տե նա կան հու սա հա տու թյամբ սրտի դառ նա գին հա ռա
չանք նե րով պի տի լան ու ող բան221:

221 Տերն այսպես է ասում. «Ահավասիկ նրանք, որ ինձ են ծա ռա
յում, պիտի ուտեն, իսկ դուք քաղ ցած եք մնալու. ահավասիկ նրանք, 
որ ինձ են ծառայում, պիտի խմեն, իսկ դուք ծարավ եք մնալու. 
ահավասիկ նրանք, որ ինձ են ծառայում, ուրախ պիտի լինեն, իսկ 
դուք ամոթով եք մնա լու։ Ահավասիկ նրանք, որ ինձ են ծառայում, 
սրտի ուրախությամբ պիտի ցնծան, իսկ դուք ձեր սրտի ցավից 
աղաղակելու եք, ձեր հոգու կսկծից ողբալու եք.... Քանի որ նոր 
երկինք ու նոր երկիր պիտի ստեղծեմ (Ես. 65:13,17):
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Հարց Ծ: Ռոբովամից հետո ո՞վ է լինում Հուդայի 
թագավոր Երուսաղեմում:
Պա տաս խան: Նրա որ դի Աբի ա սը: Իս րա յե լի Հե րո բո վամ 

թա գա վո րը, մշտա պես թշնա մի լի նե լով Հու դա յի թա գա վո
րու թյա նը, ութ հա րյուր հա զար զորք է հա վա քում` Աբի ա սի 
վրա հար ձակ վե լու, վեր ջինս էլ չորս հա րյուր հա զար զորք է 
հա վա քում Իս րա յե լի դեմ պա տե րազ մե լու հա մար, և երբ 
հա վաք վում են Սո մո րոն լե ռան վրա, որի ստո րո տին իս րա
յե լա ցի նե րի բա նակն էր, քա նի որ լե ռան վե րև ից հնչած խոս
քը ներ քև ում լսվում էր, ուս տի Աբի ա սը, դեռ պա տե րազ մը 
չսկսած, հա կա ռա կորդ թշնա մու բա նա կին փոր ձում է հա մո
զել , որ մի մյանց չկո տո րեն:

Այս նպա տա կով լե ռան գա գա թին կանգ նած` ժո ղովր դին 
մեկ առ մեկ հայտ նում է, որ նրանք Աստ ծու կամ քին հա կա
ռակ են վար վում, որ Աստ ված հաս տա տա պես խոս տա ցել է 
թա գա վո րու թյու նը տալ Դավ թի ցե ղին, որ Հու դա յի ցե ղը Աստ
ծու օրեն քը տա ճա րում միշտ պահ պա նե լու հա մար Աստ ված 
նրա հետ է, որ նրան ընդ դի մա ցողն ան պատ ճառ կպատժ վի : 
Թեև Աբի ա սը այս խոս քե րով ցան կա նում է խրա տել Հե րո բո
վա մին և Իս րա յե լին , որ իրենց սխա լը հաս կա նա լով` Աստ ծուց 
վա խե նան: Սա կայն Հե րո բո վա մը, Աստ ծու եր կյու ղը սրտից 
հա նե լով և մա նա վանդ իր զոր քի բազ մու թյանն ապա վի նե
լով, մինչ Աբի ա սը շա րու նա կում էր իր խրա տա կան խոս քը, իր 
զոր քից մի քա նի գունդ դա րա նա կա լե լով ̀  հան կարծ շրջա պա
տում են Աբի ա սին և նրա զոր քը:

Երբ սրանք իրենց շրջա պատ ված են գտնում, թեև սաս
տիկ վա խե նում են, սա կայն բո լորն էլ, ապա վի նե լով Աստ ծուն, 
օգ նու թյուն են խնդրում, և երբ քա հա նա ներն էլ են սկսում 
փո ղեր հնչեց նել, ահա մի հրաշ քով` Աստ ծու հրա մա նով, Հե
րո բո վա մի զոր քի սրտե րը եր կյու ղով են լցվում, և նրանք 
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բո լո րո վին շփոթ վում են222: Երբ առանց պատ ճա ռը հաս կա նա
լու սկսում են փախ չել, Հու դա յի զոր քը, սրա նից քա ջա լեր վե լով, 
սկսում է նրանց կո տո րել այն պի սի սաստ կու թյամբ, որ այդ օրը 
Իս րա յե լի թա գա վո րու թյու նից հինգ հա րյուր հա զար մարդ մի
ան գա մից զոհ վում է:

Աբի ա սը, այս հաղ թա նա կից հզո րա նա լով, Հե րո բո վա մի 
երկ րից քա ղաք ներ է գրա վում, քա նի որ վեր ջինս ամ բող ջո վին 
տկա րա ցել էր: Այո՛, Աբի ա սը աստ վա ծա յին օգ նու թյամբ մեծ 
հաղ թա նակ է շա հում, սա կայն հե տա գա յում հոր՝ Ռո բո վա մի 
վատ թար վար քից չի խու սա փում: Աբի ա սը, հա զիվ երեք տա րի 
թա գա վո րե լով, մա հա նում է և թաղ վում Երու սա ղե մում :

Հարց ԾԱ: Ո՞վ է հաջորդում Աբիասին:
Պա տաս խան: Նրա Ասա որ դին: Սա հոր չար կյան քին չի հե

տև ում և ամեն կերպ հպա տակ վում է աստ վա ծա յին օրենք նե
րին: Քա նի որ Ռո բո վա մի և Աբի ա սի ժա մա նակ ժո ղո վուր դը, 
բարձր լեռ նե րի վրա սե ղան ներ, ան տառ ներ և տներ կա ռու ցե
լով, օրեն քին հա կա ռակ, կուռ քե րին զո հեր և խունկ է նվի րա
բե րում, Ասան, այս ամե նը կոր ծա նե լով, վե րաց նում է: Մա նա
վանդ կուռ քեր երկր պա գե լու հա մար իր մո րը տիկ նու թյու նից 
զրկում է և նրա պաշ տած կուռ քերն էլ փշրե լով` Երու սա ղե մի 
մեր ձա կայ քում գտնվող Կեդ րո նի ձո րում այ րում, որ պես զի հե
ղե ղը դրա փո շի ներն քշել տա նե լով` հետքն էլ ան գամ չմնա: 

Թեև Ասան վե րաց նում է իր իշ խա նու թյան ներ քո վայ
րե րում գտնվող բո լոր կուռ քե րը, սա կայն մի քա նի բարձ րա
բերձ վայ րե րում կա ռուց ված սե ղան նե րը, որոնց վրա ժո ղո
վուր դը Աստ ծուն զո հա բե րու թյուն ներ էր անում, չի շտա պում 

222 Նրանք աղաղակեցին Տիրոջը, քահանաները փողեր հնչեց
րին…. Տերը Աբիասի ու Հուդայի երկ րի մարդկանց առջև կոտորեց 
Հե րո բովամին ու իսրայելացիներին (Բ Մնաց. 13:14):
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վե րաց նե լու: Սա կայն տա ճա րից բա ցի` այլ վայ րում զոհ չմա
տու ցե լու հա տուկ հրա ման կար, ուրեմն ժո ղովր դի այդ վար քը 
օրեն քին հա կա ռակ էր: Ինչ քան էլ Ասան այդ վայ րե րը չի կոր
ծա նում, բայց նրա սիրտն ամեն ին չով Աստ ծու առ ջև ուղիղ լի
նե լով` Աստ ծու ողոր մու թյամբ տա սը տա րի թշնա մի նե րի հար
ձա կում նե րից ազատ է լի նում, և այս ժա մա նակ, երբ բո լո րո վին 
հան գիստ էր, շատ քա ղաք ներ և բեր դեր է ամ րաց նում, որ պես
զի թշնա մին չկա րո ղա նա հար ձակ վել և վնա սել երկ րին: Ասան 
Հու դա յի երկ րում` երեք հա րյուր հա զար, իսկ Բե նի ա մի նի հո
ղում եր կու հա րյուր վաթ սուն հա զար զորք է պա հում:

Խրա՛տ ըն դու նիր. Ասան չար կյան քից զգու շա նում է և 
Աստ ծու կամ քին հպա տակ վում, և նրա ժո ղո վուրդն էլ ամեն 
կերպ օրեն քին հնա զանդ և հան գիստ է լի նում, քա նի որ ժո ղո
վուր դը ընդ հան րա պես սի րում է հար մար վել իր իշ խա նա վո րի 
վար քին: Ուրեմն, եթե իշ խա նա վոր նե րը ցան կա նում են ժո ղո
վրդին մո լո րու թյու նից և վնաս նե րից հե ռու պա հել, նախ իրենք 
պետք է հե ռու մնան չա րու թյու նից և առա քի նու թյուն գոր ծեն:

Հարց ԾԲ: Երբ Հուդայի թագավորն ու ժողովուրդը 
այսպես զգուշավոր էին, ինչպիսի՞ն էին Իսրայելի 
թագավորն ու ժողովուրդը:
Պա տաս խան: Շատ վատ թար և թշվառ վի ճա կում էին: Ինչ

պես քա նիցս հի շա տա կել ենք, Հե րո բո վա մը Աստ ծուն ուրա
ցել էր, և նրա ժո ղո վուրդն էլ դժբախտ էր: Երբ Հե րո բո վա մը 
մա հա նում է, նրա որ դի Նա բատն է թա գա վո րում, սա կայն հոր 
չար նկա րագ րին հե տև ե լով , հա զիվ եր կու տա րի թա գա վո րե
լով` թշվա ռա կան մահ է ունե նում: Որով հե տև թշնա մին Գա
բա թո նը գրա վել էր, և ամ բողջ Իս րա յե լի զոր քը թշնա մու դեմ էր 
գնում, որ պես զի ողջ զո րու թյամբ պա տե րազ մե լով` ազա
տագրի Գա բա թո նը:
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Արդ, այդ նույն պա հին Բա աս անու նով մե կը նեն գա բար 
սպա նում է թա գա վո րին, և ին քը թա գա վո րե լով, Հե րո բո վա մի 
ցե ղի բո լոր մարդ կանց սպա նե լուց բա ցի, մին չև իսկ անա սուն
նե րին էլ է կո տո րել տա լիս. ահա, այս պի սով, իրա կա նա նում է 
նա խա պես Աստ ծու հրա մա նով Աքիա մար գա րեի հայտ նած 
մար գա րե ու թյու նը223:

Ճշմա րիտ է, որ Բա ա սը, Հե րո բո վա մի ցե ղը կո տո րե լով, ար
դա րու թյուն է հաս տա տում, սա կայն նա էլ է սրա չար կյան քին 
հե տև ում, և մա նա վանդ չա րա գույն էր, քան իր նա խոր դը, ուս
տի Աստ ծու հրա մա նով Հեու մար գա րեն շտա պում է հան դի
մա նե լու նրա չա րու թյու նը և մի և նույն ժա մա նակ հայտ նում է, 
թե ինչ կերպ պետք է պատժ վի, սա կայն Բա ասն ուղղ վե լու փո
խա րեն շա րու նա կում է մնալ մո լո րու թյան մեջ:

Սրա նից բա ցի, Հու դա յի Ասա թա գա վո րի հետ թշնա մա
նա լով, Բա ա սը ջա նում է մեծ վնաս ներ հասց նել նրան, սա կայն 
Աստ ծու ողոր մու թյամբ Ասան զերծ է մնում նրա նյու թած չա
րի քից: Քա նի որ Բա ա սի դրդմամբ Եթով պի ա յի թա գա վոր Զա
րե հը մեկ մի լի ոն զոր քով և երեք հա րյուր մար տա կառ քե րով 
շարժ վում է Ասա յի վրա, և Ասան էլ նրա դեմ պա տե րազ մի է 
պատ րաստ վում, սա կայն թշնա մու ահա գին բազ մու թյու նը 
տես նե լով` դի մում է Աստ ծուն` ասե լով. «Ո՛վ մեր Տեր Աստ
ված, մենք Քո անու նով ենք եկել, մեր հույսն ու ապա վե նը Դու 
ես, Քո ծա ռա յին զո րու թյո՛ւն տուր, մենք Քո զո րու թյանն ենք 
ապա վի նում , Ո՛վ մեր Տեր Աստ ված»224:

Բա րե պաշտ թա գա վո րի աղոթ քը լսե լի է լի նում, և Աստ ծու 
ար հա վիր քի եր կյու ղը պա շա րում է թշնա մու սիրտն այն պես, 

223 Գ Թագ. 14։
224 Ասան դիմեց իր Տեր Աստծուն՝ ասելով.« Զորացրո՛ւ մեզ, Տե՜ր 

Աստված մեր, քանզի քեզ ենք ա պա վինում և քո անունով ելանք այս 
բազմության դեմ» (Բ Մնաց. 14:11):
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որ շփոթ ված սկսում են շտա պով փախ չել, որոնց հե տապն դե
լով ̀  Ասա յի զոր քը տի րում են նրանց քա ղաք նե րին և գյու ղե
րին, մի ա ժա մա նակ փախ չող նե րին այն պես են կո տո րում, որ 
ոչ մե կը ողջ չի մնում, և մեծ քա նա կու թյամբ ունեց ված քով ու 
անա սուն նե րով, անա սե լի ցնծու թյամբ և հաղ թա նա կի ուրա
խու թյամբ Երու սա ղեմ են վե րա դառ նում:

Այս պի սի մեծ հաղ թա նա կը ոչ թե մարդ կա յին կա րո ղու
թյան, այլ մա նա վանդ աստ վա ծա յին օգ նու թյան ար դյունք է, և 
սա բո լո րին տե ղե կաց նե լու հա մար Ազա րի աս մար գա րեն , թա
գա վո րին և ժո ղովր դին ըն դա ռաջ դուրս գա լով, ասում է. «Դուք 
հնա զանդ վե ցիք Աստ ծուն, ձեր թշնա մին պա տու հա սի հան
դի պեց, արդ, եթե Աստ ծուն փնտրեք, կգտնեք, իսկ եթե Նրան 
թող նեք, Նա էլ ձեզ կթող նի»225: Այս պի սով, մար գա րեն Իս րա
յե լը ներ կա յաց նում է որ պես շո շա փե լի օրի նակ, որն իր մեղ քի 
հա մար Աստ ծուց լքվել է:

Ար դա րև, Ասան ար դեն նա խա պես իր երկ րից բո լոր 
կուռ քե րը վե րաց րել էր, սա կայն հի շյալ մար գա րեի խոս քե
րը վերստին ուշադ րու թյամբ քննե լով` մա նա վանդ նոր գրա
ված երկր նե րում բնաջն ջում է կուռ քերն ու օրեն քին հա կա ռակ 
ամեն ինչ: Սրա նից բա ցի` ավա րից յոթ հա րյուր ար ջառ և յոթ 
հա րյուր ոչ խար է տա ճա րում զո հա բե րում Աստ ծուն: Ապա և՛ 
ժո ղո վուր դը, և՛ թա գա վո րը մի ա սին ուխտ են անում, մեծ հան
դես կազ մա կեր պե լով , փո ղեր հնչեց նե լով, ամ բողջ սրտով երդ
վում են հպա տակ վել Աստ ծու օրենք նե րին և որո շում են, որ 
օրի նա զան ցը մա հա պարտ է:

Հարկ է հի շա տա կել, որ Իս րա յել երկ րից շա տե րը, հի շյալ 
հաղ թա նա կը տես նե լով, հաս կա նում են, որ Աստ ված Ասա 

225 Եվ Ազարիասը.... ասաց.... Արդ, եթե դուք նրան փնտռեք, նա 
կհայտնվի ձեզ, և եթե լքեք նրան, նա էլ ձեզ կլքի (Բ Մնաց. 15:2):
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թա գա վո րի հետ է, ուս տի Երու սա ղեմ գա լով` նրա իշ խա նու
թյանն են հպա տակ վում: 

Ուրեմն քա՛ջ ըմբռ նիր, թե Աստ ծուն հա վա տա րիմ լի նե լու 
օգուտն ինչ քան մեծ է. ահա երբ Ասան ուղիղ սրտով Աստ ծու 
կամ քին հա մա պա տաս խան է շարժ վում, Աստ ծու ողոր մու
թյամբ եր կար տա րի ներ, առանց պա տե րազ մի հան գիստ և 
ապա հով է մնում:

Այ նու հե տև Իս րա յե լի Բա աս ար քան թշնա մա կան դի տա
վո րու թյամբ Ասա յի երկ րի Ռա մա կոչ վող վայ րում սկսում է 
բերդ կա ռու ցել, որ պես զի Երու սա ղեմ գնա ցող նե րին ար գե լի: 
Այո՛, Բա ա սի այս ձեռ նար կը ծանր և ան հան դուր ժե լի գործ էր, 
սա կայն այն խո չըն դո տե լու հա մար ձա կու թյուն չու նե նա լով` 
տա ճա րից և պե տա կան գան ձե րից ոս կի և ար ծաթ է որ պես 
ըն ծա ուղար կում Դա մաս կո սի ասո րի թա գա վո րին, որ պես
զի նրա մի ջո ցով Բա ա սի անօ րեն թշնա մու թյու նից ազատ վի: 
Որով հե տև Բա ա սը իր զո րու թյամբ ան կա րող էր վնա սե լու 
Ասա յին, ուս տի վե րո հի շյալ ասո րի նե րի թա գա վո րին ապա վի
նե լով` մի այդ պի սի հան դուգն գոր ծո ղու թյան է դի մում, որի 
պատ ճա ռով Ասան էլ է ըն ծա ներ ուղար կում , որ դե պի իրեն 
գրա վի նրան:

Ուշադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ Բա ա սը և Ասան, նույն 
ժո ղովր դից և եղ բայր լի նե լով, մի այն աշ խար հիկ մե ծու թյան 
և շա հի հա մար այն քան են թշնա մա նում, որ հա նուն վրեժ
խնդրու թյան ̀  Դա մաս կո սի կռա պաշտ թա գա վո րին են ապա
վի նում և ըն ծա ներ ուղար կե լով ̀  թա խան ձանք նե րով նրա 
պաշտ պա նու թյու նը խնդրում: Նա էլ, քա նի որ նրան ցից և ոչ 
մե կին հա վա տա րիմ բա րե կամ չէր, օգ նում է մի այն այն կող մին, 
որն իրեն առա վել շա հա վետ է թվում: Այս պա րա գա յում Ասա
յի ուղար կած գու մա րը ավե լի մեծ լի նե լով` շտա պում է՝ Բա ա սի 
վրա զորք ուղար կե լու և ավե րե լու նրա եր կի րը: 
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Բա ա սը, սա տես նե լով, դա դա րեց նում է վե րո հի շյալ բեր
դի կա ռու ցու մը և այն տե ղից հե ռա նում : Այն ժա մա նակ Ասան 
քան դել է տա լիս նոր կա ռու ցած բեր դը և դրա շի նա նյու թով 
կա ռու ցում է Գա բաա և Մաս փա ամ րոց նե րը: Թեև Ասան, 
Դա մաս կո սի թա գա վո րի օգ նու թյամբ ազատ վե լով, շատ 
ուրախ էր, սա կայն Անա նիա մար գա րեն , Աստ ծու հրա մա նով 
նրա մոտ գա լով, հե տև յալն է ասում. «Դու ասո րի նե րի թա գա
վո րին և ոչ Աստ ծուն հույսդ դրե ցիր, եթով պա ցի նե րը ահա գին 
բազ մու թյամբ հար ձակ վել էին քեզ վրա, սա կայն դու Աստ ծու 
օգ նու թյամբ հաղ թե ցիր նրանց, քա նի որ Աստ ված օգ նում է 
նրան, ով մա քուր սրտով ապա վի նում է Իր զո րու թյա նը, եթե 
դու հույսդ Աստ ծու վրա դնե իր, իս րա յե լա ցի նե րի զոր քը քո 
ձեռ քից չէր կա րող ազատ վել, արդ, այս արար քով դու սխալ վե
ցիր, այդ է պատ ճա ռը, որ ձեր մի ջև պա տե րազ մը ան պա կաս 
պի տի լի նի»226:

Դժբախ տա բար, Ասան, սույն խրա տա կան խոս քե րը լսե
լով, զղջա լու փո խա րեն բար կա նում է և բան տար կում հա
մար ձա կա խոս մար գա րե ին և խստու թյամբ է վար վում նրանց 
հետ, ով քեր սրա հա մար հա մար ձակ վում են մե ղադ րել իրեն: 
Թե պետ Ասան մինչ այդ պա հը ապօ րի նի վարք չու ներ, սա
կայն, այ նու ա մե նայ նիվ, մարդ էր և այս ան գամ սխալ վում է և 
իր սխա լի հե տև անք նե րը կրում երեք տա րի, քա նի որ ոտ քերն 
ախ տա հար վե լով ̀  ծանր հի վան դա նում է, և դար ձյալ Աստ
ծուն աղա չե լու փո խա րեն մի այն բժիշկ նե րից է օգ նու թյուն 
խնդրում: Ասան, քա ռա սուն մեկ տա րի թա գա վո րե լով, մա հա
նում է. նրան մեծ շու քով թա ղում են Սի ո նում` իր կա ռու ցած 
գե րեզ մա նում:

226 Արդ, քանի որ դու այդ բանն անտեսեցիր, սրանից հետո քո 
երկիրը պատերազմներ է ունենա լու (Բ Մնաց. 16:9):
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Հարց ԾԳ: Ո՞վ է հաջորդում Ասային:
Պա տաս խան: Նրա Հով սա փաթ որ դին: Ինչ պես հայ րը նա

խա պես հնա զանդ էր Աստ ծուն, այդ պես էլ Հով սա փա թը կա
տա րե լա պես հնա զանդ վում է աստ վա ծա յին օրենք նե րին և 
պատ վի րան նե րին, որի պատ ճա ռով էլ միշտ հաղ թում է Իս րա
յե լի թա գա վո րին, այն պես որ հոր` Եփ րե մի երկ րում գրա ված 
քա ղաք նե րում վե րա կա ցու իշ խա նա վոր ներ է կար գում : Նույն 
ձևով իր իշ խա նու թյան սահ ման նե րում օրեն քին հա կա ռակ ոչ 
մի վայր չի թող նում և Հու դա յի քա ղաք նե րում քա հա նա ներ և 
ղև տա ցի ներ է նշա նա կում, որոնց պաշ տո նը ժո ղովր դին Աստ
ծու օրենք ներն ուսու ցա նելն էր, և այս ամե նը այն քան հա ճե լի էր 
բո լո րին, որ սկսում են առատ ըն ծա ներ նվի րել թա գա վո րին:

Դու Աստ ծու ողոր մու թյու նը տե՛ս. որով հե տև Հով սա փա
թը Աստ ծուն հնա զանդ էր, Աստ ված շրջա կա թա գա վոր նե րի 
սրտե րը եր կյուղ է գցում, և սրանք ոչ մի այն չեն պա տե րազ
մում Հու դա յի թա գա վո րի դեմ227, այ լև ոս կի ար ծաթ և այլ ըն
ծա ներ են նրան ուղար կում: Օրի նակ` արաբ նե րը Հով սա
փա թին տա րե կան յոթ հա զար յոթ հա րյուր խոյ և նո խազ են 
նվի րում: Ուստի օրըս տօ րե նրա զո րու թյու նը և փառ քը այն
քան են աճում, որ շատ քա ղաք ներ է շե նաց նում և շի նու թյուն
ներ կա ռու ցում: Մա նա վանդ մեկ մի լի ո նից ավե լի քաջ և ըն
տիր զորք է պատ րաս տում, որոնց զգու շու թյան հա մար միշտ 
իր հրա մա նա տա րու թյան ներ քո է պա հում: Օրի նա՛կ վերց րու. 
Հով սա փա թը, ժո ղովր դի ճշմա րիտ բա րի քին սի րա հար, մեծ հե
տև ո ղա կա նու թյամբ նա խան ձախն դիր է լի նում օրեն քի պահ
պա նու թյա նը , որի հա մար էլ և՛ ինքն է փա ռա վոր վում, և՛ ժո ղո
վուրդն էլ վտան գից զերծ է մնում:

227 Տիրոջ սարսափն էր պատել Հուդայի երկրի շուրջը գտնվող 
երկրների թագավորներին, ու նրանք ոչ մի պատերազմ չէին մղում 
Հոսափատի դեմ (Բ Մնաց. 17:10)։
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Սրան հա կա ռակ` իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վոր նե րը, օրեն
քին հա կա ռակ վար վե լով, ոչ մի այն իրենք անձ նա պես թշվառ և 
դա տա պար տե լի են լի նում, այ լև իրենց պատ ճա ռով Իս րա յե լի 
ժո ղո վուր դը շատ հա ճախ վնաս նե րի և պա տիժ նե րի է են թարկ
վում: Քա նի որ վե րո հի շյալ Բա աս թա գա վո րը քսան չորս տա
րի թա գա վո րե լուց հե տո մա հա նում է, նրան հա ջոր դում է էլա 
որ դին: Սա կայն հոր չար վար քին հե տև ե լու պատ ճա ռով հա
զիվ հազ եր կու տա րի է թա գա վո րում: Քա նի որ մի օր իր մայ
րա քա ղաք Թեր սա յում` մի պաշ տո նյա յի տա նը, կե րու խու մի 
և զվար ճու թյուն նե րի անձ նա տուր եղած ժա մա նակ Զամբ րի 
անու նով իր պա լա տա կան նե րից մե կը սպա նում է. վեր ջինս, 
նրա փո խա րեն թա գա վո րե լով , և՛ Բա ա սի, և՛ էլա յի ցե ղը ու 
նրանց ազ գա կան նե րին և բա րե կամ նե րին անխ նա բնա
ջնջում է, ոչ մե կին չի խնա յում:

Այս պի սով, Բա ա սի ցե ղի կորս տյան մա սին Հեու մար գա
րեի վճի ռը (տե՛ս Ծ հար ցը) իրա գործ վում է Զամբ րիի մի ջո ցով: 
Սա կայն քա նի որ սա էլ իր նա խոր դի՝ Բա ա սի վարքն է որ
դեգ րում, յոթ օր հե տո կրա կի մեջ այր վե լով` մա հա նում է: Այն 
ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րի բա նա կը Գա բա թոն կոչ վող վայ
րում պա տե րազ մում էր թշնա մու դեմ, և զոր քը, լսե լով Զամբ
րիի թա գա վոր լի նե լը, մեր ժում է նրան և Ամ րի սպա րա պե տին 
թա գա վոր հռչա կում: Ամ րի սպա րա պե տը, ան մի ջա պես զոր ք 
հա վա քե լով, Զամբ րիի դեմ է շարժ վում և պա շա րում մայ րա
քա ղա քը: Թշվառ Զամբ րին, բո լոր կող մե րից հու սա հատ, հրդե
հում է իր պա լա տը և ինքն էլ, յու րա յին նե րի հետ այր վե լով, ար
ժա նի պա տիժ գտնում : 

Թե պետ Ամ րին թա գա վոր է դառ նում, սա կայն դա ժո
ղովր դի մե ծա մեծ նե րի գի տու թյամբ չի լի նում, և նրանք Թամ
նի անու նով մե կին են թա գա վոր կար գում: Այս պի սով, եր
կու թա գա վոր նե րով սկսե լով իշ խա նու թյուն վա րել` ակա մա 
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ժո ղո վուրդն էլ եր կու կող մի է բա ժան վում, որոնք սկսում են 
մի մյանց հա կա ռակ վար վել, սա կայն Ամ րիի կող մը հաղ թող է 
դուրս գա լիս, քա նի որ չորս տար վա հա կա մար տու թյու նից հե
տո Թամ նին մա հա նում է, և ամ բողջ Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, 
որ պես զի էլ ավե լի չվնաս վի, պար տա վոր վում է ըն դու նե լու Ամ
րիի թա գա վո րու թյու նը:

Ամ րին, Թեր սա մայ րա քա ղա քում վեց տա րի թա գա վո
րե լուց հե տո ոմն Սա մե րից Սո մո րեն լե ռը գնե լով և այն տեղ 
քա ղաք կա ռու ցե լով, անու նը Սա մի րոն է դնում, որ տեղ էլ տե
ղա փո խում է իր թա գա վո րա կան գա հը, և այ նու հե տև Իս րա
յե լի բո լոր թա գա վոր նե րը միշտ այն տեղ են բնակ վում: Ամ րին, 
տաս ներ կու տա րի թա գա վո րե լով, մա հա նում է և առա ջին թա
գա վորն է լի նում, որ թաղ վում է Սա մի րո նում, որը հռչա կա վոր 
Սա մա րի ան է:

Հարց ԾԴ: Ամրիի փոխարեն ո՞վ է դառնում Իսրայելի 
թագավոր:
Պա տաս խան: Նրա Աքա աբ որ դին: Ինչ պես որ Ամ րին է հե

տև ում Հե րո բո վա մի ամ բա րիշտ կյան քին, այդ պես էլ Աքա ա բը, 
նույն չար ճա նա պար հը բռնե լուց բա ցի, է՛լ ավե լի է չա րա նում, 
որով հե տև Սի դո նի թա գա վոր Հո բա ղի դստե րը՝ Հե զա բե լին` 
իրեն կնու թյան առ նե լով, որը Բա հաղ կուռքն էր պաշ տում, հա
նուն նրա սի րո, Սա մա րի ա յում նույն պես կռա տուն և սե ղան 
կա ռու ցե լով ու ան տառ տնկե լով, սկսում է պաշ տել Բա հաղ 
կուռ քը: 

Իս րա յե լի առա ջին թա գա վոր Հե րո բո վա մը, Իս րա յել երկ
րում կռա պաշ տու թյունն ընդ հա նուր դառ նա լու պատ ճառ է 
լի նում, նրա հա ջորդ ներն էլ, այդ վար քը շա րու նա կե լով , իրենց 
սոս կա լի պա տիժն են կրում, և Աքա աբն էլ նրանց օրի նա կից 
խրատ վե լու փո խա րեն , նրան ցից ավե լի վատ թար լի նե լով, 
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առա վե լա գույն պատ ժի էր ար ժան, սա կայն Աստ ված չի ցան
կա նում նրան ան մի ջա պես պատ ժել, այլ ցան կա նում է նրա 
պաշ տած կուռ քե րի անօ գուտ լի նե լը ցույց տալ, որ պես զի սա 
զղջա և իր անօ գուտ ճա նա պար հից հետ դառ նա: Այս նպա տա
կով Եղիա մար գա րեն, Աստ ծու հրա մա նով Աքա ա բի մոտ գա
լով , հան դի մա նա կան եղա նա կով է խո սում և վճիռ կա յաց նում` 
ասե լով. «Հե տա գա տա րի նե րին ո՛չ ցող և ո՛չ էլ անձ րև չպի տի 
տե ղա, այլ մի այն երբ ե՛ս կա մե նամ»228:

Լա՛վ մտա պա հիր. Աքա ա բը երկն քի և երկ րի ստեղ ծող 
Աստ ծուն ուրա նում և կուռ քերն է երկր պա գում, և ահա որ պես 
պա տիժ և խրատ` Եղիա մար գա րեն ար գե լում է, որ անձ րև գա, 
որ պես զի սով լի նի: Սրա նից բա ցի` վճռում է` երբ ին քը կա մե
նա, այն ժա մա նակ մի այն անձ րև գա, որ պես զի Աքա աբ ն այդ 
ամե նը բնա կան ար հա վիրք չհա մա րի, այլ իր մեղ քե րի հա մար 
Աստ ծուց պա տիժ հա մա րե լով` չար ճա նա պար հից հետ դառ նա 
և ապաշ խա րի: 

Եղի ան իր խոսքն ասե լուց հե տո գնում է Հոր դա նա նի հա
կա ռակ ափը և թաքն վում Քո ռա թի ձո րում, որ տեղ առատ 
ջուր էր հո սում: Աստ ծու հրա մա նով ագ ռավ նե րը Եղի ա յին 
առա վո տյան և երե կո յան հաց ու միս են բե րում սննդի հա մար:

Այս պես Եղի ան մի առ ժա մա նակ այն տեղ է ապ րում, իսկ 
Իս րա յել երկ րում անձ րև չլի նե լու պատ ճա ռով սո վը սաստ
կա նում է, և ժո ղո վուրդն էլ` խիստ տա ռա պում: Ուստի Աստ
ված , ժո ղովր դին գթա լով և մա նա վանդ ցան կա նա լով հա տուկ 
ողոր մու թյուն անել Սա րեփ թա քա ղա քում ապ րող մի որ բև
այ րու, հան կարծ ցա մա քեց նում է հե ղե ղա տի ջու րը, և Եղի ան 
ծա րավ է մնում, և Աստ ված նրան ուղար կում է Սա րեփ թա 

228 Եղիա մարգարեն ասաց Աքաբին. «Կենդանի է երկնային 
զորությունների Տեր Աստվածը…. եթե այս տարիներին ցող իջնի 
կամ անձրև գա, ապա այդ կլինի միայն իմ խոսքով» (Գ Թագ 17:1):
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քա ղա քի նույն այդ այ րի կնոջ մոտ, որը պետք է հյու րըն կա լեր 
մար գա րե ին և կե րակ րեր: 

Ան շուշտ, մար գա րեն ուր էլ լի ներ, Աստ ված կա րող էր մի 
որևէ ձև ով պա հել նրան, սա կայն ցան կա նում է իր ան հուն 
ողոր մու թյու նը և մար դա սի րու թյու նը տալ նրան, և սո վո րեց
նել , որ երբ ժո ղո վուր դը մե ղան չե լով պատ ժի է ար ժա նի լի նում, 
պետք չէ մեղ քի մե ծու թյա նը հա մա պա տաս խան խստու թյամբ 
պատ ժել նրան: Այս է պատ ճա ռը, որ ան չափ հու սա հատ վի
ճա կում գտնվող այ րի կնոջ մոտ է ուղար կում նրան, որ պես զի 
ժո ղովր դի խղճա լի վի ճա կը տես նե լով` նրա մարդ կա յին սիր տը 
գթու թյամբ լցնի:

Ըստ Աստ ծու հրա մա նի` Եղիա մար գա րեն Սա րեփ թա քա
ղա ք է գնում այն ժա մա նակ, երբ հի շյալ այ րի կի նը քա ղա քի 
դար պաս նե րի մոտ փայտ հա վա քե լիս հան դի պում է մար գա րե
ին. սա նրա նից խմե լու ջուր է խնդրում, և երբ կի նը գնում է` 
ջու րը բե րե լու, հե տև ից ձայն է տա լիս, որ մի կտոր էլ ուտե
լու հաց բե րի: Այն ժա մա նակ որ բև այ րի կի նը հայտ նում է, որ 
ուտե լիք չու նի, և դա հաս տա տում է եր դու մով: Բայց նաև ավե
լաց նում է, որ տա նը մի բուռ ա լյուր և մի փոքր էլ յուղ ունի և 
ահա փայտ է հա վա քում, որ հաց թխի, իր զա վակ նե րի հետ 
վեր ջին ան գամ հաց ուտի և հե տո մա հա նա:

Իրոք, քա նի որ խեղճ և թշվառ կի նը, մի փոքր ա լյու րից և 
մի չնչին յու ղից բա ցի, տա նը ոչինչ չու ներ և ուրիշ նե րից էլ հույս 
ու ակն կա լիք չէր կա րող ունե նալ, ուրեմն նրան զա վակ նե
րի հետ մնում էր սո վից մա հա նալ: Եղի ան, այս խոս քը լսե լով, 
պա տաս խա նում է. «Քա ջա լեր վի՛ր կին, դու նախ` ինձ հա մար 
կե րա կո՛ւր պատ րաս տիր, ապա` քո և զա վակ նե րիդ հա մար, 
քա նի որ այս պես է հրա մա յում Տե րը, որ մին չև անձ րևի գալը, 
ա լյուրն ու յու ղը եր բեք չպա կա սեն»: Խեղճ կի նը, Եղի ա յի խոս
քին հա վա տա լով, նրան իր տուն է տա նում և նախ նրա հա մար 
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կե րա կուր է պատ րաս տում և կե րակ րում, որով էլ աստ վա ծա
յին ողոր մու թյամբ մինչ անձ րևի գա լը ո՛չ այ լուրն է պա կա սում, 
ո՛չ էլ յու ղը, և այս պի սով հան գիստ ապ րում է: Եղի ան մի առ ժա
մա նակ մնում է այն տեղ:

Հե տո մա հա նում է կնոջ որ դի նե րից փոք րը, և կի նը Եղի ա յին 
ասում է. «Դու սուրբ մարդ ես, դրա պատ ճա ռով որ դիս մա հա
ցավ»: Քա նի որ մտա ծում էր` ին քը մե ղա վոր մեկն է, իսկ մար գա
րեն` սուրբ, և սրբու թյա նը անար ժա նա բար ծա ռա յե լու հա մար 
որ դու մա հը պա տիժ է հա մա րում, սա կայն մար գա րեն, մա հա
ցած ման կա նը գրկե լով, իր սե նյակ է տա նում և այն տեղ ջեր մե
ռան դո րեն աղո թե լով` հա րու թյուն է տա լիս և հանձ նում մո րը: 

Հի շյալ կնոջ առա քի նու թյու նից օրի նա՛կ վերց րու. ճշմա
րիտ է, որ Աստ ված, նրա թշվառ վի ճա կը գթա լով, Եղի ա յին 
Սա բեփ թա է ուղար կում, սա կայն կինն էլ իր կա տա րյալ հա
վատ քով ցույց է տա լիս, որ ինքն ար ժա նի է ոչ մի այն այդ աստ
վա ծա յին գթու թյա նը, քա նի որ իրեն ոչ մի այն հան գիստ ապ
րե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վել, այ լև իր որ դին, որի մա հը 
խո ցել էր մայ րա կան սիր տը, մար գա րեի` Աստ ծուն խնդրանք 
ուղ ղե լու ար ժա նի աղոթ քով կեն դա նի իրեն է վե րա դարձ վում, 
որ աստ վա ծա յին շնորհ նե րի մի առանձ նա կի պար գև և ըն ծա է:

Դու Աքա ա բի չա րու թյո՛ւնը տես. սրա մեղ քի պատ ճա
ռով է անձ րևը դա դա րում, սա կայն նա զգաս տա նա լու և «մե
ղա՜» ասե լու փո խա րեն Եղիա մար գա րե ին է որո նում, որ սպա
նի: Երբ որո նե լով չի կա րո ղա նում գտնել, կաս կա ծե լով, որ այդ 
կող մե րի մար դիկ են թաքց րել մար գա րե ին, սկսում է չար չա րել 
նրանց: Մա նա վանդ նրա անզ գամ կի նը բո լոր ճշմա րիտ մար
գա րե նե րին, որոնք հայտ նա բեր վում են Իս րա յել երկ րում, կա
րո ղա նում է ձեր բա կա լել , սպա նել է տա լիս: Սա կայն Աբ դիո 
անու նով մի բա րե պաշտ մար դու մի ջո ցով հա րյուր հո գի կա
րո ղա նում են ազատ վել. հի սու նին` մի քա րան ձա վում, մյուս 
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հի սու նին` մի այլ քա րան ձա վում թաքց նե լով`այդ բա րե պաշտ 
անձ նա վո րու թյու նը պա հում էր նրանց: Ճշմա րիտ է, որ Աքա աբ 
թա գա վո րի պա լա տա կան նե րից էր, սա կայն կուռ քեր չերկր պա
գե լով և առ Աստ ված ունե ցած սի րուց և հնա զան դու թյու նից 
դրդված` Հե զա բե լի չար և անո ղորմ հա լա ծանք նե րից փրկում է 
մար գա րե նե րին: 

Այս պես երեք տա րի ո՛չ ցո ղը, ո՛չ էլ անձ րևը չեն թրջում եր կի
րը, սովն օրըս տօ րե սաստ կա նա լով ̀ ամ բողջ Իս րա յե լը անո թի և 
ծա րավ է դառ նում: Սա կայն ամ բա րիշտ թա գա վո րը փո խա նակ 
իր հպա տակ նե րի սույն դառ նա ղետ վի ճա կի մա սին խոր հե լու, 
իր ձի ե րի և ջո րի նե րի մա սին է հո գում, քա նի որ սրանց հա
մար էլ խոտ և դար ման չկար: Ուստի սա իր վստա հու թյա նը ար
ժա նա ցած վե րո հի շյալ Աբ դիո պա լա տա կա նի հետ շրջա գա յու
թյան է դուրս գա լիս, որ թե րևս ձո րե րի եզեր քին, հե ղե ղատ նե րի 
մոտ կամ էլ աղ բյուր նե րի ակունք նե րում մի քիչ խոտ և կա նաչ 
գտնեն: Արդ, ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է, ողոր մած Աստ ված, 
ժո ղովր դին գթա լով և ցան կա նա լով անձ րև տալ, Եղիա մար գա
րե ին հրա մա յում է գնալ և ներ կա յա նալ թա գա վո րին:

Երբ մար գա րեն Աստ ծու հրա մա նով գնում էր Աքա ա բի 
մոտ, հան կարծ նրա առ ջև է դուրս գա լիս Աբ դի ոն, որը, թա գա
վո րից բա ժան վե լով, այլ վայ րե րում էր խոտ փնտրում, և որը 
մար գա րե ին տես նե լուն պես գետ նա տա րած երկր պա գու թյամբ 
ող ջու նում է Աստ ծու մար դուն : Եղի ան ասում է. «Գնա՛, թա գա
վո րին հայտ նի՛ր իմ գա լուս տը»: Սա կայն Աբ դի ոն, վա խե նա
լուվ, որ լու րը հայտ նե լու հա մար իր բա ցա կա յե լու ժա մա նակ 
թե րևս Աստ ված Եղի ա յին մի այլ տեղ փո խադ րի, և եթե նրան 
չկա րո ղա նա գտնել, Աքա աբն ան պատ ճառ իրեն մահ վան կդա
տա պար տի, չի ցան կա նում գնալ:

Այն ժա մա նակ Եղի ան եր դու մով հաս տա տում է, որ հենց 
այդ օրը պետք է հան դի պի թա գա վո րին , ուս տի գնա լով` 
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Աբ դի ոն Աքա ա բին հայտ նում է լու րը: Քա նի որ թա գա վորն 
ար դեն որո նում էր նրան, իս կույն ըն դա ռաջ է դուրս գա լիս, 
սա կայն հար գան քով խո սե լու փո խա րեն բար կա ցած դեմ քով 
ասում է. «Իս րա յե լը կոր ծա նո ղը դո՛ւ ես»: Սրան Եղի ան առանց 
եր կյու ղի պա տաս խա նում է. «Ես չեմ, այլ դու և քո հոր տու նը, 
որ Աստ ծուն թող նե լով ̀ Բա հա ղի հե տև ից գնա ցիք»: 

Հե տո իշ խա նու թյամբ հրա մա յում է, որ Կար մե ղոս լե ռան 
մոտ հա վա քի Իս րա յե լի ժո ղովր դին և Բա հա ղի բո լոր 450 մար
գա րե նե րին, ան տառ նե րի 400 մար գա րե նե րին (որոնց Հե զա
բելն էր կե րակ րում), և ինքն էլ մեկ նում է հի շյալ լեռ: Այս Կար
մե ղոս լե ռը ԻԲ հար ցում հի շա տակ ված Կար մե ղոս լե ռը չէ: 
Եղի ան և նրա Եղի սե աշա կեր տը ընդ հան րա պես այս տեղ էին 
բնակ վում. մա նա վանդ սույն լե ռը մե ծա պես հռչակ վում է 
նրանց այս լե ռան վրա գոր ծած զա նա զան հրաշք նե րով , ինչ
պես հայտ նի է Սուրբ գրքից:

Հարց ԾԵ: Աքաաբը բարկանո՞ւմ է Եղիա մարգարեի 
խոսքերի պատճառով:
Պա տաս խան: Այո՛, բար կա նում է, սա կայն վա խե նա լով մար

գա րե ին որևէ վնաս չի կա րո ղա նում հասց նել: Քա նի որ թա գա
վո րին ծանր է թվում նրա հրա մա նով Կար մե ղոս լե ռան մոտ 
ամ բողջ ժո ղովր դին և Բա հա ղի սուտ մար գա րե նե րին (որոնք 
Հե զա բե լի պաշտ պա նու թյան ներ քո էին) հա վա քե լը, ուս տի չի 
ցան կա նում կա տա րել սույն հրա մա նը , և այս է պատ ճառը, 
որ սո վը վեց ամ սից ավե լի է տև ում, քա նի որ եր րորդ տար
վա  ավար տին պետք է անձ րև եր, սա կայն հե տաձգ վում է ևս 
վեց ամիս229:

229 Արդարև, ասում եմ ձեզ, որ Եղիայի օրով Իսրայելում բազում 
այրիներ կային, երբ երկինքը փակվեց երեք տարի ու վեց ամիս, և 
ամբողջ երկրի վրա մեծ սով եղավ (Ղուկ. Դ:25):
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Պարզ է, որ առանց Եղի ա յի հրա մա նը կա տա րե լու անձ րև 
չէր գա լու, և Աքա ա բը Իս րա յե լի ժո ղովր դին և սուտ մար գա րե
նե րին ճա րա հա տյալ հրա վի րում է` վե րո հի շյալ լե ռան մոտ հա
վաք վե լու: Եղի ան, որն ար դեն իսկ այն տեղ էր, ժո ղովր դին իր 
մոտ կան չե լով, ասում է. «Մին չև ե՞րբ եր կու կող մի հա կա մետ 
պի տի լի նեք, Ո՞վ է զո րու թյուն նե րի Տե րը, Նրա՛ն պաշ տեք»230: 
Ժո ղո վուր դը լռում է, քա նի որ շա տե րը չէ ին ըն դու նել կուռ քե րի 
զո րա վոր լի նե լը, սա կայն Աքա ա բից եր կյու ղե լով լռում են, ուս
տի Եղի ան որո շում է բա ցա հայտ հրաշ քով ամ բողջ ժո ղովր դին 
հա մո զել, որ կռա պաշ տու թյու նից հե ռու մնան, որն իս րա յե լա
ցի նե րին ամեն կերպ վնա սա կար և վտան գա վոր է:

Արդ, քա նի որ Աստ ծու մար գա րե նե րից մի այն ին քը՝ Եղի
ան էր ներ կա, և սուտ մար գա րե նե րը 850 հո գի էին, այս է պատ
ճա ռը, որ ժո ղովր դին առա ջար կում է եր կու եզ բե րել, և սուտ 
մար գա րե նե րը այդ եզ նե րից որը ցան կա նան, կտրտե լով փայ
տե րի վրա թող դնեն, իսկ ին քը մյու սը կտրտե լով փայ տի վրա 
կդնի առանց կրա կի. նրանք թող իրենց աստ ված նե րի անու նը 
կար դան, իսկ ինքն իր Աստ ծու անու նը կկան չի, և որը երկն քից 
կրակ տա, նա է Աստ ված: Երբ ժո ղո վուրդն ըն դու նում է Եղի
ա յի սույն առա ջար կը, վեր ջինս Բա հա ղի սուտ մար գա րե նե րին 
ասում է. «Դուք մե ծա թիվ եք. առա ջի նը դո՛ւք սկսեք»: Ար դա
րև , նրանք վե րո հի շյալ եղա նա կով ամեն ինչ պատ րաս տե լուց 
հե տո սկսում են Բա հա ղին օգ նու թյան կան չել` ասե լով. «Լսի՛ր 
մեզ, ո՛վ Բա հաղ, լսի՛ր ծա ռա նե րիդ»:

Սա կայն երբ առա վո տից մինչ կե սօր նրանց` սե ղա նի 
մոտ պտտվե լուց հե տո ոչ մի նշան չի լի նում, Եղի ան, նրանց 

230 Եղիան, մոտենալով ամբողջ ժողովրդին, ասաց. «Մինչև ե՞րբ 
պի տի կաղաք երկու ոտքով։ Եթե Տերը Աստված է, գնացե՛ք նրա հե
տևից, և եթե Բահաղն է, նրա՛ հետևից գնացեք»։ Ժողովուրդը պա
տաս խան չտվեց (Գ Թագ. 18:21):
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ծաղ րե լով, ասում է. «Բարձ րա ձա՛յն աղո թեք, որով հե տև աստ
ված է, մի գու ցե զբո սան քի է դուրս եկել կամ գու ցե քնած է, թող 
արթ նա նա»: Թեև Եղի ա յի խոս քե րը վի րա վո րա կան էին, այ
դու հան դերձ, նրանք ոչ մի այն սկսում են բարձ րա ձայն աղո թել, 
այ լև իրենց սո վո րու թյան հա մա ձայն` նի զակ նե րով իրենց մար
մին նե րը վի րա վո րե լով ̀  ամեն մեկն այդ ա րյու նա շա ղախ, ող
բա լի վի ճա կում սուտսուտ մար գա րե ու թյուն ներ է անում:

Հարկ է նկա տել հի շյալ սուտ մար գա րե նե րի ծայ րա
հեղ անմ տու թյու նը: Որով հե տև օրն ար դեն ավարտ վել էր, 
երե կո էր, ու թե պետ դե ռևս Բա հա ղից որևէ զո րու թյուն չէ
ին տե սել , բայց և այն պես նրանք, շա րու նակ սե ղա նի շուր ջը 
պտտվե լով, բարձ րա ձայն աղա ղա կում էին, որից էլ մի կող մից, 
հո գե մաշ վի ճա կի հաս նե լով, չէ ին ցան կա նում խոս տո վա նել 
իրենց ան կա րո ղու թյու նը, իսկ մյուս կող մից, ժո ղովր դի առ
ջև խայ տա ռակ ված և նշա վակ ված, դե ռևս սպա սում էին, դե
ռևս հույս ունե ին ան շունչ և անզ գա կուռ քից որևէ զո րու թյան 
նշան գտնե լու:

Այդ ժա մա նակ Եղիա մար գա րեն նշան է անում, որ դա
դա րեց նեն իրենց ան միտ գոր ծո ղու թյուն նե րը , որոն ցով իզուր 
չար չա րում են իրենց ան ձե րը, և Իս րա յե լի ժո ղովր դին հրա վի
րում է, որ իրեն մո տե նան, ապա Աստ ծու կոր ծան ված սե ղա նը 
վե րա կանգ նում է տաս ներ կու քա րե րով` Իս րա յե լի տաս ներ կու 
ցե ղե րի անուն նե րով231 և սե ղա նի շուր ջը ջուր լցնե լու հա մար 
փո սեր է փո րել տա լիս, փայ տը ու ող ջա կե զը դնե լով` երեք ան
գամ չոր սա կան սա փոր ջուր է լցնել տա լիս դրանց վրա, այն
պես որ փայ տե րի և ող ջա կե զի վրա յով ջու րն առա տա պես 
թափ վե լով` փո սե րը ջրով են լցվում: 

231 Եղիան ասաց ժողովրդին. «Մոտեցե՛ք ինձ»։ Ամբողջ ժո
ղո վուրդը մոտեցավ նրան։ Նա նորո գեց Տիրոջ կործանված զո հա
սեղանը (Գ Թագ. 18:30):
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Ապա Եղի ա յի առ Աստ ված ջեր մե ռան դո րեն աղո թե լուն 
պես, իս կույն հրաշ քով երկն քից կրակ իջ նե լով, փայտն ու ող
ջա կե զը այ րե լուց և մոխ րի վե րա ծե լուց բա ցի, ջրով լցված փո
սերն էլ չո րաց նում է և հողն էլ այ րե լով` այն տեղ խո նա վու թյան 
հետք էլ չի թող նում: Ժո ղո վուր դը, սույն բա ցա հայտ հրաշ քը 
տես նե լով, երես նի վայր ըն կած նո րից ու նո րից խոս տո վա
նում է, որ ճշմար տա պես Նա է Աստ ված, Ով ամեն ին չի Տերն է, 
այ սինքն` Եղի ա յի Աստ վա ծը, Ով երկն քի և երկ րի Արա րիչն է232:

Այս տեղ անհ նար է նկա րագ րել Բա հաղ կուռ քի մար գա րե
նե րի թշվառ վի ճա կը. որով հե տև Եղի ան ան մի ջա պես հրա մա
յում է նրանց բո լո րին բռնել, այն պես որ ոչ մե կը չի կա րո ղա նում 
փախ չել, և Կար մե ղոս լե ռան մոտ գտնվող Գի սո նի ձո րում 
առանց բա ցա ռու թյան բո լո րին կո տո րել է տա լիս: Եղի ան բո
լոր սուտ մար գա րե նե րին այս պես կո տո րե լուց հե տո Աքա ա բին 
ասում է. «Գնա՛, հա՛ց կեր, քա նի որ ան ձևը մո տե նում է»: Երբ 
Աքա ա բը ճա շե լու հա մար իր վրանն է գնում, Եղի ան բարձ րա
նում է լե ռան գա գա թը և այն տեղ, դեմ քը եր կու ծնկնե րի մի ջև 
դրած, գետ նա մած աղո թում է Աստ ծուն: 

Մար գա րեն, այս վի ճա կում աղո թե լով, իր մոտ գտնվող 
պա տա նուն պատ վի րում է ուղիղ դե պի ծո վը նա յել` տես նե լու, 
թե ար դյոք ամպ երև ում է, և երբ պա տա նին վե րա դառ նա լով 
ասում է, որ չկա, պատ վի րում է յոթ ան գամ գնալ և նա յել, և ին
քը շա րու նա կում է աղո թել: Հե տո, երբ հո րի զո նում մարդ կա յին 
ձեռ քի նմա նու թյամբ մի ամպ է երև ում233, պա տա նու մի ջո ցով 
լուր է ուղար կում Աքա ա բին` ասե լով. «Կառքդ լծի՛ր, 

232 Երբ ամբողջ ժողովուրդը տեսավ դա, ընկավ երեսնիվայր և 
ասաց. «Արդարև, Տերն Աստված է, Տերն Աստված է» (Գ Թագ. 18:39):

233 Եվ այնպես պատահեց, որ, յոթներորդ անգամը հազիվ 
լրացած, մարդու ձեռքի չափ մի փոքրիկ ամպ ջուր էր կաթեցնում 
(Գ Թագ. 18:44):
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հնա րա վոր է, որ անձ րևի տակ մնաս»: Աքա ա բը շտա պում է՝ 
կառ քով հե ռա նա լու, և ահա շատ չան ցած` ամ պե րը փա կում են 
եր կին քը, և քա մի փչե լով` սաս տիկ անձ րև է գա լիս:

Աքա ա բը, տես նե լով անձ րևը, մին չև Հեզ րա յել ար տաս
վում է: Եղի ան թե պետ ոտ քով էր գնում, սա կայն Աստ ծու զո
րու թյամբ Աքա ա բից առաջ ար դեն Հեզ րա յե լում էր234: Ահա այս
պես, ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է, Աստ ված, գթա լով Իս րա յե լի 
ժո ղովր դին, ցան կա նում է անձ րև տալ, սա կայն քա նի որ Եղիա 
մար գա րեն ար գե լել էր անձ րևը, ուս տի նրա աղոթ քով էլ բա րե
հա ճում է անձ րև տալ, որ պես զի փա ռա վո րի Իր հա վա տա րիմ 
ծա ռա յին, և ամեն մարդ էլ հաս կա նա նրա պա տի վը, հնա զան
դու թյամբ հե տև ե լով տրված պա տի րան նե րին և նրա նման հա
վա տար մու թյամբ Աստ ծուն ծա ռա յե լով` պատ ժից զերծ մնա:

Հարց ԾԶ: Աքաաբը, երբ պարզորոշ տեսնում է, 
որ Եղիայի աղոթքով է անձրև գալիս, հարգում և 
հնազանդվո՞ւմ է մարգարեին:
Պա տաս խան: Ո՛չ միշտ: Հի րա վի, հրաշ քի և անձ րևի հե

տևան քով բար կու թյունն անց նե լով ̀  զգու շա նում է վնա սել 
Եղի ա յին, սա կայն մի և նույն ժա մա նակ չի ցան կա նում հնա
զանդ վել նրա պատ վի րան նե րին և ոչ էլ հար գան քով ըն դու նել 
նրան, ինչ պես պար տա վոր էր: Մա նա վանդ երբ Աքա ա բը Եղի
ա յի հրա մա նով Բա հա ղի մար գա րե նե րի կո տոր վե լը պատ
մում է Հե զա բե լին, անզ գամ թա գու հին մտադր վում է սպա նել 
մար գա րե ին , սա կայն ժո ղովր դից վա խե նա լով` մի առ ժա մա
նակ հե տաձ գում է իր մտադ րու թյու նը , մի այն բա ցա հայ տո րեն 
լուր է ուղար կում, որ վա ղը` այս ժա մին, սպա սե լու է նրան:

234 Տիրոջ ձեռքը Եղիայի վրա էր, որն իր մեջքը պինդ կապելով՝ 
վա  զեց Աքաաբի առջևից (Գ Թագ. 18:46):
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Այս սպառ նա լի քից վա խե նա լով` Եղի ան Հու դա յի երկ րին 
պատ կա նող Բեր սա բե կոչ վող վայրն է գնում, որ տեղ էլ ծա ռա
յին թող նե լով` ին քը մի այ նակ շա րու նա կում է ճա նա պար հը դե
պի անա պատ և մի ամ բողջ օր քայ լե լով` հոգ նած հան գիստ է 
առ նում մի ծա ռի տակ: Ե՛վ հոգ նու թյու նից, և՛ ժո ղովր դի ան
կարգ վար քի պատ ճա ռով սրտնե ղե լով` մար գա րեն ցան կա
նում է մեռ նել` ասե լով. «Ո՜վ Տեր, վերց րո՛ւ հո գիս, ես իմ հայ րե
րից լա վը չեմ», և տխրու թյու նից այն տեղ ննջում է: 

Ապա նրան արթ նաց նում է Աստ ծու հրեշ տա կը` ասե
լով. «Վե՛ր կաց և կե՛ր», Եղի ան արթ նա նա լով տես նում է, որ 
մի կտոր հաց և մի կուժ ջուր են դրված իր մոտ, ուտում և 
խմում է և դար ձյալ ննջում: Երկ րորդ ան գամ հրեշ տա կը արթ
նաց նում է` ասե լով. «Վե՛ր կաց և կե՛ր, քա նի որ գնա լիք ճա նա
պարհդ եր կար է»: Նա էլ, ըստ հրա մա նի արթ նա նա լով, ուտում 
և ըմ պում է և ահա այդ հա ցի զո րու թյամբ քա ռա սուն օր ու 
քա ռա սուն գի շեր քայ լում է, մին չև Քո րեբ լե ռանն է հաս նում և 
այն տեղ` մի քա րան ձա վում, բնա կու թյուն հաս տա տում :

Մի օր Եղի ան աստ վա ծա յին ձայնն է լսում. «Ին չո՞ւ ես այս
տեղ նստել, Եղիա՛», և սա պա տաս խա նում է. «Աստ ծու փառ
քին նա խան ձախն դիր եղա, քա նի որ տե սա, որ Իս րա յե լը , Քեզ 
թո ղած, Քո սե ղան նե րը կոր ծա նեց և մար գա րե նե րիդ կո տո
րեց, մի այն ես մնա ցի, և ինձ էլ ցան կա նում են սպա նել»235: Քա
նի որ մար գա րեն սույն պա տաս խա նով Իս րա յե լի ժո ղովր դի 
չար վարքն ու դրա պատ ճա ռով իրեն հա մա կած խոր տխրու
թյունն է հայտ նում , ուս տի ամե նա բա րի Աստ ված, ցան կա
նա լով իր հա վա տա րիմ և եռան դուն ծա ռա յին վար ձատ րել և 

235 Եղիան ասաց. «Նախանձախնդրություն ունեցա ամե նա կալ 
Տիրոջ համար, քանզի իսրայե լա ցիները լքեցին քեզ, քո զո հասե ղան
ները կործանեցին և քո մարգարեներին սրակոտոր արեցին։ Միայն 
ես եմ մնացել, և ինձ էլ փնտռում են, որ սպանեն» (Գ Թագ. 19:10):
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մխի թա րել, առա ջար կում է հա ջորդ օրը Քո րեբ լեռ բարձ րա
նալ, քա նի որ Աստ ված այդ տե ղով պի տի անց նի:

Երբ Եղի ան բարձ րա նում է լե ռը, իս կույն աստ վա ծա յին 
հրա մա նով սաս տիկ հողմ է սկսում փչել, ապա երկ րա շարժ է 
լի նում, և հրե տե սա րան ներ են տե ղի ունե նում կամ ժայթ քում. 
այս ամե նից հե տո մեղմ զե փյու ռի ձայն է լսվում, Եղի ան իս
կույն հաս կա նում է, որ Աստ ված այն մեղմ քա մու ձայ նի հետ է, 
դրա պատ ճա ռով պատ կա ռե լով, կաշ վե վե րար կու ով ծած կե լով 
իր դեմ քը` վե րա դառ նում է հի շյալ քա րան ձա վը236:

Պետք է նկա տել, որ սաս տիկ քա մու, երկ րա շար ժի և կրակ 
ժայթ քե լու ժա մա նակ Եղի ան վե րար կու ով իր դեմ քը չի ծած կում, 
քա նի որ դրանց մեջ Աստ ծու ներ կա յու թյուն չկար, սա կայն մեղմ 
զե փյու ռի ձայ նը լսե լուն պես Աստ ված այդ ձայ նի հետ լի նե լու 
պատ ճա ռով մար գա րեն ծած կում է դեմ քը: Այս պի սի տե սա րան
նե րից հաս կաց վում է, որ Աստ ված ցան կա նում է Եղի ա յին ցույց 
տալ իր զո րու թյու նը և գթու թյու նը: Քա նի որ սաս տիկ հող մը, 
երկ րա շար ժը և կրա կը` Նրա կա րո ղու թյու նը, իսկ մեղմ քա մու 
ձայ նը Նրա գթու թյունն են հայտ նում: Քա նի որ մե ղա վո րին կա
րող է պատ ժել խիստ մի ջոց նե րով, ինչ պի սին փո թո րի կը , երկ րա
շար ժը և հուրն են, որոնք իս կույն կոր ծա նում են:

Սա կայն քա նի որ Աստ ված ողոր մած է, և համ բե րում է, 
որ մե ղա վո րը հետ դառ նա ու ապաշ խա րի, և թեև մե ղա վո րի 

236 Տերն ասաց. «Վաղն առավոտյան կելնես ու կկանգնես լերան 
վրա, Տիրոջ առջև։ Տերը կանցնի, մի սաստիկ հողմ կբարձրանա, Տի
րոջ առաջ կխորտակի լեռները, փուլ կտա ժայռերը, սակայն Տերն 
այն հողմի մեջ չի լինի։ Հողմից հետո երկրաշարժ կլինի, սակայն 
Տերը երկրաշարժի մեջ չի լինի։ Երկրաշարժից հետո կրակ կթափվի, 
սա կայն Տերը կրակի մեջ չի լինի։ Կրակից հետո մեղմ օդի ձայն 
կլինի»։ Երբ Եղիան լսեց Աստծու ասածը, իր կաշվե վերարկուով 
ծածկեց երեսը (Գ Թագ. 19:11–13):
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չա պաշ խա րե լու ժա մա նակ իսկ պատ ժի, դար ձյալ այդ պատ ժի 
մեջ էլ է նշմար վում նրա գթու թյան հետ քը, քա նի որ այս աշ
խար հում տրված պա տիժ ներն էլ առանց գթու թյան չեն: Ար
դա րև, վե րո հի շյալ հրա շա լի երև ույթ նե րը Եղի ա յին խրատ էին, 
որ ժո ղովր դի մե ղան չե լու ժա մա նակ խիստ մեծ բար կու թյամբ 
նրան պա տու հա սե լու փո խա րեն, ընդ հա կա ռա կը, մեղմ և 
քաղցր մի ջոց նե րով ջա նա նրան ուղ ղու թյան վե րա դարձ նել:

Ասու հան դերձ, որ պես զի Եղի ան չմտա ծի, որ կուռ քեր եր
կրպա գող նե րը պատ ժից ազատ պի տի լի նեն, այլ ընդ հա կա ռա
կը, նրանք իրենց ժա մա նա կին պի տի պատժ վեն, և մին չև ան գամ 
Աստ ված պի տի հայտ ներ, թե ում ձեռ քով պի տի պատժ վեն, մար
գա րեն նո րից ձայն է լսում. «Ին չո՞ւ ես նստել այս տեղ, Եղիա՛»: 
Եվ նա նախ կի նի նման գան գատ վում է ժո ղովր դից , որին ի պա
տաս խան` Աստ ված ասում է. «Վե՛ր կաց, այս ան գամ գնա՛ Դա
մաս կո սի անա պա տի կող մը և Ազա յե լին ասո րի նե րի թա գա վոր 
կար գի՛ր, և Հե ու ին` իս րա յե լա ցի նե րի , նաև Եղի սե ին քո փո խա
րեն մար գա րե՛ օծիր»: Քա նի որ կուռ քեր եր կր պա գող նե րը նախ` 
Ազա յե լի ձեռ քով պի տի կո տոր վե ին, ապա` Հե ուն և Եղի սեն սաս
տիկ կո տո րած պի տի տա յին նրանց237: Եվ որով հե տև դար ձյալ 
ժո ղովր դի դեմ է գան գատ վում` ասե լով. «Քո մար գա րե նե րին կո
տո րե ցին , մի այն ես եմ մնա ցել», Աստ ված նրան հայտ նում է, որ 
մի այն ին քը չի մնա ցել, այլ հենց այդ Իս րա յե լի ժո ղովր դի մեջ յոթ 
հա զար մար գա րե ներ կան, որոնք կուռ քե րի առ ջև չեն ծնրադ րել 
և չեն երկր պա գել: Սույն հայտ նու թյամբ խեղճ մար գա րեն տես
նում է, որ ին քը սխալ վել է և երկր պա գում է Տի րո ջը:

237 Ազայելը հարցրեց. «Ինչո՞ւ ես լալիս, տե՛ր իմ»։ Եղիսեն ասաց. 
«Գի տեմ, թե իսրայելացիների դեմ ինչ չարիքներ ես գործելու. նրանց 
ամ րոցները հրով պիտի այրես, քաջ մարդկանց սրով պիտի կոտորես, 
նրանց տղաներին պիտի ոչնչացնես, հղիների փորը պիտի պատռես» 
(Դ Թագ. 8:12):
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Այ նու հե տև Եղի ան, ըստ աստ վա ծա յին հրա մա նի, նախ 
գնում և գտնում է Եղի սե ին, որը հող էր վա րում` տաս ներ կու 
եզ ներ լծած, ու իր մաշ կե ղեն վե րար կուն նրա վրա է գցում: 
Այն ժա մա նակ Եղի սեն, իս կույն թող նե լով իր գոր ծը, մար գա
րեի հե տև ից է գնում, քա նի որ հաս կա նում է, որ մար գա րեի 
մի ջո ցով Աստ ված կան չում է իրեն, որ պես զի հո ղա գոր ծու թյու
նը թող նի և իր ան ձը Եղի ա յին ծա ռա յե լուն նվի րի: Սա կայն 
նախ հրա ման է ստա նում` գնա լու և ծնող նե րին վեր ջին ող
ջույ նի հրա ժեշ տը տա լու, և ապա եր կու եզ մոր թե լով` իր ազ
գա կան նե րին և բա րե կամ նե րին պատ վե լուց հե տո հե տև ում է 
Եղի ա յին, որից այ լևս եր բեք չի բա ժան վում, մին չև նրա` երկ
րից վե րա նա լը:

Թե պետ Եղի ան վե րո հի շյալ եր կու անձ նա վո րու թյուն
նե րին՝ Ազա յե լին և Հե ու ին, ինքն ան ձամբ թա գա վոր չի 
օծում, սա կայն նրա հրա մա նով Եղի սեն է կա տա րում այդ 
արա րո ղու թյու նը238:

Հարց ԾԷ: Աքաաբը հե՞տ է դառնում իր չար 
ճանապարհից:
Պա տաս խան: Ո՛չ, հետ չի դառ նում: Հի րա վի, նա ար ժա նի էր 

պատ ժի, սա կայն Աստ ված, ողոր մած լի նե լով, դար ձյալ օգ
նում է այդ անուղ ղե լի թա գա վո րին, որ պես զի Իր աստ վա ծա յին 
զո րու թյու նը տես նե լով` չար ճա նա պար հից հետ դառ նա: Այդ 
ժա մա նակ Դա մաս կո սում գա հա կա լող ասո րի նե րի թա գա վո
րը, որը հայտ նի էր Ադե րի որ դի ան վամբ, շրջա կա երկր նե րի 
թա գա վոր նե րի հետ մի ա վոր վե լով, ան հա մար զոր քով Աքա ա
բի դեմ է շարժ վում և պա շա րում Սա մա րի ան և այս պի սի մի 

238 Եվ այս սրվակի յուղը նրա գլխին թափելով՝ ասա՛. «Այսպես է 
ասում Տերը. քեզ Իսրայելի թա գա վոր օծեցի»։ Ապա դուռը բա՛ց 
արա, էլ մի՛ սպասիր, փախի՛ր» (Դ Թագ. 8:13 և 9:3):
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պատ գամ ուղար կում նրան. «Ար ծաթդ և ոս կիդ, կինդ և երե
խա ներդ և ամե նը, ինչ ունես, ինձ է պատ կա նում»:

Թեև այդ պի սի առա ջարկ կամ պայ ման բա ցար ձա կա պես 
անըն դու նե լի և ան հան դուր ժե լի էր, բայց քա նի որ իս րա յե
լա ցի նե րի երկ րում երեք և կես տա րի անընդ մեջ սով էր եղել, 
ու դրա պատ ճա ռով Աքա ա բը և՛ պա շա րի, և՛ զոր քի առու մով 
գրե թե ամ բող ջո վին ան պատ րաստ էր, որի հա մար էլ թշնա մին 
իրեն թույլ է տա լիս այդ պի սի հան դուգն լրբու թյամբ պատ գամ 
ուղար կել: Աքա ա բը, տես նե լով, որ ճա րա հա տե ալ վի ճա կում է 
և հու սա լով , որ գու ցե խո նարհ պա տաս խա նով հնա րա վոր լի
նի թշնա մուն հետ դարձ նել, այս պես է ասում. «Ինչ պես որ 
ասա ցիր, ես և իմ ունեց ված քը քեզ ենք պատ կա նում»: Սա կայն 
ասո րի նե րի ար քան, այս խո նարհ պա տաս խա նից է՛լ ավե լի 
հա մար ձա կու թյուն ստա ցած, առանց պա տե րազ մե լու Սա մա
րի ան կո ղոպ տե լու տեն չով, նո րից պատ գա մա բեր է ուղար
կում Աքա ա բի մոտ` ասե լով. «Վա ղը մար դիկ կու ղար կեմ, որ 
քո և հպա տակ նե րիդ տնե րում ինչ հա վա նեն, վերց նեն և ինձ 
բե րեն»: Երբ Աքա ա բը, քա ղա քի ծե րու նի նե րին հա վա քե լով, 
նրանց հա ղոր դում է թշնա մու պատ գամ նե րը, նրանք պա տաս
խա նում են. «Մի՛ ըն դու նիր նրա առա ջար կը»:

Թեև սույն ծե րու նի նե րը գի տե ին, որ թշնա մին զո րեղ է, 
այ նու հան դերձ, առանց պա տե րազ մի թշնա մուն անձ նա տուր 
լի նե լը մեծ նա խա տինք և ան պատ վու թյուն հա մա րե լով, թա
գա վո րին խոր հուրդ են տա լիս մեր ժե լու այդ պի սի ամո թա լի 
պայ մա նը: Սա կայն Աքա ա բը դար ձյալ խո նար հու թյամբ պա
տաս խա նում է. «Ինչ պես նա խա պես խոս տա ցել եմ, քեզ կգո
հաց նեմ, սա կայն թույլ չեմ տա, որ քա ղա քը կո ղոպ տես»: Սույն 
վճռա կան պա տաս խա նից ասո րի նե րի թա գա վորն իր կուռ
քե րի անուն նե րով երդ վում է, որ Սա մա րի ան կոր ծա նե լու զո
րու թյուն ունի, և եթե Սա մա րի ա յի ամ բողջ հո ղե րը ա ղյուս 
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և պատ նեշ ներ լի նեն, և իր զոր քը ըն դա մե նը մի մի բուռ հող 
վերց նի դրա նից, դար ձյալ բա վա կան չէ:

Իհար կե, սույն խոս քե րով նա ցան կա նում է Աքա ա բին վա
խեց նել, սա կայն սա պա տաս խա նում է, որ դե ռևս չհաղ թած` 
ավե լորդ է այդ պես մե ծա բա նել: Ադե րի որ դին, այս պա տաս խա
նը լսե լով, իս կույն հրա մա յում է քա ղա քի շուր ջը պա րիսպ կանգ
նեց նել, թեև նույն պա հին ին քը և իր հետ մի ա վոր ված թա գա
վոր նե րը կե րու խու մի և ժա ման ցի էին անձ նա տուր եղել: Երբ 
Աքա ա բը տես նում է, որ պատ նե շի կա ռու ցումն առաջ է ըն թա
նում, և ինքն ան կա րող է որևէ կերպ ար գե լե լու, սկսում է լրջո րեն 
խոր հել և ան հանգս տա նալ իր վի ճա կի հա մար, և ահա Աստ ծուց 
մի մար գա րե գա լով հայ տա րա րում է. «Մի՛ վա խե ցիր, այդ ամ
բողջ զոր քի բազ մու թյու նը, որ տես նում ես, Աստ ված քո ձեռ քը 
պի տի հանձ նի, որ պես զի իմա նաս, որ ամեն ին չի տե րը Նա է»: 

Ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու, որ Աքա ա բը չի աղո թում Աստ
ծուն, սա կայն Աստ ված Իր ողոր մու թյու նը և զո րու թյու նը ցույց 
տա լու հա մար հա տուկ մար գա րե է ուղար կում, որ պես զի Իս
րա յե լի թա գա վորն Իր զո րու թյունն ու գթու թյու նը գի տակ ցի: 
Մա նա վանդ թշնա մին, իր զոր քի բազ մու թյան վրա հույս դնե
լով, իր կուռ քե րի անուն նե րով է երդ վում, որ կա րող է իր զո րու
թյամբ հաղ թել, ուս տի Աքա ա բի ձեռ քով ցան կա նում է պատ
ժել նրանց, որ պես զի իմա նան Իս րա յե լի Աստ ծու զո րու թյու նը: 
Աքա ա բը Աստ ծու ուղար կած մար գա րե ից տե ղե կա նում է, թե 
ինչ պես պի տի շարժ վի, որ կա րո ղա նա հաղ թա նա կել, և Իս րա
յել երկ րի մե ծա մեծ նե րը, որոնք այդ պա հին Սա մա րի ա յում էին, 
որո շում են, որ իրենք կա րող են եր կու հա րյուր երե սուն մարդ 
տալ, և իս րա յե լա ցի նե րի մի ջից էլ յոթ հա զար քա ջա սիրտ 
մարդ կանց ընտ րե լով` կե սօ րին դուրս են գա լիս քա ղա քից: 

Երբ ասո րի նե րի զոր քը տես նում է իս րա յե լա ցի նե
րին, տե ղե կաց նում են իրենց թա գա վո րին , որն իր վրա նում 
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հար բե ցո ղու թյան էր տրվել. սա հրա մա յում է նրանց ողջ 
բռնել և իր մոտ բե րել` կար ծե լով, որ նրանք կա՛մ բա րե կա
մու թյան, կա՛մ թշնա մու թյան պատ ճա ռով են քա ղա քից 
դուրս եկել: Սա կայն եր կու կող մերն իրար հան դի պե լու ժա
մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը հար ձակ վում են թշնա մու վրա և 
սկսում հար վա ծել. նույն պա հին Աքա ա բը մի այլ յոթ հա զա րի 
հետ հան կարծ օգ նու թյան է հաս նում, և ասո րի նե րը շփոթ
ված սկսում են փախ չել:

Այդ ժա մա նակ իս րա յե լա ցի նե րը, նրանց հե տապն դե լով, 
այն պես են կո տո րում թշնա մու զոր քը, որ Ադե րի որ դին հա զիվ 
երեք մարդ կան ցով կա րո ղա նում է ազատ վել: Այս պի սով, իս րա
յե լա ցի նե րը թշնա մու բա նա կի ողջ ունեց ված քը կո ղոպ տե լուց 
հե տո հաղ թա կան փառ քով և մեծ ուրա խու թյամբ վե րա դառ
նում են Սա մա րիա: Վե րո հի շյալ մար գա րեն, որն Աքա ա բին 
հաղ թա նակ էր խոս տա ցել, նո րից ներ կա յա նում է Աքա ա բին` 
ասե լով. «Քա ջա լեր վի ՛ր և իմա ցի՛ր, որ Ադե րի որ դին մյուս տա
րի դար ձյալ պի տի հար ձակ վի, ուրեմն պատ րա՛ստ եղիր»: 

Ար դա րև, ինչ քան էլ ասո րի նե րը մեծ կո րուստ ներ են ունե
նում, և նրանց թա գա վորն էլ խայ տա ռակ վի ճա կում փախ չե
լով է Դա մաս կոս հաս նում, սա կայն դար ձյալ կա րո ղա նում է 
ան հա մար զորք հա վա քել և հա ջորդ տա րի վերս տին Աքա ա բի 
վրա հար ձակ վել, որ պես զի ան ցյալ տար վա վրե ժը լու ծի: Քա նի 
որ նա խորդ տար վա պա տե րազ մի վայ րը լեռ նա յին էր, այս ան
գամ որո շում է դաշ տա վայ րում պա տե րազ մել: Նաև որով հե տև 
նրա մարդ կան ցից ոմանք հաս կաց նում են, որ իս րա յե լա ցի նե
րի Աստ վա ծը լեռ նե րի Աստ ված է, դաշ տե րի նը չէ, և եթե նրանց 
հետ դաշ տում պա տե րազ մեն, ան պայ ման կհաղ թեն:

Այս խոս քով նրանք Աստ ծու ամե նա զոր, ամե նիշ խան և ամե-
նու րեք լի նելն են ժխտում, որը, կա րե լի է ասել, Նրա գե րա գույն 
տե րու թյա նը հայ հո յելն է, քա նի որ հայ հո յու թյուն է ուրա նալ, 
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ինչ Աստ ված ունի, և դա վա նել, ինչ չու նի239: Երբ մեկ տա րին 
լրա նում է, վե րը հի շա տակ վա ծի հա մա պա տաս խան` ասո րի
նե րի թա գա վորն իր բա նա կը դաշ տում է տե ղա կա յում: Թեև 
Աքաա բը նույն պես իր զոր քը նրա հան դի ման էր կանգ նեց րել, 
սա կայն յոթ օրն անց նում է առանց պա տե րազ մի, ութե րորդ 
օրը վե րո հի շյալ մար գա րեն, Աստ ծու հրա մա նով Աքա ա բի մոտ 
գա լով, ասում է. «Որով հե տև ասո րի նե րը ասա ցին, որ իս րա յե
լա ցի նե րի Աստ վա ծը լեռ նե րի Աստ ված է, դաշ տե րի նը չէ, սրա 
պատ ճա ռով Աստ ված նրանց քո ձեռ քը պի տի մատ նի, որ պես
զի հաս կա նան, որ ամեն ին չի Տերն Աստ ված է, ամե նա կա
րող է, Նրա իշ խա նու թյու նը ամե նու րեք է»:

Այդ ժա մա նակ Աքա ա բը, հար ձակ վե լով թշնա մու վրա, 
Աստ ծու զո րու թյամբ նրա հե տև ակ զոր քից հա րյուր հա զար 
մարդ է կո տո րում, մյուս նե րը փախ չե լով գնում են և գունդ
գունդ ապաս տա նում Ափեկ քա ղա քի պա րիսպ նե րի ներ քո, 
որն այդ պա հին փլվե լով` քսա նյոթ հա զար մարդ էլ այն տեղ է 
կոր չում: Ասո րի նե րի թա գա վո րը, իր բա նա կի այս պի սի բե կու
մը տես նե լով, թեև փախ չում է քա ղաք և ազատ վում, սա կայն 
ցան կա նա լով թաքն վել, եր կյու ղից սե նյա կից սե նյակ է մտնում: 
Նրա նա խա րար նե րից ոմանք նրան ասում են. «Իս րա յե լի թա
գա վո րը գթա ռատ սիրտ ունի, եթե քուրձ հագ նես, մեր պա րա
նոց նե րից էլ պա րան ներ կա պե լով` նրա մոտ տա նես, թե րևս 
նե րի». որով հե տև այլ կերպ նրանց փրկու թյունն անհ նա րին էր:

Ար դա րև, երբ նրանք կա տա րում են այս մտադ րու թյու
նը, Աքա ա բը անմ տա բար հայ տա րա րում է. «Եթե Ադե րի որ
դին դե ռևս ողջ է, իմ եղ բայրն է»: Նրա այս պի սի պա տաս խա
նից հե տո հայտ նում են, որ ողջ է և այն տեղ է գտնվում, ուս տի 

239 Աստվածաբաների խոսքի համաձայն՝ Աստծու հատկա նիշ ներն 
ուրանալը և Նրան օտար հատ կանիշներ վերագրելը հայ հոյու թյուն է:
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ան մի ջա պես կան չել է տա լիս և այդ անզ գամ թշնա մուն ըն դու
նում է իր կառ քում: Ահա այս եղա նա կով ազատ վե լով` ասո րի
նե րի թա գա վորն ուրա խա ցած խոս տա նում է վե րա դարձ նել 
Իս րա յե լի քա ղաք նե րը, որ իր հայրն էր նախ կի նում գրա վել: 
Նաև խոս տա նում է իս րա յե լա ցի վա ճա ռա կան նե րին Դա մաս
կո սում ազատ վա ճա ռա կա նու թյան թույլտ վու թյուն շնոր հել, 
ինչ պես ասո րի ներն են Սա մա րի ա յում նույն ար տո նու թյու նը 
վա յե լում: Վեր ջա պես խոս տա նում է այ լևս իս րա յե լա ցի նե րի 
դեմ չպա տե րազ մել և միշտ բա րե կամ մնալ իս րա յե լա ցի նե րի 
թա գա վո րին:

Հի րա վի, հի շյա լը, նեղ դրու թյան մեջ ընկ նե լով, այդ խոս
տում ներն է տա լիս: Աքա ա բը նույն պես իր այդ հաղ թա նա կից 
հե տո, թշնա մուն այդ պի սի նկուն վի ճա կում տես նե լով, և՛ իր 
փառ քի, և՛ շա հի հա մար հպարտ, նրան սպա նե լու փո խա րեն 
ազատ է ար ձա կում: Սա կայն քա նի որ Ադե րի որ դին նախ
կի նում հայ հո յել էր Աստ ծու գե րա գույն Տե րու թյու նը, ուս
տի մահ վան էր ար ժա նի, և այդ ամ բա րիշտ մար դուն ազատ 
թող նե լը բա ցար ձա կա պես հա կա ռակ էր Աստ ծու փառ քին և 
ար դա րու թյա նը: 

Իսկ Աքա ա բի նպա տա կը ոչ թե Աստ ծու Փառքն ու ար դա
րու թյունն էին, այլ մի մի այն իր անձ նա կան փառքն ու շա հը, և 
դրա պատ ճա ռով Աստ ված բար կա նա լով Ադե րի որ դու փո խա
րեն Աքա ա բին է մահ վան դա տա պար տում, սա կայն նա խա
պես մար գա րե ուղար կե լով` ցան կա նում է Աքա ա բին հայտ նել 
նրա հան ցան քը, որ պես զի մար դիկ խրատ վե լով Աստ ծու հրա
ման նե րին հա կա ռակ չկանգ նեն: Արդ, մար գա րե նե րից մե կը, 
Աստ ծով ներշնչ ված, իր ըն կեր նե րից մե կին առա ջար կում է վի
րա վո րել իրեն, և երբ նա չի հա մա ձայ նում, պա տաս խա նում է. 
«Աստ ծու հրա մա նը չլսե լուդ հա մար ինձ նից բա ժան վե լուց հե
տո ա ռյու ծը սպա նե լու է քեզ»:



288 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ար դա րև, նրան իր մար գա րե ըն կե րո ջից հե ռա նա լուց հե տո 
ճա նա պար հին ա ռյուծ է հան դի պում, և գա զանն ան մի ջա պես 
սպա նում է նրան: Իսկ մար գա րեն, մի այլ մարդ գտնե լով , առա
ջար կում է վի րա վո րել իրեն, սա էլ, մար գա րե ին ապ տա կե լով, 
վի րա վո րում է, մար գա րեն, երե սը ծած կե լով, կանգ նում է ճա
նա պար հին: Այդ պա հին, երբ Աքա ա բը, հաղ թա նա կից ուրախ, 
զվարթ, Սա մա րիա էր վե րա դառ նում, այդ վայ րից անց նե լու 
ժա մա նակ մար գա րեն խոս քը թա գա վո րին է ուղ ղում և բարձ
րա ձայն ասում. «Տե՛ր իմ, ծա ռադ զոր քի հետ պա տե րազ մի 
գնաց, մեկ` ինձ, մեկ ուրի շի ցույց տա լով, ասաց. «Այս մար դուն 
հսկի՛ր, եթե փախ չի, նրա փո խա րեն անձդ կամ քո փրկա գինն 
եմ պա հան ջե լու », արդ, ծա ռադ այլ կողմ նա յե լիս այդ մար դը 
խույս տվեց և փա խավ»»:

Աքա ա բը, այս պատ մու թյու նը լսե լով, պա տաս խա նում է. 
«Ահա հան ցանքդ խոս տո վա նե լով ̀  քեզ մատ նե ցի՛ր, քա նի որ 
հայտ նի է, որ սպա նել ես նրան»: Այն ժա մա նակ մար գա րեն , 
դեմ քի ծած կո ցը մի կողմ տա նե լով, հայտ նում է. «Քա նի որ դու 
Ադե րի որ դուն ազատ ար ձա կե ցիր, նրան, ով մահ վան էր ար
ժա նի, նրա փո խա րեն դու պի տի մա հա նաս, նրա ժո ղո վրդի 
փո խա րեն քո ժո ղո վուր դը պի տի մա հա նա»: Աքա ա բը, այս 
մար գա րե ա կան խոս քը լսե լով, շատ է տխրում և կոտր ված 
սրտով է Սա մա րիա մտնում: Քա նի որ հաս կա նում է, որ նա 
մար գա րե է, ուս տի նրա գու շա կած պա տիժն ու ար տա սա նած 
վճի ռը, ուշ թե շուտ, ան պա ճառ պետք է կա տար վեն:

Հարց ԾԸ: Աքաաբը, իր պատիժը լսելով, զղջո՞ւմ է:
Պա տաս խան: Չի զղջում: Ընդ հա կա ռա կը, թշնա մուն հաղ

թե լուց հե տո խնջույք նե րի և զվար ճանք նե րի է տրվում: Քա
նի որ Հե զա բե լը քա ղա քի մոտ կա ռու ցած ամա ռա նոց, այն տեղ 
նաև ագա րակ և կա լա տեղ ուներ: Այդ տե ղին մոտ Նա բովթ 
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անու նով մե կը նույն պես այ գի ուներ, և Աքա ա բը ցան կա նում է 
այն գնել և իր հա մար բան ջա րա նոց դարձ նել, ուս տի Նա բով
թին առա ջար կում է այդ այ գին իրեն տալ, որի փո խա րեն կա՛մ 
մի այլ այ գի կտա, կա՛մ էլ գի նը կվճա րի:

Սա կայն աստ վա ծա յին պատ վի րան240 կար, ըստ որի` իս
րա յե լա ցի նե րը իրենց կալ ված քը չեն կա րող վա ճա ռե լով մեկ 
ուրի շին վերջ նա կա նա պես փո խան ցել, և քա նի որ այդ այ գին էլ 
Նա բով թի ցե ղի ժա ռան գու թյունն էր, նա ստիպ ված է լի նում 
մեր ժե լու ար քա յի առա ջար կը ̀  ասե լով. «Աստ ված մի՛ արարս
ցե, որ ես իմ հայ րա կան մի ակ կալ ված քը քեզ տամ»: Աքա ա բը, 
սույն մեր ժո ղա կան պա տաս խա նից ան չափ տխրե լով, տուն է 
վե րա դառ նում և տխրու թյու նից չի ցան կա նում ան գամ հաց 
ուտել, և հի վանդ տեսք ըն դու նե լով ̀  պառ կում է: Նրա կին Հե
զա բե լը, երբ տե ղե կա նում է եղե լու թյա նը, Աքա ա բին ասում է. 
«Այս պե՞ս պի տի թա գա վո րես, վե՛ր կաց, հա՛ցդ կեր, ես Նա բով
թի այ գին քեզ կտամ»:

Ուշադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ թեև Աքա ա բը Նա բով թի 
մերժ ման պատ ճա ռով շատ է տխրում, սա կայն հաշ վի առ նե
լով որևէ մե կի ունեց ված քը բռնու թյամբ վերց նե լը` հա կա ռակ է 
ար դա րու թյա նը, լա վա գույ նը լռելն է հա մա րում: Իսկ Հե զա բե լը, 
որ ան չափ դա ժան կին էր և Աստ ծուց էլ չէր երկն չում, ոչ մի այն 
ցան կա նում է հափշ տա կել Նա բով թի այ գին, այ լև նրան սպա
նե լու դի տա վո րու թյամբ և չար խորհր դա ծու թյամբ Աքա ա բից 
մե ծա մեծ նե րին հրո վար տակ է ուղար կում, որով նրանց պատ
վի րում է ծոմ պա հել և ժո ղովր դին ժո ղո վել, և Նա բով թին բազ
մու թյան վե րևը նստեց նե լով` եր կու չար մարդ կանց վկա յել է 
տա լիս, որ Նա բով թը հայ հո յել է Աստ ծուն և թա գա վո րին, և 

240 Հողը վերջնականապես չպետք է վաճառվի, քանզի հողը 
Իմն է, իսկ դուք Ինձ մոտ պանդուխտ ու նժդեհ եք (Ղևտ. 25:23):
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այդ վկա յու թյու նից ան մի ջա պես հե տո քար կո ծու թյամբ սպա
նում են նրան:

Ար դա րև, թա գա վո րա կան հրո վար տա կին հա մա պա տաս
խան` Նա բով թին քար կո ծում են, սա կայն նրա մահ վամբ չբա
վա րար վե լով` նրա եր կու որ դի նե րին էլ են սպա նում, որ պես զի 
այ գին ան տեր մնա լով` Աքա ա բը կա րո ղա նա այն գրա վել241:

Դու Հե զա բե լի ան գութ և անո ղորմ խո րա ման կու թյո՛ւնը 
տես. Նա բով թի հա նի րա վի սպա նու թյան չա րա գործ խա բե ու
թյու նը ծած կե լու հա մար, որ հան կարծ հայտ նի դառ նա լով` ժո
ղո վուր դը չբամ բա սի, գոր ծին այն պի սի տեսք է տա լիս, որ կար
ծես թե Աստ ծու և թա գա վո րի պա տի վը պաշտ պա նե լու հա մար է 
ար դա րու թյամբ այդ պես վար վել, քա նի որ ծո մա պա հու թյամբ և 
եր կու մարդ կանց վկա յու թյու նե րով են սպա նել մար դուն:

Թեև սույն գաղտ նի քին տե ղյակ մար դիկ նրա ան սիրտ 
վար մունքն է՛լ ավե լի են տա րա ծում , սա կայն նա, ընդ հան րա
պես հոգ չա նե լով, երբ ստա նում է Նա բով թի մահ վան լու րը, 
Աքա ա բին ասում է. «Ելի՛ր և գրա վի՛ր այ գին, քա նի որ Նա բով
թը մա հա ցել է»: Աքա ա բը եղե լու թյու նը իմա նա լուն պես հա
գուս տը պատ ռում է և քուրձ հագ նե լով` ասում. «Նա բով թը հա
նի րա վի է մա հա ցել», սա կայն այ սու հան դերձ ո՛չ հան դի մա նում 
և ո՛չ էլ պատ ժում է չա րա գոր ծին, ընդ հա կա ռա կը, իբր ար դեն 
կալ ված քի տեր` շտա պում է գրա վե լու այն:

Մինչ նա ճա նա պար հին էր, Աստ ծու հրա մա նով Եղիա 
մար գա րեն նրա դեմ է դուրս գա լիս և բար կու թյամբ ասում. 
«Այն տեղ, որ տեղ շներն ու խո զե րը Նա բով թի ա րյու նը լի զե ցին, 
նույն վայ րում քո ա րյու նը պի տի լի զեն, և ինչ պես Հե րո բո վա
մի և Բա ա սի ցե ղե րը սրով սպան վե ցին, այդ պես էլ քո ցե ղը սրի 

241 «Ես,– ասաց Տերը,– երեկ տեսա Նաբոթի ու նրա որդիների 
արյունը. դրա համար ես քեզ պիտի հատուցեմ այս ագարակում»: Արդ, 
վերցրո՛ւ նրան ու նետի՛ր այդ արտը, ինչպես ասել է Տերը (Դ Թագ. 9:26):
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պի տի քաշ վի, և Հե զա բե լի դի ա կը շնե րը պի տի ուտեն »: Թեև 
Աքա ա բը Եղի ա յին թշնա մի էր հա մա րում, նրա խո սե րից շատ է 
նեղ վում, սա կայն մի և նույն ժա մա նակ գի տակ ցե լով, որ ին քը 
մե ղա վոր է, այս ան գամ շտա պում է զղջա լու և զգես տը պատ
ռե լով, քուրձ հագ նե լով, ար տա սուք նե րով և ծո մա պա հու թյամբ 
ապաշ խա րում է, քա նի որ գի տեր, որ Եղի ա յի ար տա սա նած և 
վճռած պա տի ժը ան պատ ճառ իրա գործ վե լու է:

Լա՛վ ըմբռ նիր, թե ինչ քան օգ տա կար է, որ մարդ հաս կա
նա իր հան ցան քը և խո նարհ սրտով ան կեղ ծո րեն զղջա: Քա նի 
որ Եղի ա յի սպառ նա լի պա տի ժը Աքա ա բի օրոք պի տի գոր ծա
դրվեր, սա կայն հի շյա լի` խո նար հու թյամբ, զղջա լով և ար տա
սու քով ու ծո մա պա հու թյամբ ապաշ խա րե լու հա մար Աստ ված 
Եղի ա յին ասում է, որ նրա օրոք չպի տի լի նի պա տի ժը, այլ նրա 
որ դու օրոք242: Հի րա վի, ինչ պես Աստ ծու օրենք նե րին հա կա
ռակ գոր ծող մարդն է պատ ժի ար ժա նա նում, այդ պես էլ խո
նար հու թյամբ և ան կեղ ծու թյամբ զղջա ցող մե ղա վորն ազատ
վում է պատ ժից:

Հարց ԾԹ: ԾԷ հարցում հիշատակված ասորիների 
մեղավոր թագավորը, որին Աքաաբը չի սպանում, 
կատարո՞ւմ է իր խոստումը:
Պա տաս խան: Չի կա տա րում: Որով հե տև խոս տա ցել էր վե

րա դարձ նել իս րա յե լա ցի նե րից գրա ված և ասո րի նե րի իշ խա
նու թյան ներ քո բո լոր քա ղաք նե րը, սա կայն Ռա մա թը չի վե րա
դարձ նում: Աքա ա բը երեք տա րի սպա սում է և երբ տես նում է, 
որ Ադե րի որ դին իր խոս տու մը դրժում է, սկսում է Ռա մա թը 

242 Տերը Աքաաբի մասին ասաց իր ծառա Եղիային. «Տեսա՞ր, որ 
զղջաց իմ առջև։ Եվ քանի որ ըն դունեց իր մեղքերը, նրան չարիք չեմ 
պատ ճառի իր կենդանության օրոք, այլ նրա որդիների՛ օրոք կթա
փեմ չարիքը նրա տան վրա» (Գ Թագ. 21:28, 29):
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գրա վե լու պատ րաս տու թյուն տես նել: Արդ, այդ ըն թաց քում 
Հու դա յի թա գա վոր Հով սա փա թը գա լիս է Սա մա րիա՝ Իս րա յե լի 
թա գա վո րին տե սակ ցու թյան, որի Գո թո ղիա անու նով աղջ կան 
իր որ դուն` Հով րա մին, կնու թյան էր վերց րել, ուս տի նրանց մի
ջև բա րե կա մու թյուն հաս տատ ված լի նե լով` Աքա ա բը Հով սա
փա թին առա ջար կում է մի ա սին պա տե րազ մել:

Թեև Հու դա յի թա գա վո րը չի հա վա նում այս առա ջար կը, 
սա կայն չցան կա նա լով կոտ րել Աքա ա բի սիր տը` ցան կու թյուն է 
հայտ նում նախ մար գա րեի մի ջո ցով Աստ ծուն հարց նե լու և 
ապա նրա հրա մա նով շարժ վե լու: Իս րա յե լի թա գա վո րը Բա հա
ղի` չորս հա րյու րի հաս նող մար գա րե ներ է հա վա քում, որոնք 
Աքա ա բին մի ա ձայն հայտ նում են հե տև յա լը. «Գնա՛, Աստ
ված Ռա մա թը քո ձեռ քը պի տի հանձ նի»: Մա նա վանդ Սե դե
կիա անու նով մե կը , եր կու եր կա թյա եղ ջյուր ներ պատ րաս տած 
և ան վա յել շար ժում նե րով, աղա ղա կում է. «Այս եղ ջյուր նե րով 
պի տի հար վա ծես Ասո րի քին»:

Սա կայն Հով սա փա թը նրանց խոս քե րին չի հա վա տում, 
քա նի որ հաս կա նում է, որ բո լո րը ստա խոս և շո ղո քորթ մար
դիկ են, և դրա հա մար էլ հարց նում է. «Չկա՞ ար դյոք այս տեղ 
Աստ ծու մար գա րե, որ նրան հարց նենք»: Աքա ա բը պա տաս
խա նում է. «Աստ ծու մար գա րե Մի քի ան այս տեղ է, սա կայն 
իմ մա սին վատ ար տա հայտ վե լու հա մար նրան մեր ժել եմ»: 
Ար դա րև, Մի քիա մար գա րեն, Աստ ծու հրա մա նի հա մա պա
տաս խան, իր ճշմա րիտ կան խա սա ցու թյուն նե րով Աքա ա բին 
չէր հա ճո յա ցել, սա կայն ըն դա ռա ջե լով Հով սա փաթ թա գա վո րի 
խնդրան քին` մարդ է ուղար կում, որ բե րեն նրան:

Պատ գա մա վո րը ճա նա պար հին մար գա րե ին պատ մում է 
իրո ղու թյու նը` ասե լով. «Տե՛ս, որ ինչ պես բո լոր մար գա րե նե
րը, որոնք հաղ թա նա կի ավե տի սի խոս քեր խո սե ցին, դու էլ 
նույ նը անես»: Մի քի ան պա տաս խա նում է. «Ինչ Աստ ված ինձ 
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հայտ նի, այն պի տի խո սեմ »: Երբ նա ներ կա յա նում է թա գա
վոր նե րին, Աքա ա բը հարց նում է. «Հար ձակ վե՞մ Ռա մա թի վրա, 
թե՞ ոչ»: Արդ, Մի քի ան հաս կա նում է, որ նա սուտ մար գա րե նե
րի ասա ծը ան պատ ճառ պետք է անի, ուս տի ասում է. «Գնա՛, 
հաղ թա նա կը քոնն է»:

Սա կայն Աքա ա բը, նրա խոս քի ոճից հաս կա նա լով, որ բուն 
ասե լիքն այդ չէ, երդ վեց նում է նրան, որ ճշմար տու թյունն ասի, 
ահա այն ժա մա նակ մար գա րեն պա տաս խա նում է. «Տե սա Իս
րա յե լը մի ան հո վիվ ոչ խար նե րի հո տի նման լեռ նե րի վրա ցի
րու ցան, և Աստ ված ասում է. «Սրանք տեր չու նեն, թող ամեն 
մեկն իր տե ղը վե րա դառ նա»»: Սույն պա տաս խա նից են թա
դրվում էր, որ Աքա ա բը պի տի մա հա նար, և իս րա յե լա ցի նե րը, 
խեղճ և թշվառ վի ճա կում, փա խուս տով պի տի ազատ վե ին, 
ուս տի Աքա ա բը Հով սա փա թին ասում է. «Ես քեզ նա խա պես 
չա սա ցի, որ սա իմ մա սին լավ բան չի ասե լու»:

Դու Աքա ա բի անմ տու թյո՛ւնը տես: Քա նի որ սուտ մար գա
րե նե րը կեղ ծա վո րա բար նրա սրտի ցան կա ցածն են հայտ նում, 
նա պա հան ջում է, որ Մի քի ան էլ սրանց նման խո սի: Սա կայն 
նա, ճշմա րիտ Աստ ծու մար գա րեն լի նե լով, վերս տին հայտ
նում է, որ նրանք սա տա նա յի թե լադ րան քով սուտ են խո սում, 
և որ Աքա ա բը, նրանց խոս քե րին հա վա տա լով, Ռա մա թի վրա 
հար ձակ վե լով, այն տեղ մահ պի տի գտնի: Սույն հան դուգն կամ 
հա մար ձակ հայ տա րա րու թյու նից հե տո վե րո հի շյալ Սե դե կի
ան չի համ բե րում և ապ տա կում է մար գա րե ին, որը պա տաս
խա նում է. «Դու նույն պես այն օրը (պա տիժ իրա գոր ծե լու օրը) 
սե նյա կից սե նյակ պետք է վա զես և եր կյու ղից թաքն վե լու վայր 
պի տի փնտրես»: 

Այն ժա մա նակ Աքա ա բը բար կու թյամբ հրա մա յում է, 
որ Մի քիա մար գա րե ին բռնեն և բան տում պա հեն մին
չև պա տե րազ մից իր վե րա դառ նա լը: Մի քի ան աներ կյուղ 
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պա տաս խա նում է. «Եթե պա տե րազ մից ողջ վե րա դառ նաս, 
ուրեմն Տե րը ինձ հետ չի խո սել»: Դրա նից բա ցի` բո լո րին ցույց 
տա լու հա մար, որ ինչ ասել է, ան պատ ճառ պետք է կա տար
վի , բարձ րա ձայն խո սում է այն տեղ հա վաք ված զո րա վար նե րի 
հետ, որ պես զի երբ կան խա սա ցու թյու նը կա տար վի, գի տակ
ցեն Աստ ծու զո րու թյու նը:

Հով սա փա թը, լսե լով Մի քիա մար գա րեի խոս քե րը, ստու
գա պես հաս կա նում է, որ Աքա ա բը պետք է պատժ վի, սա
կայն ասա ծից չհրա ժար վե լու հա մար նրա հետ պա տե րազմ է 
գնում: Աքա աբն էլ, թեև չէր ցան կա նում հա վա տալ Աստ ծու 
մար գա րեի կան խա սա ցու թյա նը , սա կայն կաս կած ներ ունե նա
լով` շտա պում է՝ իր զգես տը Հու դա յի թա գա վո րին հագց նե լու, 
իսկ ին քը, հա սա րակ զին վո րի զգեստ ներ հագ նե լով, կառ քով է 
գնում պա տե րազմ , որ պես զի թշնա մին իրեն չճա նա չի: Թշվա՜ռ 
մարդ. գա լիք պատ ժից խու սա փե լու հա մար վար քը փո խե լու 
փո խա րեն հա գուստն է փո խում: 

Երբ եր կու կող մե րը սկսում են պա տե րազ մել, ասո րի նե րի 
զոր քը, Հով սա փա թին տես նե լով և նրան Իս րա յե լի թա գա վո րի 
տե ղը դնե լով, հար ձակ վում է նրա վրա: Քա նի որ ասո րի նե րի 
թա գա վորն իր զոր քին պատ վեր էր տվել, որ հա տուկ ուշադ
րու թյուն դարձ նեն և իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վո րին գտնե լու 
և սպա նե լու հա մար ոչ մի ջանք չխնա յեն: Հով սա փա թը, այդ 
ճգնա ժա մա յին պա հին իրո ղու թյու նը հաս կա նա լով, աղա ղա
կում է, որ ինքն իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վո րը չէ, և մա նա վանդ 
Աստ ծու օգ նու թյամբ243 թե պետ կա րո ղա նում է վե րա հաս 
վտան գից ազատ վել, սա կայն մա հու չափ վա խե նում է:

243 Եվ երբ մարտակառքերի հրամանատարները տեսան Հո
սա փատին, ասացին. «Սա է Իսրայելի արքան»։ Եվ շրջապատեցին 
նրան, որ կռվեն նրա դեմ։ Հոսափատը աղաղակեց, ու Տերը փրկեց 
նրան (Բ Մնաց. 18:31):
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Պա տե րազ մի թեժ պա հին Աքա ա բը վի րա վոր վում է ար
ձակ ված նե տից, ուս տի նրան պա տե րազ մի դաշ տից դուրս են 
հա նում: Նրա ստա ցած վեր քից այն քան առատ ա րյուն էր հո
սում, որ կառ քը ա րյու նով է լցվում, և երե կո յան իր կառ քի 
մեջ էլ մա հա նում է: Իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վո րի մահ վան լու
րը մու նե տի կի մի ջո ցով զոր քի մեջ տա րած վե լուն պես զորքն 
իս կույն ցրվում է, և ամեն մարդ իր տուն է վե րա դառ նում, և 
Աքա ա բի մար մինն էլ, Սա մա րիա բե րե լով, ան շուք թա ղում են:

Ահա այս պի սով, կա տար վում է Մի քիա մար գա րեի կան
խա սա ցու թյու նը (տե՛ս ԾԷ հար ցը), նաև իրա կա կա նա նում է 
հի շյալ մար գա րեի այն խոս քը կամ գոր ծը, որն ասել էր, երբ 
Աքա ա բը չէր ցան կա ցել սպա նել ասո րի նե րի թա գա վոր Ադե րի 
որ դուն, և ահա Աքա ա բը նրա փո խա րեն է սպան վում: Սրա նից 
բա ցի, երբ կառ քում եղած հան դերձ նե րը Սա մա րի ա յի ավա
զա նի ջրով լվա նում են, խո զերն ու շնե րը սկսում են լի զել նրա 
ա րյու նը, որով էլ կա տար վում է Եղիա մար գա րեի կան խա սա
ցու թյու նը (տե՛ս ԾԷ հար ցը):

Հարց Կ: Երբ Աքաաբը մահանում է, նրա զորքը` 
ցրվում, Հուդայի թագավոր Հովսափաթը 
վերադառնո՞ւմ է Երուսաղեմ: 
Պա տաս խան: Այո՛, վե րա դառ նում է: Սա կայն Աքա ա բի հետ 

պա տե րազմ գնա լու հա մար Հեու մար գա րեն, նրան ըն դա ռաջ 
գա լով, ասում է. «Դու օգ նե ցիր մե ղա վո րին և Աստ ծուց մերժ
ված մար դու հետ բա րե կա մու թյուն հաս տա տե ցիր, սրա պատ
ճա ռով Աստ ված քեզ պի տի պատ ժի, սա կայն քա նի որ սիրտդ 
Աստ ծու առ ջև ուղիղ է և Հու դա յի երկ րից ջնջե ցիր կուռ քե րին 
նվիր ված սե ղան ներն ու ան տառ նե րը, այդ է պատ ճա ռը, որ նե
րում է քեզ և չի պատ ժում»: Մար գա րեի սույն խոս քը հան դի
մա նու թյուն էր, որ Հով սա փա թը մեկ այլ ան գամ մտեր մու թյուն 
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չհաս տա տի Աստ ծու հրա ման նե րին ընդ դի մա ցող մարդ կանց 
հետ, նաև մեծ մխի թա րու թյուն էր նրա սրտին, այն պես որ այդ 
նույն խոս քե րից քա ջա լեր ված` ինչ պես նախ կի նում էր ջա նա
ցել վե րաց նել կուռ քե րին վե րա բե րող ամեն ինչ, այս ան գամ 
ան ձամբ ին քը` Հով սա փաթ ար քան, շրջում է իր տե րու թյան 
տա րած քով և օրեն քին հա կա ռակ ամեն ինչ վե րաց նե լուց հե
տո հա տուկ դա տա վոր ներ և պաշ տո նյա ներ է կար գում, որ 
ժո ղովր դին սո վո րեց նեն Աստ ծու օրեն քը, ար դա րու թյամբ դա
տաս տան անեն, Աստ ծու եր կյու ղը իրենց սրտե րից չհա նեն, որ
պես զի չպատժ վեն: 

Ար դա րև, Հով սա փա թը, ամեն կերպ Աստ ծուն հնա զանդ 
լի նե լով, իր բո լոր թշնա մի նե րին հաղ թում է և մեծ փառ քի ար
ժա նա նում: Օրի նակ` այդ ժա մա նակ ամո նա ցի նե րը, մո վա բա
ցի նե րը և այլ հե թա նոս ժո ղո վուրդ ներ մի ա վոր վե լով ան հա մար 
զոր քով նրա դեմ պա տե րազ մե լու են դուրս գա լիս: Սրանց բազ
մու թյա նը նա յե լով` Հով սա փա թը թեև վա խե նում է, սա կայն իր 
ամ բողջ հույսն Աստ ծու վրա դրած` ժո ղովր դին կար գադ րում է, 
որ ծոմ պա հեն և ան կեղծ սրտով Աստ ծուն աղո թեն:

Նմա նա պես նաև թա գա վո րը տա ճա րում աղո թե լիս, խոս
տո վա նում է Աստ ծու գե րա գույն կա րո ղու թյու նը և իս րա յե լա
ցի նե րին ար ված ան սահ ման ողոր մու թյուն նե րը` աղա չե լով, 
որ իրենց փրկի թշնա մուց: Երբ ժո ղո վուր դը՝ և՛ տղա մար դիկ, 
և՛ կա նայք իրենց մա նուկ նե րով, տա ճա րում աղո թում են, որ
պես Հով սա փա թի աղոթքն ըն դու նե լի լի նե լու նշան` Ղևի ցե ղից 
Ոզի ել անու նով մի մարդ Աստ ծու հրա մա նով հայ տա րա րում է. 
«Մի՛ վա խե ցեք, այս պա տե րազ մը ձե րը չէ, այլ Աստ ծունն է, 
դուք վա ղը աներ կյո՛ւղ ելեք թշնա մու դեմ, քա նի որ Աստ ված 
ձեզ հետ է»:

Այն ժա մա նակ բո լո րը մի ա սիրտ երկր պա գում են Աստ
ծուն, շնոր հա կալ լի նում Նրա բա րե րար գթու թյան հա մար, 
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և ղև տա ցի նե րը նույն պես բարձ րա ձայն օրհ նու թյուն ներ են 
հնչեց նում Նրա սուրբ ան վան հա մար: Ուստի առա վո տյան` 
թշնա մու վրա հար ձակ վե լու պա հին, Հով սա փա թը ժո ղովր դին 
պատ վի րում է հա վա տալ Աստ ծուն և Նրա մար գա րե նե րին , որ
պես զի Աստ ված իրենց փրկի վե րա հաս վտան գից: Ար դա րև, 
երբ բո լո րը մի ա ձայն սկսում են սաղ մո սեր գել և բարձ րա ձայն 
խոս տո վա նել Աստ ծու գթու թյունն ու զո րու թյու նը , հան կարծ 
թշնա մու մեջ ան կար գու թյուն և կռիվ է ծա գում, և սկսում են 
մի մյանց կո տո րել:

Տե՛ս և մտա պա հի՛ր, թե Աստ ծուն ինչ քան ըն դու նե լի և 
հա ճե լի է, երբ ժո ղո վուր դը ծոմ պա հող շրթունք նե րով աղո
թում է Իրեն և կա տա րյալ հա վա տով և աներկ բա մտքով Իր 
զո րու թյա նը և օգ նու թյանն է ապա վի նում: Որով հե տև այդ 
ան հա մար բազ մու թյամբ ար շա վող զոր քի մեջ մի հրաշ քով 
խռո վու թյուն և իրա րան ցում սկսե լուն պես մո ռա նում են Հով
սա փա թին և իրար այն պես կո տո րում, որ այդ ահա վոր բազ
մու թյու նից ոչ մե կը կեն դա նի չի մնում:

Հով սա փաթ ար քան և նրա հետ նաև ժո ղո վուր դը, տես նե
լով թշնա մու այս պի սի ամ բող ջա կան ոչն չա ցու մը, սկսում են 
կո ղոպ տել նրանց բա նա կը և հա զիվ երեք օրում կա րո ղա
նում են հա վա քել նրանց թո ղած ինչքն ու անա սուն նե րը, իսկ 
չոր րորդ օրը հա վաք վում են մի հով տում, վերս տին աղո թում 
առ Աստ ված և գո հու թյան ու շնոր հա կա լու թյան եր գեր եր գում 
և այն վայ րի անու նը Օրհ նու թյան հո վիտ կո չում244:

Հե տո նրանք մեծ ուրա խու թյամբ, քնա րով ու թմբու կով 
Երու սա ղեմ են գա լիս և տա ճա րում վերս տին գո հա բա նա
կան մաղ թանք նե րով շնոր հա կա լու թյուն հայտ նում Աստ ծուն: 

244 Որովհետեւ այնտեղ էին օրհնել Տիրոջը, որի համար էլ այդ 
տեղը կոչվեց Օրհնության հովիտ (Բ Մնաց. 20:26):
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Շրջա կայ քի թա գա վոր նե րը, Հով սա փա թի թշնա մի նե րի այս 
ձևով կոր ծան վե լը լսե լով, մա նա վանդ Աստ ծուց նրանց սրտե
րում վախ ընկ նե լով245, այ լևս զգու շա նում են Հու դա յի թա գա
վո րին վնա սե լու որևէ գործ ձեռ նար կե լուց, և նա մինչ իր մա հը 
հան գիստ և խա ղաղ կյանք է ունե նում իր բա րե պաշտ և եր
կյու ղած կեն ցա ղա վա րու թյամբ, ինչ պես նաև հա վա տա րիմ և 
ար թուն գոր ծու նե ու թյամբ:

Սա կայն, այ սու հան դերձ, Հով սա փա թը, իս րա յե լա ցի նե րի 
Ոքո զիա246 թա գա վո րի հետ վա ճա ռա կա նու թյամբ հա մա գոր ծակ
ցե լով (որը Աքա ա բի որ դին էր), մեծ վնաս ներ է կրում, այն պես որ 
Աստ ված մար գա րեի մի ջո ցով ազ դա րա րում է և հան դի մա նա կան 
եղա նա կով պատ վի րում զգու շու թյուն ցու ցա բե րել, չար մարդ
կանց հետ չմի ա վոր վել: Քա նի որ Հով սա փա թը իշ խում էր մին
չև Կար միր ծով և հի շյալ Ոքո զի ա յի հետ ձեռ նար կում էր նա վա
հան գիստ և նա վեր կա ռու ցել, որ պես զի հե ռա վոր վայ րեր նա վեր 
ուղար կե լով ̀ ոս կի և այլ թան կար ժեք ապ րանք բե րել տա:

Աստ ված այս ձեռ նար կը չի հա վա նում, և այդ նա վե րը խոր
տակ վում են. դրանց ոչն չա նա լու լու րը դեռ չհա սած` աստ
վա ծա յին ներշն չան քով Եղի ա զար մար գա րեն Հով սա փա թին 
ասում է. «Ոքո զի ա յի հետ բա րե կա մա նա լուդ պատ ճա ռով 
Աստ ված ոչն չաց րեց քո նա վե րը »: Թա գա վո րը, այս խոս քե րը 
լսե լով, հնա զան դու թյամբ այդ գոր ծից հե ռու է քաշ վում: Իսկ 
Ոքո զի ան, չհա վա տա լով, որ այդ ամե նը Աստ ծուց է եղել, նո րից 
ձեռ նա մուխ է լի նում նա վեր կա ռու ցե լուն, սա կայն Հով սա փա
թը այ լևս չի մի ա նում նրան, որ պես զի որևէ կերպ Աստ ծու հրա
ման նե րին հա կա ռակ չըն թա նա:

245 Երբ որ երկրի բոլոր թագավորությունները լսեցին, որ Տերն է 
պատերազմել Իսրայելի թշնա մի ների դեմ, Տիրոջ վախն ընկավ 
նրանց վրա (Բ Մնաց. 20:29):

246 Ըստ Սուրբ գրքի՝ Օքո զիա։
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Հարց ԿԱ: Աքաաբի մահվանից հետո ո՞վ է դառնում 
Իսրայելի թագավոր:
Պա տաս խան: Նրա որ դին՝ Ոքո զի ան: Սա նույն պես, հոր չար 

վար քին հե տև ե լով, Բա հա ղի կուռ քերն է երկր պա գում և մոտ 
եր կու տա րի թա գա վո րե լով` ըստ իր չա րու թյան էլ մա հա նում, 
քա նի որ Սա մա րի ա յի իր պա լա տի վեր նա հար կից վայր ընկ նե
լով` սաս տիկ վնաս վում է: Ապա ցան կա նա լով հաս կա նալ իր 
հի վան դու թյու նից կա պա քին վի ՞, թե՞ ոչ, կռա պաշտ նե րի Ակ կա
րոն քա ղաք մարդ է ուղար կում, որ սա Բա հաղ կուռ քից տե ղե
կու թյուն բե րի: Եղիա մար գա րեն, հրեշ տա կից տե ղե կա նա լով 
եղե լու թյա նը, այդ պատ գա մա բեր նե րին ըն դա ռաջ է դուրս գա
լիս` ասե լով. «Մի՞թե իս րա յե լա ցի նե րի երկ րում Աստ ված չկա, 
որ գա լիս եք կուռ քից հարց նե լու», և վճռում է, որ Ոքո զի ան չի 
բժշկվե լու և մա հա նա լու է: Թեև նրանք Եղի ա յին չեն ճա նա
չում, սա կայն նրա խոս քե րից հաս կա նում են, որ մար գա րե է, 
և հետ դառ նա լով այդ սպառ նա լի վճի ռը հայտ նում են թա գա
վո րին, որն էլ իմա նում է, որ նրանց ըն դա ռաջ ել նողն ու այդ 
սպառ նա լի վճի ռը հայտ նո ղը Եղի ան է եղել: Ոքո զի ան, գի տե
նա լով, որ նա Կար մե ղոս լե ռան վրա է բնակ վում, մի հիս նա պե
տի գլխա վո րու թյամբ հի սուն մարդ է ուղար կում նրան գտնե լու 
և իր մոտ բե րե լու հա մար:

Հի շյալ հիս նա պե տը, Եղի ա յին գտնե լով, իշ խա նա բար հրա
մա յում է. «Աստ ծո՛ւ մարդ, թա գա վո րը քեզ կան չում է, ներ քև՛ 
իջիր այդ տե ղից»: Այս խոս քին Եղի ան պա տաս խա նում է. «Եթե 
Աստ ծու մարդն եմ, թող երկն քից կրակ իջ նի և քեզ և քո հի սուն 
մարդ կանց այ րի», և ահա աստ վա ծա յին կամ քով իս կույն եր
կնքից կրակ է իջ նում և այ րում նրանց247: Ոքո զի ան , որ նրանց 

247 Եղիան պատասխան տալով՝ ասաց հիսնապետին. «Եթե ես 
Աստծու մարդ եմ, թող երկնքից կրակ իջնի և լափի քեզ ու քո հիսուն 
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հետ տե ղի ունե ցած սույն դժբախտ պա տա հա րին ան տե
ղյակ էր, առանց ստու գե լու, թե նրանք ին չո՞ւ չեն վե րա դառ նում, 
նրան ձեր բա կա լե լու հա մար մի ուրիշ հիս նա պե տի հետ ևս հի
սուն մարդ է ուղար կում:  Այս երկ րորդ հիս նա պետն էլ գնա լով 
մի և նույն իշ խա նա կան ոճով ասում է. «Աստ ծո՛ւ մարդ, թա գա
վո րի հրա մանն է, որ շու տա փույթ այդ տե ղից ներ քև իջ նես»: 
Եղիա մար գա րեն նա խորդ հիս նա պե տին տված պա տաս խա նը 
այս երկ րոր դին էլ ասե լուն պես երկն քից կրակ իջ նե լով այ րում է 
նրանց: Ոքո զի ան եր րորդ ան գամ էլ է հիս նա պետ ուղար կում իր 
մարդ կան ցով, սա կայն սա, իրե նից առաջ գնա ցած նե րի կորս
տյան մա սին իմա նա լով, ամե նայն խո նար հու թյամբ մար գա
րեի առ ջև ծունր դնե լով, պա ղա տա գին խնդրում է`ասե լով. «Ո՛վ 
Աստ ծու այր, ողոր մի՛ր ծա ռա յիդ», և հրեշ տա կը Եղի ա յին հայտ
նում է, որ նրանց հետ աներ կյուղ գնա:

Այն ժա մա նակ Եղի ան, աներ կյուղ իջ նե լով, գնում է Ոքո զի
ա յի մոտ, որը դեռ մի խոսք էլ չէր ար տա սա նել, և կրկնում է նրա 
մարդ կանց հայտ նած պա տի ժը` ավե լաց նե լով, որ կուռ քե րին 
հարց նե լու հա մար մար դիկ ուղար կե լու պատ ճա ռով առանց 
ան կող նուց վեր կե նա լու պետք է մա հա նա: Թա գա վորն ան
կա րող է լի նում որևէ բան պա տաս խա նե լու, և երբ մար գա րեն 
ար քա յա կան պա լա տից դուրս է գա լիս, Ոքո զի ան, նրա խոս քին 
հա մա պա տաս խան , մա հա նում է:

Հարց ԿԲ: Հետո ի՞նչ է լինում Եղիա մարգարեին:
Պա տաս խան: Աստ ծու կա մո քով եր կինք է բարձ րա նում: Սա

կայն նրան նա խա պես հայտ նի լի նե լով եր կինք բարձ րա նա
լը` Եղի սեի հետ Գաղ գա ղա է գնում, որ տեղ Եղի ան Եղի սե ին 

զինվորներին»։ Կրակ իջավ երկնքից և լափեց նրան ու նրա հիսուն 
զին վորներին (Դ Թագ. Ա:10):
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ասում է. «Դու այս տե՛ղ մնա, քա նի որ Աստ ված ինձ Բե թել է 
ուղար կում»: Սա կայն Եղի սեն , Աստ ծու շնոր հիվ իրա կա նու
թյա նը տե ղյակ լի նե լով, չի ցան կա նում բա ժան վել Եղի ա յից, և 
մի ա սին Բե թել են գնում: Այն տեղ էլ Եղի ան ասում է. «Այս տե՛ղ 
մնա, ես Երի քով ուղարկ վե ցի»: Եղի սեն խնդրում է նրա հետ 
գնալ, և մի ա սին գնում են Երի քով: Եվ ահա Եղի ան եր րորդ 
ան գամ է հայտ նում, որ ինքն այս ան գամ Աստ ծու հրա մա նով 
Հոր դա նան պի տի գնա, ուս տի Եղի սե ին պատ վի րում է այն տեղ 
մնալ, սա կայն նա հաս տա տուն մտադ րու թյամբ հայտ նում է, 
որ փա փա գում է մի ա սին գնալ:

Բե թե լի և Երի քո վի վար ժա րան նե րի ուսա նող նե րը, որոնց 
Սուրբ գիր քը մար գա րե նե րի որ դի ներ ընդ հա նուր ան վամբ է հի
շա տա կում, Եղի սե ին հայտ նում են, որ Եղի ան նույն օրն իսկ 
եր կինք պետք է բարձ րա նա, ըստ այդմ` նրանք ևս Աստ վա ծա
յին ներշնչ մամբ տե ղյակ էին լի նե լի քին, որոնց Եղի ան պա տաս
խա նում է. «Ես էլ գի տեմ, դուք լո՛ւռ մնա ցեք »248: Արդ, Եղի ա յի 
և Եղի սեի մի ա սին Հոր դա նան գնա լու ժա մա նակ հի շյալ ուսա
նող նե րից հի սուն հո գի հեռ վից հե տև ում էր նրանց, որ պես զի 
տես նեն Եղի ա յի եր կինք բարձ րա նա լը :

Երբ Եղի ան հաս նում է գե տին, իր մաշ կե ղեն վե րար կու ով 
գե տի ջրե րին հար վա ծե լու պես գե տը եր կու մա սի է բա ժան
վում, և նրանք ցա մա քով անց նում են մյուս ափը, իսկ հի սուն 
ուսա նող նե րը մնում են այն կող մում: Այն ժա մա նակ Եղի
ան ասում է Եղի սե ին. «Դե ռևս քեզ նից չբա ժան ված` խնդրի՛ր, 
ինչ ուզում ես»: Սրան ի պա տաս խան` նա խնդրում է, որ 
իրեն մար գա րե ա կան շնորհ և հրա շա գոր ծու թյան զո րու թյուն 
տրվեն249: Սա կայն մի՛ կար ծիր, թե Եղի սեն իր անձ նա կան 

248 Նա ասաց. «Գիտեմ, լո՛ւռ մնացեք» (Դ Թագ. 2:6):
249 Եղիսեն ասաց. «Թող քո ոգին կրկնապատիկ չափով ինձ վրա 

լինի» (Դ Թագ 2:9):
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փառ քի հա մար է հայտ նում այդ խնդրան քը, այլ Աստ ծու փառ
քի հան դեպ նա խան ձախն դիր լի նե լու և Նրա սուրբ ան վան 
պատ վի հա մար, որ պես զի կռա պաշտ նե րին պատ ժե լու ժա մա
նակ չար վարք ունե ցող նե րը իրենց մո լո րու թյու նից հետ դառ
նան և զղջու մով ու հնա զան դու թյամբ փրկվեն:

Քա նի որ նա պի տի Եղի ա յի փո խա րեն մար գա րե լի ներ, 
ուս տի հարկ էր, որ հրաշք ներ գոր ծե լու շնորհ էլ տրվեր նրան: 
Սա կայն այդ շնոր հի տվչու թյու նը Աստ ծու կամ քից է, ուս տի 
Եղի ան պա տաս խա նում է. «Եթե եր կինք բարձ րա նալս տես
նես, թող ցան կու թյունդ կա տար վի, իսկ եթե չտես նես, ապա 
ոչ»: Երբ նրանք խո սե լով մի ա սին գնում էին, ահա հան կարծ 
երկն քից լու սե ղեն ամ պի մեջ հրե ղեն կառք և երի վար ներ են 
երև ում, եր կու սին մի մյան ցից բա ժա նե լով` Եղի ա յին իս կույն 
եր կինք տա նում250:

Այս պա րա գա յում հրե ղեն կառքն ու երի վար նե րը Եղի ա յի 
եռան դուն սի րո նշան ներն էին: Քա նի որ նրա սե րը միշտ սևեռ
ված էր Աստ ծուն և աստ վա ծա յին փառ քի նա խան ձախնդ
րու թյամբ վառ ված` նրա մեջ միշտ բոր բոք ված էր Իս րա յե լի 
ժո ղովր դի ուղղ վե լու փա փա գը, այն պես որ կուռ քե րի ծա ռա
յու թյա նը հատ կաց ված մարդ կանց պատ ժում էր հրի նման վող 
սաս տիկ պա տու հաս նե րով, որից էլ ար դար նե րը նրա գոր ծո
ղու թյուն նե րից սփոփ վում են, իսկ մե ղա վոր նե րը` սոս կում:

Ար դա րև, բո լո րին Աստ ծու հրա ման նե րը հայտ նե լով` 
Եղի ա յի մեջ այն քան մեծ էին բո լո րին մեղ քից հե ռու պա հե
լու ցան կու թյունն ու եռան դը, որ կար ծես բո լոր իս րա յե լա ցի
նե րին իր մեջ էր կրում և կա ռա վա րում նրանց: Այս է պատ
ճա ռը, որ Եղի սեն նրան նմա նեց նում է մար տա կառ քի և 

250 Մինչ նրանք քայլում էին, մի հրեղեն կառք ու հրեղեն երի
վար  ներ երևացին, նրանց միմյանցից բա ժանեցին, և Եղիան պտտա
հող մի մեջ դեպի երկինք վերացավ (Դ Թագ. 2:11):
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պա տե րազ մող հե ծե լա զո րի` ասե լով. «Դու էիր Իս րա յե լի զո
րու թյունն ու կա ռա վա րի չը»251, մին չև որ Եղի ան ամ բող ջո վին 
անե րև ու թա նում է:

Երբ Եղի սեն մի այ նակ է մնում, տրտմու թյու նից պա տա ռո
տում է իր հան դերձ նե րը, սա կայն Եղի ան իր մաշ կե ղեն զգես
տը նրա վրա էր գցել, և Եղի սեն մե ծա պես մխի թար վում է 
այդ ան գին հի շա տա կով , քա նի որ երբ հաս նում է Հոր դա նա
նի գե տափ, աղոթ քով նույն վե րար կու ով գե տի ջրե րին է հար
վա ծում, և ահա գե տը վերս տին եր կու մա սի է բա ժան վում , և 
Եղի սեն անց նում է այս ափ: Հան դի պում է վե րո հի շյալ ուսա
նող նե րին , որոնք, «Եղի ա յի հո գին Եղի սեի վրա իջավ» ասե լով, 
խո նար հու թյամբ խո նարհ վում են մար գա րե ին 252:

Հի րա վի, նրանք գի տե ին, որ Եղի ան եր կինք է վե րա ցել, 
այ սու հան դերձ, ցան կա նում են մարդ ուղար կել և փնտրել 
նրան` կար ծե լով, որ Աստ ված նրան մի բլրի կամ լե ռան վրա է 
տե ղա փո խել: Թեև Եղի սեն ասում է, որ փնտրե լու չգնան, սա
կայն նրանց թա խան ձանք նե րին հա վա նու թյուն է տա լիս, ուս
տի հի սուն մարդ երեք օր փնտրում և ձեռ նու նայն վե րա դառ
նում են Երի քով:

Արդ, քա նի որ մար գա րե ու թյան և հրա շա գոր ծու թյան 
շնորհ է տրվում Եղի սե ին, ուս տի Երի քո վի բնա կիչ նե րը 
ասում են մար գա րե ին. «Մեր քա ղա քը լավն է, սա կայն ջու րը 
վատն է, և մարդ կանց ու կեն դա նի նե րին վնաս լի նե լուց բա ցի` 
երկ րի անպտ ղու թյան պատ ճառ է»: Եղի սեն մի նոր կուժ է պա
հան ջում և դրա մեջ աղ լցնե լով` ջրի ակուն քի մոտ է գնում և 
այն տեղ աղ լցնում` ասե լով. «Այս պես է հրա մա յում Աստ ված, 

251 Եղիսեն նայեց ու աղաղակեց. «Հա՜յր իմ, հա՜յր իմ, Իսրայելի 
կառքը և նրա հեծյալը» (Դ Թագ. 2:12):

252 Ասացին. «Եղիայի հոգին իջել է Եղիսեի վրա»։ Նրանք եկան 
դիմավորեցին, երկրպագեցին նրան (Դ Թագ. 2:15):
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որ այս ջու րը լի նի մա քուր և բա րի», և ահա աստ վա ծա յին 
կամ քով դա ռը ջուրն իս կույն ամ բող ջու թյամբ քաղց րա նում է:

Հարկ է նկա տել, որ երբ աղը լցնում են քաղցր ջրի մեջ, 
ապա այն վա տա նում է, սա կայն Եղի սեն Աստ ծու զո րու թյու նը 
ցույց տա լու հա մար դա ռը ջու րը աղով քաղց րաց նում է: Եղի
սեն այն տե ղից Բե թել պի տի գնար, սա կայն այն տե ղի մա նուկ
նե րը, որոնք շատ չար և ան կիրթ էին, սկսում են նրան ծաղ րել` 
ճա ղատ կո չե լով253: Թեև Եղի սեն չի ցան կա նում նրանց պա
տաս խա նել, սա կայն նրանք հե տապն դե լով սկսում են առա վել 
սաստ կու թյամբ ծաղ րել, ուս տի մար գա րեն անի ծում է նրանց, և 
ահա ան տա ռից եր կու արջ է դուրս գա լիս և նրան ցից քա ռա սու
ներ կու սին բզկտում: Այս պա տա հա րը ոչ մի այն Երի քո վի բնա
կիչ նե րին, այ լև բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին մեծ խրատ է լի նում, որ 
իրենց մա նուկ նե րին լավ կրթեն և Աստ ծու մար գա րե ին հար գել 
իմա նան: Եղի սեն այն տե ղից Կար մե ղոս լեռ է գնում և ապա վե
րա դառ նում Սա մա րիա, որ տեղ հա տուկ առա քե լու թյուն ուներ:

Հարց ԿԳ: Ո՞վ է հաջորդում Ոքոզիային:
Պա տաս խան: Նրա եղ բայր Հով րա մը: Քա նի որ Ոքո զի ան որ

դի չու ներ, Աքա աբն իր կեն դա նու թյան օրոք ար դեն իսկ Հով
րա մին թա գա վո րու թյան տե ղա կալ էր կար գել: Ճշմա րիտ է, որ 
Հով րա մը, չըն դու նե լով Բա հաղ կուռ քին, կոր ծա նում է կուռ քին 
նվիր ված սե ղան նե րը , որոնք Աքա աբն էր կա ռու ցել, սա կայն 
Աստ ծուն կա տա րյալ սրտով հնա զան դու թյուն էլ չի ցու ցա բե
րում: Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րի` Երու սա ղեմ չգնա լու հա մար 
Հե րո բո վա մի ձու լած ոս կե հոր թե րը չի վե րաց նում, որով էլ 
մաս նա կից է լի նում նրա մեղ քին:

253 Մինչ իր ճանապարհն էր գնում, քաղաքից դուրս եկան 
փոքրիկ երեխաներ ու ծաղրելով նրան՝ ասում էին. «Բարձրացի՛ր, 
ճաղա՛տ, բարձրացի՛ր, ճաղա՛տ» (Դ Թագ. 2:23):
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Արդ, դե ռևս հնուց մո վա բա ցի նե րի թա գա վոր նե րը Իս
րա յե լին հարկ էին վճա րում՝ տա րին հա րյուր հա զար մա քի և 
նույն քան էլ խոյ, սա կայն Աքա ա բի մա հա նա լուց հե տո ապս
տամ բում են և սո վո րա կան հար կը չեն վճա րում: Ոքո զի ան էլ 
մա հա նում է` նրանց պատ ժե լու ժա մա նակ չու նե նա լով: Այս 
իսկ պատ ճա ռով Հով րա մը մո վա բա ցի նե րի դեմ հար ձակ վե լու 
պատ րաս տու թյուն է տես նում և Հու դա յի Հով սա փաթ թա գա
վո րին նույն պես լուր է ուղար կում, որ պես զի մի ա սին պա տե
րազ մեն: Հով սա փա թը խոս տա նում է մի ա նալ նրան, քա նի որ 
բա րե կամ էին: Սրա նից բա ցի` Եդով մի թա գա վորն էլ, որը են
թարկ վում էր Հով սա փա թին, դրա հա մար նույն պես նրանց է 
մի ա նում, և երեք թա գա վոր նե րով և ահա գին բազ մու թյամբ 
մո վա բա ցի նե րի դեմ են շարժ վում:

Սա կայն երբ յոթ օր անա պա տով գնա լով` ջուր չեն կա րո
ղա նում գտնել, Հով րա մը սկսում է գան գատ վել, թե Աստ ված 
մո վա բա ցի նե րի ձեռ քով կո տո րե լու հա մար է իրենց առաջ նոր
դել այդ վայ րե րը: Իսկ Հով սա փա թը, որն իր ամ բողջ հույ սը 
Աստ ծու օգ նու թյան վրա էր դրել, հարց նում է, թե ար դյոք Աստ
ծու մար գա րե նե րից որևէ մե կը չկա այդ վայ րե րում, որ պես զի 
նրա մի ջո ցով իմա նան Աստ ծու կամ քը, և տե ղե կա նա լով, որ 
Եղի սեն այդ կող մե րում է, երեք թա գա վոր նե րով ան մի ջա պես 
նրա գտնվե լու վայրն են գնում:

Երբ Եղի սեն տես նում է Հով րա մին, չի ուրա խա նում, քա
նի որ գի տեր, որ նրա սիրտն ուղիղ չէր, դրա հա մար էլ խոս
քը նրան ուղ ղե լով` ասում է. «Դու ի՞նչ գործ ունես ինձ հետ, 
գնա՛ հորդ և մորդ մար գա րե նե րի մոտ, եթե Հով սա փա թի 
պատ վի հա մար չլի ներ, բնավ և եր բեք քեզ չէի ըն դու նի», և 
թե պետ Եղի սեն գի տեր, թե նրանք ին չի հա մար են եկել, սա
կայն Իս րա յե լի թա գա վո րին հան դի մա նե լով և բար կա նա լով` 
նրանց պա տաս խան տա լու հա մար ի վե րուստ չի ներշնչ վում: 
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Այս է պատ ճա ռը, որ հրա մա յում է մի ղև տա ցի բե րել, որ պես
զի սաղ մոս ներ կար դա, և երբ ղև տա ցին սկսում է սաղ մո սեր
գել, Եղի սեի բար կու թյու նը իս կույն մեղ մա նում է, և Աստ ծուց 
ներ շնչված` պա տաս խա նում է երեք թա գա վոր նե րին . «Հե ղե
ղա տում հո րե՛ր փո րե ցեք, դե ռևս հողմ չբարձ րա ցած և անձ րև 
չե կած` հեղ հե ղա տը ջրով կլցվի»254:

Նաև նա խա պես հայտ նում է թշնա մու նկատ մամբ նրանց 
հաղ թա նա կի մա սին, որ պես զի հաս կա նան և ճա նա չեն Աստ
ծու զո րու թյու նը: Եվ իրոք, հա ջորդ օրը` վաղ առա վո տյան, 
Աստ ծու կամ քով Եդով մի կող մից մի այն պի սի հե ղեղ է գա լիս, 
որ նրանց գտնվե լու վայ րե րը ջրի տակ է առ նում:

Մո վա բա ցի նե րը, որ լսել էին իրենց դեմ երեք թա գա վոր
նե րի ար շա վան քի մա սին, մե ծից փոքր հա վաք վե լով, ահա
գին բազ մու թյուն են կազ մում և մի բլու րի վրա բարձ րա
նում, որ տե ղից հեշ տու թյամբ տե սա նե լի էր իս րա յե լա ցի նե րի 
բա նա կը:

Ու քա նի որ ջու րը հե ղե ղել էր շրջա կայ քը, առա վո տյան 
արե գա կի ճա ռա գայթ նե րը, ջրին դիպ չե լով և երկ րից բարձ րա
ցող գո լոր շուն մի ա խառն վե լով, մո վա բա ցի նե րի կող մից իս
րա յե լա ցի նե րի կող մը նա յե լիս ջու րը ար նա գույն էր երև ում: 
Եվ ուրեմն, քա նի որ այն տեղ նա խա պես ջուր չկար և այդ ըն
թաց քում անձ րև էլ չէր եկել, պատ րան քի մեջ ընկ նե լով ̀  մի
մյանց ասում են. «Իս րա յե լա ցի նե րի բա նա կում երեք թա գա
վոր նե րի մի ջև կռիվ է եղել, և զոր քը մի մյանց կո տո րել է, և այդ 
ա րյունն է, որ տես նում ենք»: 

Մա նա վանդ (տե՛ս Կ հար ցը) ամո նա ցի նե րը և այլ ազ գեր 
Հով սա փա թի հետ նախ կի նում պա տե րազ մե լիս զոր քե րի մի ջև 

254 Երբ քնարահարն սկսեց նվագել, Տիրոջ ձեռքը իջավ Եղիսեի 
վրա (Դ Թագ. 3:15):
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կռիվ էր ծա գել, և մի մյանց կո տո րել էին, ուս տի նրանք կար
ծում են, որ հա ման ման մի դեպք էլ իս րա յե լա ցի նե րի հետ է 
կա տար վել: Զար մա նա լին այն է, որ եղե լու թյու նը չճշտե լով` մի
մյանց ասում են. «Մեր թշնա մի նե րը իրար կո տո րե լով կո րան, 
եկե՛ք գնանք, ավար վերց նենք», և կո ղո պու տի բաղ ձան քով , 
պա տե րազ մա կան ամեն կարգ ու կա նոն թող նե լով, խառ նի
խուռն իս րա յե լա ցի նե րի կողմն են շտա պում: Սա կայն իս րա
յե լա ցի նե րը, որ բո լոր առում նե րով կար գա պահ էին և զգու
շա վոր , թշնա մու այս ան կա նոն վի ճա կը տես նե լով` իս կույն 
սկսում են նրանց կո տո րել:

Իրոք, երբ մո վա բա ցի նե րը մտա ծում են, որ մի այն մա հա
ցած նե րի պի տի կո տո րեն և ահա կեն դա նի զին վոր նե րի են 
հան դի պում, այդ է պատ ճա ռը, որ սկսում են փախ չել: Սա
կայն իս րա յե լա ցի նե րը, նրանց հե տապն դե լով, բո լո րին սրի են 
քա շում, և նրանց քա ղաք ներն էլ այն պես ա վե րում, որ կան
գուն ոչինչ չի մնում. կտրա տում են բո լոր պատ ղա տու ծա ռե
րը և աղ բյուր ներն էլ փա կում:

Մո վա բա ցի նե րի թա գա վո րը, իր զոր քի այս պի սի կո
տոր վե լը տես նե լով, որո շում է յոթ հա րյուր սու սե րա մար
տիկ նե րով հար ձակ վել եդով մա ցի նե րի թա գա վո րի վրա, և 
երբ նրան սա էլ չի հա ջող վում, այն ժա մա նակ ամ բող ջո վին 
հու սա հատ վե լով , իր անդ րա նիկ որ դուն, որին ար դեն իսկ 
իր փո խա րեն թա գա վոր էր կար գել, իս րա յե լա ցի նե րի աչ քի 
առ ջև քա ղա քի պա րիսպ նե րի վրա մոր թում է: Այս սար սա
փե լի զո հա բե րու թյան տե սա րա նից բո լո րի սիր տը կա րեկ
ցու թյամբ է լցվում, հե ռա նում են այն տե ղից , և ամեն մարդ 
իր տուն է վե րադառ նում: Հու դա յի Հով սա փաթ ար քան էլ 
իր տուն է վե րա դառ նում: Սրա նից հե տո Հով սա փա թը մա
հա նում է և թաղ վում Սի ոն լե ռան վրա իր թա գա վո րու թյան 
քսան հին գե րորդ տա րում:
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Հարց ԿԴ: Ո՞վ է հաջորդում Հովսափաթին:
Պա տաս խան: Նրա անդ րա նիկ որ դի Հով րա մը (Հո րամ): Թեև 

Հով սա փա թը յոթ որ դի ուներ, սա կայն իր կեն դա նու թյան օրոք 
Հով րա մին թա գա վո րեց նե լով` մյուս որ դի նե րին որոշ քա ղաք
ներ և կալ վածք ներ է հատ կաց նում, որ պես զի հան գիստ ապ
րեն, և նրանց մի ջև հա կա սու թյուն ներ չծա գեն: Սա կայն երբ 
Հով րա մը բա վա կա նա չափ զո րա նում է, եղ բայր նե րին սպա
նե լով, նրանց կալ վածք նե րը գրա վե լուց բա ցի, Երու սա ղե մում 
բնակ վող իս րա յե լա ցի նշա նա վոր մարդ կան ցից մի քա նի
սին էլ է սպա նել տա լիս: Բա ցի դրա նից ̀  իր կնոջ՝ Գա թո ղի ա
յի չար թե լադ րան քով (որ Աքա ա բի դուստրն էր), Հու դա յի երկ
րի բո լոր քա ղաք նե րում կռատ ներ կանգ նեց նե լով, ժո ղովր դին 
Աստ ծու հնա զան դու թյու նից հա նե լով, կռա պաշ տու թյան մո լո
րու թյան մեջ է գցում:

Դու տե՛ս Աստ ծու ար դա րու թյու նը. Հով րա մի` Աստ ծու 
օրենք նե րին անհ նա զանդ լի նե լուն պես նրա իշ խա նու թյան 
ներ քո գտնվող եդով մա ցի ներն ան մի ջա պես ապս տամ բում են: 
Իսկ մինչ այդ Հու դա յի թա գա վորն էր նրանց թա գա վոր կար
գում, բայց այս ան գամ նրա կամ քին հա կա ռակ` իրենք իրենց 
հա մար թա գա վոր կար գե ցին: Թեև Հով րա մը պա տե րազ մում է 
եդով մա ցի նե րի դեմ, սա կայն հաղ թա նա կը կա տա րյալ չլի նե
լով` այ լևս այդ ժո ղո վուր դը դա դա րում է Հու դա յի թա գա վո րին 
հնա զանդ վե լուց: Նույն ձև ով Հով րա մի դեմ ապս տամ բում է 
Լոբ նա քա ղա քը` երես շրջե լով կռա պաշտ թա գա վո րից:

Եվ, իրոք, իս րա յե լա ցի ներն էլ գոհ չէ ին Հով րա մից, սա կայն 
վա խե նա լով նրա հայտ նի անգ թու թյու նից ̀  համ բե րում են: 
Մի քա նի տա րի առաջ եր կինք վե րա ցած Եղիա մար գա րե ից 
(որն աստ վա ծա յին ներշնչ մամբ տե ղյակ էր Հով րա մի գոր ծե
րին) պատ գա մա բե րի մի ջո ցով հան դի մա նա կան գրու թյուն է 
ուղարկ վում Հով րա մին, որի մեջ մեկ առ մեկ հի շեց նե լով 
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նրա չա րա գոր ծու թյուն նե րը` անզ գամ թա գա վո րին կան խավ 
շտա պում է հայտ նե լու, թե ինչ սաս տիկ և մեծ պա տիժ նե րով 
պետք է պատժ վի, որ պես զի զղջա և ուղղ վի255:

Երբ սույն նա մա կից էլ թա գա վո րն անուղ ղե լի է մնում, 
Աստ ված նրա դեմ կռա պաշտ փղշտա ցի նե րին է հա նում, 
որոնք, վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից Հու դա յի թա գա վո րին 
հար կա տու լի նե լով, այս ան գամ մեծ բազ մու թյամբ ոչ մի
այն Հու դա յի եր կիր են ար շա վում, այ լև ժո ղովր դին մեծ նե
ղու թյուն ներ են հասց նում, ան գամ Երու սա ղեմ թա գա վո րա
նիստ քա ղաք են մտնում, որ տեղ Հով րա մի պա լա տից բո լոր 
թան կա գին իրե րը գո ղա նա լուց բա ցի` անխ նա սպա նում են 
նրա զա վակ նե րին և դուստ րե րին ու կնո ջը, մի այն կրտսեր 
որ դին՝ Ոքո զի ան, և նրա մայր Գո թո ղի ան մի կերպ, հնարք
նե րով ազատ վում են, և թշնա մին էլ ան հաշ վե լի ավա րով, 
հաղ թա կան փառ քով վե րա դառ նում է Երու սա ղե մից: Թեև 
Հով րա մի ուղղ վե լու հա մար է թույ լատր վում այս ամե նը, որ 
թշնա մին պատ ժի նրան, սա կայն նա եր բեք չի ցան կա նում 
չար ճա նա պար հից առ Աստ ված դառ նալ, ուս տի որ պես նրա 
հա մառ անզ գա մու թյան հա տուկ պա տիժ` մարմ նին այն պի
սի սաս տիկ և զզվե լի ախտ է առա ջա նում, որ եր կու տա րի 
անընդ մեջ որո վայ նը ցա վե լով` աղիք նե րը, աս տի ճա նա բար 
պտտե լով, դուրս են թափ վում: Այս պի սով, այ լևս բժշկվե լու 
հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լով` Եղի ա յի գրա ծի և վճռա ծի 
հա մա պա տաս խան` սաս տիկ և ան տա նե լի տան ջանք նե րով 
չա րա չար մա հա նում է:

255 Եղիա մարգարեից նրան պատգամագիր եկավ, ուր աս
ված էր.... «Քանի որ չընթացար քո հոր՝ Հոսափատի ուղիով.... դրա 
հա մար էլ Տերը քո ժողովրդի ներկայությամբ քեզ, քո որդիներին, քո 
կա նանց և քո ամբողջ ունեցվածքին մեծ հարվածներ է հասցնելու» 
(Բ Մնաց. 21:13, 15):
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Հի շյա լն ութ տա րի թա գա վո րում է Երու սա ղե մում, և քա նի 
որ ժո ղո վուր դը նրա չա րու թյան պատ ճա ռով շատ նե ղու թյուն
ներ էր կրել, ուս տի ոչ մի այն թա գա վո րին հա տուկ աս տի ճան և 
պա տիվ ներ չեն ըն ծայ վում, այ լև նրա նա խորդ թա գա վոր նե րի 
գե րեզ մա նում էլ դրվե լու ար ժա նի չի հա մար վում, և նրան ան
շուք թա ղում են Երու սա ղե մից դուրս` մի հա սա րակ վայ րում:

Բո լոր մար դիկ, որոնք Աստ ծու հրա ման նե րին և օրենք նե
րին հա կա ռակ վարք ունե նա լուց հե տո, փո խա նակ մարդ կա
յին սխալ նե րի հա մար զղջա լու և ար ցունք նե րով ապաշ խա
րե լու , դի վա կան հա մա ռու թյամբ պնդում են և մնում իրենց 
հո գե կոր ծան վար քու բար քին, թող Հով րա մին տրված պատ
ժից օրի նակ վերց նեն:

Ճշմա րիտ է, որ Աստ ված Իր ան հուն ողոր մու թյամբ մի
ան գա մից չի պատ ժում Հով րա մին և ցան կա նում է, Եղի ա յի 
պատ գա մագ րով հան դի մա նե լով, զգու շաց նել նրան, մա նա
վանդ նրա թշնա մի նե րին գրգռե լով` նրան բա ցա հայ տո րեն 
հրա վի րում է հետ կանգ նե լու իր հո ռի կեն ցա ղից, սա կայն 
նա ար հա մար հում է աստ վա ծա յին ողոր մու թյունն ու հրա
վե րը, և երբ օրըս տօ րե սաստ կա նում է նրա չա րու թյու նը, 
այդ ժա մա նակ իրա վա ցի ո րեն և ար դա րա ցի ո րեն սաս տիկ 
պա տիժ նե րի է են թարկ վում:

Ար դա րև, այս պա րա գա յում մի ան գա մայն հայտ նի են դառ
նում Աստ ծու գթու թյունն ու ար դա րու թյու նը: Քա նի որ Նա նե
րո ղա միտ լի նե լով մե ղա վո րին իս կույն չի պատ ժում, ողոր մած ու 
մար դա սեր լի նե լով` յու րա քան չյու րին իր պատ վի և դիր քի հա
մա պա տաս խան տա րա տե սակ եղա նակ նե րով ապաշ խա րու
թյան է կո չում, ոմանց հի վան դու թյուն ներ և աղ քա տու թյուն է 
տա լիս, այ լոց՝ սի րե լի նե րին վերց նում, շա տե րին` թշնա մի ներ 
ուղար կում, վեր ջա պես ամեն մե կին պեսպես նե ղու թյուն նե րով 
հրա վի րում է` Աստ ծու օգ նու թյանն իրենց հույ սը դնեն, և իրենց 
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չա փը հաս կա նա լով` ուղղ վեն և զգաս տու թյան գան: Աստ ված 
ար դար լի նե լով անուղ ղե լի նե րին էլ է պատ ժում, որ պես զի գո նե 
նրանց մա սին լսող նե րը երկն չեն և ուղղ վեն:

Հով րա մի փո խա րեն Երու սա ղե մում նրա որ դին՝ Ոքո զի
ան է թա գա վոր դառ նում256: Քա նի որ սրա մայ րը` Աքա ա բի 
դուստր Գո թո ղի ան էր, ուս տի սա ևս մոր թե լադ րան քով պա
պի չար վարքն է որ դեգ րում և մա նա վանդ Իս րա յե լի թա գա վոր 
Հով րա մին փե սա լի նե լով` բա րե կա մու թյուն է անում նրա հետ, 
և եր կուսն էլ բա րե պաշ տու թյան ճա նա պարհն ընտ րե լու փո
խա րեն մո լու թյամբ հե տա մուտ են լի նում կռա պաշ տու թյա նը և 
աստ վա ծա յին սուրբ օրենք նե րին և հրա ման նե րին հա կա ռակ 
գոր ծե լով` մո լո րեց նում են ժո ղովր դին և Աստ ծու բար կու թյանն 
ար ժա նա նում:

Հարց ԿԵ: Ուրիշ ի՞նչ հրաշք ներ է կա տա րում 
Եղի սեն:
Պա տաս խան: Սա մա րի ա յում մի այ րի կի նոջ պարտ քե րի պատ

ճա ռով պար տա տե րը դրա մի փո խա րեն նրա եր կու որ դի նե
րին էր ցան կա նում հափշ տա կել, քա նի որ հի շյալ այ րին պարտ
քը տա լու հա մար դրամ չու ներ: Սա կայն նա իր տա նը մի քիչ յուղ 
ուներ, որով, ըստ իրենց սո վո րու թյան, օծ վում էր: Խղճա լի կի նը 
ոչ մե կից օգ նու թյան հույս չու ներ , չքա վո րու թյու նից ստիպ ված` 
գնում և իր վի ճա կը հայտ նում է Եղի սե ին, որը, տե ղե կա նա լով , 
որ նրա տա նը մի քիչ յուղ կա, կնոջն ասում է. «Գնա՛ և հա րևան
նե րիցդ յու ղի աման նե՛ր խնդրիր, ապա դու և որ դի ներդ մտե՛ք 
տուն, դո՛ւռը փա կեք և այդ յու ղից աման նե րի մեջ լցրե՛ք»:

Ար դա րև, այ րի կի նը, ըստ մար գա րեի խոս քի, հա րև ան
նե րից յու ղի շատ տա րան ներ է հա վա քում : Որ դի ներն այս 

256 Բ Մնաց. 22:
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տա րա նե րը մեկ առ մեկ նրան են տա լիս, և այ րի կի նը տան յու
ղից սկսում է լցնել տա րա նե րի մեջ, և Աստ ծու կամ քով այդ յու
ղը չի պա կա սում, ապա նո րից աման է ուզում, որ յու ղը լցնի, և 
երբ որ դի նե րը պա տաս խա նում են, որ այ լևս ազատ աման չկա, 
յուղն իս կույն սպառ վում է: Արդ, ըստ Եղի սեի կար գադ րու
թյան` այդ այ րի կի նը, յու ղը վա ճա ռե լով, իր պարտ քե րը մա րե
լուց բա ցի, զա վակ նե րի հետ էլ ապ րում է` գո հա նա լով Աստ ծու 
բա րե րա րու թյու նից, որ այս պի սի հրաշ քով և Նրա ճշմա րիտ 
մար դա սեր մար գա րեի մի ջո ցով բա րե հա ճում է իրեն և զա վակ
նե րին փրկել թշնա մուց:

Եղի սե մար գա րեն ժո ղովր դին մխի թա րե լու հա մար ժա
մա նակ առ ժա մա նակ շրջում է Իս րա յել երկ րում և հա ճախ է 
անց նում Սով մա քա ղա քով: Սո վո րա բար մի առա քի նի կին, ի 
հար գանս մար գա րեի սրբու թյան և նրան կե րակ րե լու հա մար, 
հա ճախ հյու րըն կա լում էր նրան իր տա նը: Մին չև ան գամ հի
շյալ կի նը, իր ամուս նու հետ խորհր դակ ցե լով, տան վեր նա
հար կում հատ կա պես Եղի սեի հա մար անհ րա ժեշտ կահ կա րա
սի ով մի փոք րիկ սե նյակ է պատ րաս տում, որ պես զի մար գա րեն 
հյու րըն կալ վե լիս հան գիստ լի նի257: 

Երբ Եղի սեն գա լով կնոջ նոր կա ռու ցած սե նյա կում 
հանգստա նում է, կնո ջը որևէ բա րիք անե լու հա մար նրան հարց
նում է, թե ար դյոք թա գա վո րի կամ սպա րա պե տի մոտ որևէ 
խնդրանք կամ գործ չու նի, որ ին քը կա տա րել տա, և տե ղե կա նա
լով, որ ոչն չի կա րիք չու նի, և ամեն առու մով բա րե կե ցիկ վի ճա
կում է, իր ծա ռա յին՝ Գե ե զի ին, հարց նում է, թե ինչ կա րե լի է անել 

257 Կինն ասաց իր ամուսնուն. «Գիտեմ, որ Աստծու մարդը 
սուրբ է, և նրա ճանապարհը մեր կող մով է անցնում։ Ե՛կ մի փոքրիկ 
վեր նատուն շինենք նրա համար, այնտեղ դնենք մահիճ, սեղան, 
ա թոռ ու աշտանակ, և երբ որ մեզ մոտ գա, թող այնտեղ ապրի» (Դ 
Թագ. 4:9, 10):
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նրա այդ բա րու թյան հա մար: Գե ե զին մար գա րե ին հայտ նում է, 
որ այդ կինն ան զա վակ է, և ամու սինն էլ երի տա սարդ է. այս տե
ղե կու թյու նը լսե լուն պես Եղի սեն կան չում է կնո ջը և ավե տիս 
տա լիս` ասե լով. «Եկող տա րի այս օրե րին մի զա վակ կու նե նաս »:

Ար դա րև, ըստ Եղի սեի խոս քի` հա ջորդ տա րի հի շյալ տի
կի նը մի արու զա վակ է ունե նում , որը մե ծա նա լով մի օր հուն
ձի ժա մա նակ հոր մոտ՝ դաշտ է գնում, և արե գա կի սաս տիկ 
ճա ռա գայ թու մից գլու խը սկսում է ցա վել. հայ րը նրան մոր 
մոտ է ուղար կում, որի ծնկնե րին օր վա մնա ցած կե սը քնե լուց 
հե տո մա հա նում է:

Դու հի շյալ կնոջ հա վատ քի մե ծու թյա՛նը նա յիր. որով հե
տև առանց որևէ մե կին ման կան մա հը հայտ նե լու, նրան իս
կույն Եղի սեի սե նյակն է տա նում և մար գա րեի մահ ճա կա լին 
պառ կեց նե լուց հե տո դու ռը կող պում է և ամուս նուն կան չե լով` 
մար գա րեի մոտ գնա լու հա մար մի մարդ և ավա նակ խնդրում: 
Թեև ամու սի նը ցան կա նում է պատ ճառն իմա նալ, սա կայն 
կինն առանց հայտ նե լու գնում է: Եղի սեն այդ ըն թաց քում 
Կար մե ղոս լե ռան վրա էր և հեռ վից նշմա րե լով կնո ջը` ծա ռա
յին ասում է. «Եկո ղը սովմ նա ցին է, գնա,՛ ող ջու նի ՛ր նրան»:

Գե ե զին, կնո ջը դի մա վո րե լով և նրա ու տնե ցի նե րի որ պի
սու թյունն իմա նա լով, փա փա գում է գա լու նպա տակն իմա նալ, 
սա կայն կինն առանց ծա ռա յին հայտ նե լու ուղ ղա կի մար գա
րեի ոտ քերն է ընկ նում: Ծա ռան ցան կա նում է ար գե լել նրան, 
սա կայն Եղի սեն կան խում է` ասե լով. «Թո՛ղ, նա վիշտ ունի, և 
Աստ ված ինձ չհայտ նեց դրա մա սին»: Ապա կինն ար տաս վե լով 
և հա ռա չանք նե րով աղա ղա կում է. «Մի՞թե ես քեզ նից մա նուկ 
խնդրե ցի »: Այս սրտա հույզ աղա ղա կից մար գա րեն հաս կա
նում է, որ մա նու կը մա հա ցել է:

Այն ժա մա նակ մար գա րեն, Աստ ծուց ներշնչ ված, պատ
վի րում է Գե ե զի ին գո տին կա պել և իր գա վա զա նը տա նել ու 
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ման կան վրա դնել և ճա նա պար հին էլ ոչ մե կին չող ջու նել և 
ող ջույն չառ նել: Այս պատ վերն է տա լիս, որ պես զի ճա նա պար
հին որևէ մե կի հետ խոս քի բռնվե լով` ժա մա նակ չկորց նի: Թեև 
Գե ե զին մար գա րեի գա վա զա նով է գնում, սա կայն սովմ նա ցին 
երդ վում է, որ Եղի սե ից չի հե ռա նա լու, ուս տի մար գա րեն էլ է 
Գե ե զիի հե տև ից գնում: Գե ե զին գնա լով գա վա զա նը մա նու կի 
վրա է դնում, սա կայն ոչ մի հրաշք կամ նշան չի կա տար վում: 
Այն ժա մա նակ Եղի սեն էլ, սե նյակ մտնե լով, դու ռը կող պում է: 
Նա աղո թում է Աստ ծուն և խո նարհ վում ման կան վրա, այն
պես որ աչ քը աչ քին, ձեռ քը ձեռ քին դնե լով` ջեր մաց նում է 
ման կան դի ա կը, ապա սե նյա կում այս ու այն կողմ քայ լե լով` 
աղո թում է Աստ ծուն և իր մարմ նով նո րից փա կում է ման կան 
դի ա կը. այս գոր ծո ղու թյուն նե րը յոթ ան գամ կրկնե լուց հե տո 
Աստ ծու կամ քով ահա մա նու կը կեն դա նա նում է, որին ան մի
ջա պես հանձ նում է մո րը:

Եղի սեի` այս պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րով ման կա նը հա րու
թյուն տա լը հո գև որ առու մով Աստ ծու Բա նի մարմ նա նա լու և 
մարդ կա յին ազ գը մեղ քից փրկե լու օրի նակ է. այս պես են ըմ
բռնել շատ բա րե պաշտ մար դիկ:

Սրա նից բա ցի` Եղի սե ին աս վել էր, որ Իս րա յել երկ րում սով 
պի տի լի նի, ուս տի հի շյալ կնո ջը խոր հուրդ է տա լիս այլ եր կիր 
գնալ258: Ար դա րև, հի շյալ կի նը, նրա կան խա սա ցու թյա նը հա
վա տա լով, իր ողջ ունեց ված քով և մարդ կան ցով ամ բողջ յոթ 
տա րի բնակ վում է կռա պաշտ նե րի երկ րում, և երբ սովն անց
նե լուց հե տո Սա մա րիա է վե րա դառ նում, տես նում է, որ իր 
տունն ու արտն այլ մար դիկ են գրա վել, որի հա մար բո ղո քում է 
թա գա վո րին: Գե ե զին նա խա պես թա գա վո րին պատ մել էր, 
թե ինչ պես է Եղի սեն կեն դա նաց րել այդ կնոջ որ դուն, ուս տի 

258 Դ Թագ. 8:
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թա գա վո րը հա տուկ պաշ տո նյա է ուղար կում , որ նրա տունն 
ու ար տե րը հետ վերց նե լուց բա ցի, յոթ տար վա ար դյունքն էլ 
վերց նե լով` կնո ջը հանձ նեն:

Օրի նա՛կ վերց րու. հի շյալ սովմ նա ցին Աստ ծու մար գա րե
ին հյու րա սի րու թյամբ մե ծա րե լով , նրան իր տա նը ըն դու նե լու 
և կե րակ րե լու փո խա րեն մե ծա գույն բա րիք է վա յե լում, նախ` 
զա վակ է ունե նում, ապա` երբ զա վա կը մա հա նում է, մար գա
րեի աղոթ քով կեն դա նա նում է, և մա նա վանդ այդ նույն մար
գա րեի խորհր դով սո վի ժա մա նակ օտար եր կիր գնա լով` հան
գիստ ապ րե լու է ար ժա նա նում:

Այ նու հե տև Եղի սեն Գաղ գա ղա է գա լիս, որ տեղ նույն պես 
սով էր, և երբ մար գա րե նե րի որ դի ներ կոչ վող ուսա նող նե րը 
հա վաք վում են նրա շուր ջը, ծա ռա յին հրա մա յում է, որ նրանց 
հա մար կե րա կուր պատ րաս տի: Սա կայն այ գի նե րում ուտե լի 
կա նա չե ղեն չգտնե լով ̀  գնում է դաշտ և չի մա նա լով այն տե ղից 
թու նա վոր խո տա բույ սեր և պա տուղ ներ է հա վա քում և պատ
րաս տում: Հյու րերն ան մի ջա պե սկսում են ուտել, և այն այն
քան դառն է լի նում, որ նրանք աղա ղա կում են. «Մահ կա սրա 
մեջ»259: Սա կայն երբ Եղի սեի հրա մա նով մի փոքր ա լյուր են 
լցնում այն թա սի մեջ, որում եփ վել էր կե րա կու րը, կե րա կուրն 
իս կույն Աստ ծու շնոր հով անվ նաս է դառ նում:

Դար ձյալ. մի մարդ իր ար տի առա ջին ար դյուն քից Եղի սե ին 
մի քա նի գա րե հաց և մի պարկ թզի չիր է ըն ծա յում: Այդ պա
հին ծե րե րից հա րյուր հո գի են գտնվում նրանց մոտ, և Եղի ան 
ծա ռա յին հրա մա յում է, որ այդ հա ցերն ու թու զը ժո ղովր դին 
բա ժա նի, որ պես զի ուտեն, իսկ ծա ռան առար կում է` ասե լով, 
թե ինչ պես այդ քա նը հա րյուր մար դու կբա վա կա նաց նի , որին 

259 Աղմուկ բարձրացնելով՝ ասացին. «Մահ կա կաթսայի մեջ, ո՜վ 
Աստ ծու մարդ» (Դ Թագ. 4:40):
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ի պա տաս խան` Եղի սեն ասում է. «Տո՛ւր, թող ուտեն, քա նի որ 
Աստ ված այս պես է ասում` պի տի բո լո րը ուտեն, և պի տի ավե
լա նա»: Ար դա րև, Եղի սեի խոս քին հա մա պա տաս խան` ամ
բողջ ժո ղո վուրդն ուտում է այդ հա ցից, և նաև ավե լա նում է:

Ասո րի նե րի Նե ե ման անու նով զո րա վա րը վա րակ վել էր բո
րո տու թյամբ. սա շատ քաջ, խո հեմ և թա գա վո րին շատ հար
գե լի անձ նա վո րու թյուն էր, և մա նա վանդ Աստ ված ասո րի նե
րի տկա րա ցած տե րու թյու նը նրա ձեռ քով զո րաց րած լի նե լով` 
թա գա վո րը շատ էր ցան կա նում իր զո րա վա րին առողջ տես նել: 
Ասո րի նե րը, իս րա յե լա ցի նե րից մի փոք րիկ աղջ նակ գե րե վա րե
լով, նույն այդ զո րա վա րի կնոջն են վա ճա ռում: 

Արդ, այդ աղ ջի կը, Եղի սեի գոր ծած հրաշք նե րի պատ
մու թյուն նե րը լսած լի նե լով, իր տիկ նոջն ասում է. «Եթե պա
րոն զո րա վա րը գնա Սա մա րիա` Աստ ծու մար գա րեի մոտ, 
ան պատ ճառ կբժշկվի»: Նե ե մանն այս խոս քը լսե լուն պես 
հայտ նում է թա գա վո րին և նրա հրա մա նով, մեծ պատ րաս
տու թյուն նե րով և ըն ծա նե րով գա լիս է Սա մա րիա՝ Իս րա յե լի 
թա գա վոր Հով րա մի մոտ: Երբ Հով րա մը տե ղե կա նում է նրա 
գա լու դրդա պատ ճառ նե րին, թշնա մու թյուն կար ծե լով` պա
տաս խա նում է. «Մի՞թե ես Աստ ված եմ, որ կյանք և մահ տա
լու իշ խա նու թյուն ունե նամ», և որ պես տխրու թյան նշան` 
պատ ռում է զգես տը, քա նի որ ասո րի նե րի թա գա վորն իշ խա
նա բար նա մա կով գրել էր. «Ահա Նե ե մա նին քո մոտ եմ ուղար
կում, երբ գա, բու ժես նրան»: 

Եղի սե մար գա րեն լսում է Հով րա մի վար քի մա սին և լուր է 
ուղար կում` ասե լով. «Ին չո՞ւ ես հա գուստդ պատ ռում, Նե ե մա
նը թող ինձ մոտ գա և իմա նա, որ Իս րա յե լում մար գա րե կա»: 
Երբ Նե ե մանն իր ամ բողջ շքախմ բով մար գա րեի տան մոտ է 
հաս նում, Եղի սեն առանց տնից դուրս գա լու մարդ է ուղար
կում` զո րա պե տին հայտ նե լու, որ բժշկվե լու հա մար գնա և յոթ 



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 317

ան գամ լվաց վի Հոր դա նան գե տում: Նե ե մա նը, սույն պատ վե
րը լսե լով, սրտնե ղում է և ցան կա նում է հետ դառ նալ, քա նի 
որ հույս ուներ, որ Աստ ծու մար գա րեն դուրս գա լով, Աստ ծու 
անու նով ձեռք դնե լով` կբժշկեր իրեն:

Այս է պատ ճա ռը, որ պա տաս խա նում է. «Դա մաս կո սի 
ջրե րը իս րա յե լա ցի նե րի բո լոր ջրե րից լա վա գույնն են, կգնամ 
և այն պատ վա կան ջրե րում լվաց վե լով կբժշկվեմ»: Սա կայն 
նրա ծա ռա նե րը առար կում են. «Եթե մար գա րեն նույ նիսկ 
մի դժվար բան առա ջար կած լի ներ, դար ձյալ պի տի կա տա
րե իր, քա նի որ այժմ մի այն առա ջար կում է լվաց վել և առող
ջա նալ, ուրեմն պետք է նրա այս դյու րին առա ջար կը կա տա
րել»: Նե ե մա նը, իր բա րե կամ ծա ռա նե րի հոր դո րանք նե րին 
հե տև ե լով, գնում և յոթ ան գամ լվաց վում է Հոր դա նա նում, 
որից հե տո ամ բող ջո վին բժշկվում է` առանց հի վան դու թյան 
հետքն ան գամ մարմ նին մնա լու, ուս տի իր ան կեղծ շնոր հա
կա լու թյու նը մար գա րե ին ասե լու հա մար վե րա դառ նում է և 
խոս տո վա նում, որ իս րա յե լա ցի նե րի Աստ ծուց բա ցի` ամ բողջ 
աշ խար հում այլ Աստ ված չկա:

Եվ քա նի որ հի շյալ զո րա կա նը բա զում ինչ քեր էր բե րել և 
տա սը կտոր հա գուստ` որ պես ըն ծա մար գա րե ին, այս ամե նը 
ցան կա նում է Եղի սե ին նվի րել, սա կայն նա ոչինչ չի ըն դու նում : 
Այս տեղ հարկ է նկա տել, որ Նե ե մա նը, ճշմա րիտ Աստ ծուն 
ճա նա չե լով, այ լևս չի ցան կա նում կուռ քեր երկր պա գել, ուս տի 
խնդրում է մար գա րե ին, որ նրա հա ճու թյամբ Իս րա յե լից եր կու 
ջո րա բեռ հող վերց նի և Դա մաս կոս տա նե լով` սե ղան կանգ
նեց նի և վրան զո հեր մա տու ցի Աստ ծուն:

Դրա նից բա ցի` քա նի որ հան դի սա վոր արա րո ղու թյուն նե
րի ժա մա նակ թա գա վո րը հեն վում էր իր ձեռ քին, և Դա մաս կո
սում ին քը պար տա վոր էր ասո րի նե րի թա գա վո րին երկր պա
գե լու ժա մա նակ կուռ քե րին գլուխ տալ, ուս տի աղա չում է, որ 
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Աստ ված նե րի նրա այդ ակա մա հան ցան քը: Մար գա րեն, նրա 
սրտի և հա վա տի մե ծու թյա նը նա յե լով, պա տաս խա նում է. 
«Գնա՛ խա ղա ղու թյամբ», և նոր մի այն Նե ե մանն ան պատ մե լի 
ուրա խու թյամբ վե րա դառ նում է իր եր կիր` Դա մաս կոս: 

Սա կայն Եղի սեի Գե ե զի ծա ռան, որն ագահ մարդ էր, տես
նե լով, որ Եղի սեն Նե ե մա նից ոչինչ չի վերց նում, որո շում է ին քը 
վերց նել, ուս տի մար գա րե ից գաղտ նի գնում և, որ պես թե իրեն 
Եղի սեն է ուղար կել, ասում է. «Մար գա րե նե րի որ դի նե րից եր
կու հո գի եկան, որոնց հա մար մար գա րեն մի քսակ դրամ և եր
կու կտոր հա գուստ է խնդրում տալ»: Զո րա վա րը , այս խոս քե
րը լսե լով, ուրա խու թյամբ իջ նում է կառ քից և երեք քսակ դրամ 
ու եր կու ձեռք զգեստ հանձ նե լով իր ծա ռա նե րին` ան մի ջա պես 
Գե ե զիի հետ ուղար կում է:

Սա կայն Գե ե զին իր նեն գու թյու նը ծած կե լու հա մար ճա նա
պար հին դան դա ղում է, մին չև որ մու թը ընկ նի, և երբ մթնում է, 
դրամն ու զգեստ նե րը իր տուն է տա նում և Նե ե մա նի ծա ռա նե
րին հետ ուղար կե լով` ներ կա յա նում է մար գա րե ին: Մար գա րեն 
հարց նում է, թե որ տե ղից է գա լիս, որին ամե նայն հանդգնու
թյամբ պա տաս խա նում է. «Ծա ռադ ոչ մի տեղ չէր գնա ցել»:

Դու ագահ Գե ե զիի թշվառ դրու թյա՛նը նա յիր. նա, ով միշտ 
ծա ռա յում էր Եղի սե ին և նրա գոր ծած հրաշք ներն իր աչ քով էր 
տե սել, իր խար դա խու թյու նը ի հայտ չգա լու հա մար խա բե
լով ստում է նրան: Բայց թե ինչ նպա տա կով էր նա Նե ե մա նից 
գու մար և հա գուստ ներ վերց րել, ար դեն ի վե րուստ Եղի սե ին 
հայտ նի էր, ուս տի նա պա տաս խա նում է. «Քա նի որ ասո րի նե
րի զո րա վա րից ունեց վածք և հան դերձ ներ վերց րիր, որ պես զի 
այ գի, եզ, ոչ խար և աղա խին գնես, դրա պատ ճա ռով Նե ե մա
նի բո րո տու թյու նը հա վի տյան քեզ և զա վակ նե րիդ վրա գա»: 
Մար գա րեի սույն խոս քից հե տո Գե ե զին իս կույն բո րո տած 
դուրս է գա լիս:



 ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 319

Թող Գե ե զիի այս դառ նա ղետ և ծանր պատ ժից օրի նակ 
վերց նեն նրանք, ով քեր ագահ և ստա խոս են: Գե ե զին, ըն չա
սի րու թյու նից դրդված, ստում է և այն պի սի արարք է գոր ծում, 
որը կա րող էր ան պատ վու թյուն բե րել Եղի սե մար գա րե ին, և 
այդ արա քը ոչ մի այն իր ան ձի , այ լև իր ամ բողջ ըն տա նի քի բո
րո տու թյան պատ ճառ է դառ նում: 

Եղի սեի` Երի քով գա լու ժա մա նակ այն տե ղի մար գա րե նե րի 
որ դի նե րը նրա ուշադ րու թյունն իրենց բնա կա րան նե րի ան հար
մա րու թյա նը են հրա վի րում և ցան կու թյուն հայտ նում գնա լու 
Հոր դա նա նի կող մե րը և այն տեղ փայտ կտրե լով` իրենց հա
մար ըն դար ձակ բնա կա րան ներ կա ռու ցե լու. Եղի սեն հա վա
նու թյուն է տա լիս նրանց մտադ րու թյա նը, և ինքն էլ հետ նե րը 
գնում է: Արդ, նրան ցից մե կը կաց նով գործ անե լիս կաց նի գլու
խը, պո չից դուրս գա լով, գետն է ընկ նում: Այդ աշա կերտն էլ, 
խիստ աղ քատ լի նե լով, այդ կա ցի նը ուրի շից փոխ էր վերց րել, 
ուս տի ցա վա գին աղա ղակ նե րը լսե լուն պես Եղի սեն, մի փայտ 
ճեղ քե լով, ուղիղ կաց նի ըն կած տեղն է գցում, և ահա հրաշ քով 
կա ցի նը փայ տի հետ ջրի երես է բարձ րա նում, և հի շյալ ուսա
նո ղը ուրախ և զվարթ նո րից կա ցի նը հետ է ստա նում:

Ասո րի նե րի վե րո հի շյալ թա գա վո րը թշնա մի էր իս րա յե լա ցի
նե րի թա գա վոր Հով րա մին և շա րու նա կա բար Իս րա յել երկ րին 
վնաս ներ հասց նե լուց բա ցի` եր բեմներ բեմն զորք էր ուղար
կում, որ դա րան մտնեն և Հով րա մի` Սա մա րի ա յից դուրս գա լու 
ժա մա նակ նրան գե րեն: Սա կայն Աստ ծու ազ դե ցու թյամբ Եղի
սե մար գա րեն, իմա նա լով նրա բո լոր կար գադ րու թյուն նե րը և 
լրտես նե րի թաքս տոց նե րի տե ղե րը, հայտ նում է թա գա վոր Հով
րա մին, որն էլ եղե լու թյու նը ճշտե լով` խու սա փում էր գեր վե լուց: 
Ադե րի որ դին բար կա ցած հան դի մա նում է իր հպա տակ նե րին` 
ասե լով. «Իմ գաղտ նի քը ո՞վ է հայտ նում Իս րա յե լի թա գա վո րին , 
որն էլ այդ պես փրկվում է իմ ձեռ քից»:
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Քա նի որ նա բազ միցս էր մարդ կանց ուղար կել` դա րա նա
կա լե լու, և իր կար գադ րու թյուն ներն ապար դյուն էին եղել, ուս
տի կար ծում է, որ իր գաղտ նի քին տե ղյակ մարդ կան ցից մեկն է 
մատ նում իրեն: Սա կայն թիկ նա պահ նե րից մե կը հայտ նում է. 
«Ոչ ոք չի կա րող Իս րա յե լի թա գա վո րին հայտ նել Ձեր խոր հուրդ
նե րը` բա ցի Եղի սե մար գա րե ից, որը ննջա րա նում Ձեր խո սածն 
ան գամ լսում և հայտ նում է Ձեր թշնա մուն»: Ասո րի նե րի թա գա
վո րը , սա լսե լով և տե ղե կա նա լով, որ Եղի սեն Դով թա յիմ քա ղա
քում է, նրան ձեր բա կա լե լու հա մար զորք է ուղար կում:

Ար դա րև, զոր քը, գի շե րը գա լով, շրջա պա տում է քա ղա քը, 
որ պես զի Եղի սեն չփախ չի: Եվ երբ առա վո տյան մար գա րեի 
ծա ռան տես նում է զոր քը և հաս կա նում նրանց գա լու նպա
տա կը , եր կյու ղով հարց նում է, թե ինչ պի տի անեն, մար գա րեն 
պա տաս խա նում է. «Մի՛ վա խե ցիր, մեզ հետ եղող ներն ավե լի 
շատ են», քա նի որ Տի րոջ կող մից հրեշ տակ ներ էին ուղարկ
վել, որ պես զի թշնա մուց պաշտ պա նեն Եղի սե ին, սա կայն ծա
ռան չէր կա րող տես նել նրանց, ուս տի մար գա րեն աղո թում է 
Աստ ծուն և խնդրում, որ նրա աչ քե րը բաց վեն. Աստ ված ըն դու
նում է մար գա րեի խնդրան քը, և ծա ռան նույն պես, հրեշ տակ
նե րին տես նե լով , քա ջա լեր վում է:

Երբ զոր քը քա ղաք պի տի մտներ, Եղի սեն, որ պես զի նրանց 
հայտ նի դառ նա Աստ ծու զո րու թյու նը, աղո թում է, որ Աստ ված 
շլաց նի նրանց աչ քե րը, և սրանք ան կա րող լի նեն ըմբռ նե լու 
իրենց տե սա ծը260: Ահա Աստ ծու կամ քով նրանք բո լո րը ան նա
խա դեպ շլու թյուն են ունե նում, այն պես որ բաց աչ քով ար դեն 
իսկ իրենց հայտ նի տե ղերն ու մարդ կանց ան կա րող են լի նում 
ճա նա չե լու և հաս կա նա լու, թե ով քեր են և ուր են:

260 Եղիսեն սկսեց աղոթել Տիրոջն՝ ասելով. «Հարվածի՛ր այս ազ
գին, որ շիլ դառնա»։ Եվ Տերը, ինչ պես ասել էր Եղիսեն, հարվածեց 
նրանց ու շիլ դարձրեց (Դ Թագ. Զ 18):
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Ապա Եղի սեն քա ղա քից դուրս գա լու ժա մա նակ նրան 
հարց նում են, թե որ տեղ է Եղի սեն: Այս հար ցին ի պա տաս
խան` ասում է. «Ձեր փնտրած տե ղը սա չէ, իմ հե տևի՛ց եկեք, 
որ ձեզ տա նեմ ձեր փնտրած մար դու մոտ», և նրանց առաջ
նոր դե լով` տա նում է Սա մա րիա և նո րից աղա չում Աստ ծուն, 
որ նրանց աչ քե րը բա ցի: Երբ Աստ ծու կամ քով փա րատ վում է 
նրանց աչ քե րի շլու թյու նը, նկա տում են, որ Սա մա րիա մայ
րա քա ղա քում են, և դրա նից վախն ու շփո թու թյու նը տի րում է 
նրանց սրտե րին, այդ պես շվա րած մնում են:

Իս րա յե լի թա գա վո րը, եղե լու թյա նը տե ղե կա նա լով, թեև 
ցան կա նում է կո տո րել նրանց, սա կայն Եղի սեն թույլ չի տա լիս` 
ասե լով. «Պա տե րազ մում գե րե վա րած գե րի նե րի՛դ կո տո րիր , 
իսկ սրանց կե րա կո՛ւր տուր, որ ուտեն և վե րա դառ նան իրենց 
տնե րը»: Ուստի Հով րա մը, ըստ մար գա րեի խոս քի, կե րակ րում է 
թշնա մուն և չվնա սե լով թող նում է, որ իրենց եր կիր գնան:

Հարց ԿԶ: Ասորիների թագավորը դարձյալ 
թշնամությո՞ւն է անում Հովրամի դեմ:
Պա տաս խան: Այո՛, նա դար ձյալ շա րու նա կում է թշնա մու

թյու նը Իս րա յե լի թա գա վո րի դեմ: Ճշմա րիտ է, որ ասո րի նե րը 
այ լևս զգու շա նում են իս րա յե լա ցի նե րի երկր ներ մտնե լուց և 
վնաս ներ հասց նե լուց, քա նի որ վե րո հի շյալ հրաշք նե րի տպա
վո րու թյան ներ քո էին, բայց նրանց թա գա վո րը չի կա մե նում 
ըն դու նել, որ այդ հրաշք նե րը Աստ ծու զո րու թյամբ են, և մա նա
վանդ վրեժխնդ րու թյամբ լցվե լով Հով րա մի հան դեպ` պա տեհ 
առիթ է փնտրում, որ իրա գոր ծի իր նպա տա կը:

Եղի սե մար գա րեն ար դեն հայտ նել էր, որ Իս րա յել երկ
րում սով պետք է լի նի (տե՛ս ԿԵ հար ցը), և սովն օրըս տօ րե 
սաստ կա նա լով` ամ բողջ Իս րա յե լի ժո ղո վուրդն ու մաս նա վո
րա պես սա մա րա ցի նե րը վե րին աս տի ճա նի նե ղու թյուն նե րի 
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պի տի են թարկ վեն և թշվառ վի ճա կի հաս նեն: Ասո րի նե րի թա
գա վո րը, այս առի թը հար մա րա գույ նը նկա տե լով , զոր քի ահա
գին բազ մու թյամբ գա լիս և պա շա րում է Սա մա րի ան, սա կայն 
հար ձա կում չի նա խա տե սում` մտա ծե լով, որ ժո ղո վուր դը, սո
վից նվա ղած և ընկճ ված, շու տով անձ նա տուր կլի նի, և կո տո
րա ծի կա րիք էլ չի լի նի: Անզ գամ թա գա վո րը մո ռա ցել էր Եղի սե 
մար գա րե ին, որի աղոթ քով այս ան գամ էլ չպի տի կա րո ղա նար 
նպա տա կին հաս նել:

Հով րամն ընդ հա րա պես չի կա րո ղա նում նրա դեմ դուրս 
գալ և մնում է քա ղա քում` ասես բան տում կա լա նա վոր ված: 
Սովն այն քան է սաստ կա նում, որ բնա կիչ նե րը, իրենց բնու թյա
նը հա կա ռակ, ան սուրբ անա սուն նե րին ուտե լուց բա ցի, ան
գամ մարդ կա յին միս են սկսում ուտել: Ինչ պես, օրի նակ, երբ 
թա գա վո րը շրջում էր քա ղա քի պարս պի վրա, մի կին, մի այլ 
կնոջ դեմ գան գատ վե լով, այս պես է ասում. «Փրկի՛ր ինձ, տե՛ր 
ար քա»։ Ար քան նեղսր տած, բար կու թյամբ պա տաս խա նում է. 
«Եթե Տե րը չի փրկում, ին չո՞վ կա րող եմ ես փրկել քեզ` կա լո՞վ, 
թե՞ հնձա նով»։ Ապա ասա ծի հա մար զղջա լով` հարց նում է, թե 
նրան ինչ է պետք261: Գան գատ վող կի նը թա գա վո րին պատ
մում է. «Այս կի նը ինձ ասել էր, որ այ սօր իմ զա վա կին ուտենք, 
վաղն էլ իրե նը կու տեք, ուս տի իմ զա վա կին եփե լով կե րանք, 
իսկ երբ երկ րորդ օրն ասա ցի, որ որ դուն բե րի, որ նրան էլ 
ուտենք, նա թաքց րեց նրան». սա լսե լով` թա գա վո րը սրտի ցա
վից պատ ռում է հա գուս տը:

Այս պի սի սո վի աստ վա ծա յին պա տիժ լի նելն ան կաս կած էր, 
ուս տի Հով րա մը մերկ մարմ նին քուրձ էր հա գել և երբ պատ
ռում է զգեստ նե րը, ժո ղո վուր դը տես նում է նրա` քուրձ հա գած 

261 Արքան ասաց. «Եթե Տերը չի փրկում, ինչո՞վ կարող եմ ես 
փրկել քեզ, կալո՞վ, թե՞ հնձանով» (Դ Թագ. 6:27):
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լի նե լը: Թեև այս պա րա գա յում թա գա վո րը պար տա վոր էր 
սպա նել եր կու կա նանց էլ, քա նի որ նրանց արար քը ոչ մի
այն հա կա ռակ էր Աստ ծու օրենք նե րին և հրա ման նե րին , այ լև 
դուրս էր բնա կան օրենք նե րից, սա կայն նա, ոչինչ չա սե լով, բար
կու թյու նից չհաս կա նա լով ինչ անել, երդ վում է մարդ ուղար կել 
և Եղի սեի գլու խը կտրել: Ար դա րև, մարդ է ուղար կում, ապա 
ինքն էլ նրանց հե տև ից է գնում, որ պես զի նրան սպա նե լու փո
խա րեն ժո ղովր դի ծայ րա հեղ վի ճա կի պատ ճառն իմա նա:

Քա նի որ մինչ այդ օրե րը Եղի սեի մի ջո ցով շատ հրաշք
ներ էին տե ղի ունե ցել, ուս տի հույս է տա ծում, որ եթե նա 
աղո թի Աստ ծուն, և՛ թշնա մուց, և՛ սո վից կա զատ վեն: Արդ, 
այդ պա հին Եղի սեն իր տանն էր, և ժո ղովր դի ծե րերն էլ նրա 
մոտ էին, թա գա վո րի վար մունքն ու որո շու մը ի վե րուստ 
իրեն հայտն ված լի նե լով` ասում է. «Մար դաս պա նի որ դին 
գլուխս կտրե լու հա մար մարդ է ուղար կել, այդ մար դը հենց 
գա, բռնե՛ք նրան, քա նի որ նրա հե տև ից թա գա վորն էլ պի տի 
գա» (Աքա ա բը անօ րե նու թյամբ Նա բով թին սպա նե լու պատ
ճա ռով մար դաս պան է կոչ վում, և Հով րա մը, որ նրա որ դին էր, 
մար դաս պա նի որ դի է ան վան վում ): Մինչ Եղի սեն խո սում էր, 
ներս է մտնում Հով րա մի ուղար կած մար դը, և նույն պա հին էլ 
ին քը` թա գա վո րը, մի քա նի պա լա տա կան նե րի հետ դառն 
իրա կա նու թյան մա սին խո սե լով, հաս նում է այն տեղ, որ տեղ 
Եղի սեն էր:

Թեև Հով րամն այն տեղ խոս տո վա նում է, որ իր կրած չար
չա րանք նե րը Աստ ծուց իրեն տրված պա տիժ են, սա կայն մի և
նույն ժա մա նակ եր բեք Աստ ծու ողոր մու թյան վրա հույս չդնե
լով` այն պես է խո սում, կար ծես ազատ վե լու մի ջոց գտնելն 
ընդ հան րա պես անհ նար է: Եղի սեն նրա հու սա հատ խոս քե
րը լսե լուն պես իս կույն դուրս է գա լիս և Աստ ծով ներշնչ ված` 
խո սում. «Վա ղը` այս ժա մին, Սա մա րի ա յի դռան մոտ մի գրիվ 
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(9կգ և 792գ) մա քուր ա լյու րը` մեկ դա հե կան, և եր կու գրիվ գա
րին մեկ դա հե կա նով պի տի վա ճառ վի (դա հե կան = 4,53 գրամ 
ոս կի կամ ար ծաթ)»:

Թա գա վո րի զի նա կի րը, որի թև ին էր հեն վում թա գա վո րը, 
այդ խոս քե րը լսե լով, չի ցան կա նում հա վա տալ և իր թե րա
հա վա տու թյունն է հայտ նում. «Եթե Աստ ված երկն քից գա րի 
և ա լյուր էլ բե րի, մի՞թե քո ասա ծը հնա րա վոր է»: Այո՛, մար
գա րեի ասա ծը մարդ կայ նո րեն անհ նա րին էր թվում, սա կայն 
Աստ ծու կա րո ղու թյա նը ան կա րե լի բան չկար, ուս տի հա ջորդ 
օրն այն պի սի առա տու թյուն է լի նում, որ Եղի սեի խոս քե րը կետ 
առ կետ կա տար վում են:

Քա նի որ բո րո տու թյամբ վա րակ ված չորս աղ քատ մարդ, 
որոնք քա ղա քից դուրս էին բնակ վում, երբ իրենց ուտե լիքն ամ
բող ջու թյամբ սպա ռում են, մի մյանց այս պես են ասում. «Եթե 
այս տեղ մնանք, սո վից կմա հա նանք, քա ղաք էլ գնանք, նույն
պես սո վից պի տի մա հա նանք , քա նի որ սովն ահա վոր սաս
տիկ է, գո նե ասո րի նե րի բա նակ գնանք, որ տեղ գու ցե մեզ կե
րա կուր տան, իսկ եթե սպա նեն էլ, կա զատ վենք այս ամե նից»:

Նրանք այս մտադ րու թյամբ առա վոտ վաղ ասո րի նե րի բա
նակ են գնում, որ տեղ ոչ մե կին չեն գտնում: Քա նի որ այն գի
շեր երկ նա յին նա խախ նա մու թյամբ նրանց բա նա կում բազ մա
թիվ պա տե րազ մող զոր քե րի ձայ ներ են լսվում262, այն պես որ 
ասո րի նե րի ամ բողջ զոր քը սար սա փած մի մյանց հե տև յալն է 
ասում. «Իս րա յե լա ցի նե րի ար քան, գու մա րով իր հետ մի ա
վո րել է քե տա ցի նե րի և եգիպ տա ցի նե րի ար քա նե րին, և մեր 
դեմ է ար շա վում»: Այս գա ղա փա րը բո լո րի սրտե րում այն պի
սի ահ է գցում, որ թող նե լով իրենց անա սուն նե րը, վրան ներն 

262 Տերն ասորիների բանակատեղիում մարտակառքերի աղմուկ 
և մեծ զորքի աղաղակ լսել տվեց (Դ Թագ. 7:6):
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ու ամ բողջ գույ քը, հե տի ոտն և շտապ խույս տա լու մա սին են 
մտա ծում, իբր թշնա մի նե րը ար դեն եկել հա սել են: 

Դրա նից բա ցի` գի շե րը փախ չե լու ժա մա նակ, իբր թշնա մին 
իրենց հե տև ից չհաս նե լու հա մար , ճա նա պար հին հա գուստ
ներն ու զեն քերն էլ են թող նում, մի այն իրենց ան ձերն ազա
տե լու տեն չով` փախ չում են Իս րա յել երկ րից: Երբ վե րո հի շյալ 
չորս աղ քատ նե րը շրջում են լքված բա նա կա տե ղի չորս բո լո րը 
և ոչ մե կին չեն գտնում, շատ են զար մա նում: Ու քա նի որ անո
թի էին, մի վրա նում ուտե լիք գտնե լով` մին չև հա գե նա լը ուտե
լուց հե տո այն տեղ եղած ար ծա թից, ոս կուց և այլ թան կար ժեք 
իրե րից վերց նե լով` թաքց նում են, ապա մի այլ վրան մտնե լով` 
այն տեղ եղա ծը վերց նե լու հա մար պի տա նի բա նե րը թաքց նե
լուց հե տո խոր հում են, որ առանց ժա մա նակ կորց նե լու պար
տա վոր են թա գա վո րին հայտ նել:

Ուստի շտա պում են գա լու և եղե լու թյու նը տե ղե կաց նե լու 
պա հա պան նե րին, որոնք էլ անհ րա ժեշտ մարդ կանց ծա նու
ցե լով` վեր ջա պես թա գա վո րը տե ղե կա նում է և կաս կա ծե լով 
ասում. «Մի գու ցե ասո րի նե րը նեն գու թյամբ մի հե ռու վայ րում 
թաքն վել են, որ մենք կար ծենք , թե փա խել են, և քա ղա քից 
դուրս գանք, և իրենք էլ կա րո ղա նան հեշ տու թյամբ տի րա նալ 
քա ղա քին»: Այն ժա մա նակ պա լա տա կան նե րից մե կը եղե
լու թյու նը քննե լու և ստու գե լու հա մար առա ջար կում է մարդ 
ուղար կել:

Սա կայն հե տա խու զու թյան նպա տա կով գի շե րը մի այդ
պի սի տեղ գնա լու հա մար շատ մեծ հա մար ձա կու թյուն էր ան
հրա ժեշտ, ուս տի որո շում են ձի ա վոր ներ ուղար կել, սա կայն 
ամ բողջ քա ղա քում հինգ ձի ուց ավե լի չեն կա րո ղա նում գտնել, 
քա նի որ սո վի պատ ճա ռով այդ պի տա նի կեն դա նի նե րին էլ 
մոր թել ու կե րել էին, և քա նի որ չգի տե ին, թե իրենց նա խա ձեռ
նու թյու նը ին չով կա վարտ վի և չկա մե նա լով ամ բող ջը վտան գել, 
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որո շում են մի այն եր կու ձի ա վո րի ուղար կել, որոնք ստույգ տե
ղե կու թյուն ներ կբե րեն ասո րի նե րի բա նա կի մա սին:

Արդ, եր կու ձի ա վոր նե րը գնում են մին չև Հոր դա նան, բա
նա կի բո լոր ան կյուն նե րը հե տա զո տում և տես նում են, որ 
մարդ չկա, ու մա նա վանդ ճա նա պար հին փախս տա կան նե րի 
թո ղած գույ քը տես նե լով` իս կույն վե րա դառ նում են և պատ
մում այն ամե նը, ինչ տե սել են, ուս տի ամ բողջ ժո ղո վուր դը, մի
ա սին դուրս գա լով, ավե րում է ասո րի նե րի բա նա կը: Զար մա
նա լին այն է, որ ասո րի նե րի բա նա կում այն քան շատ պա շար և 
ուտե լիք են գտնում, որ ասո րի նե րի թո ղած սայ լե րով և անա
սուն նե րով փո խադ րում են Սա մա րիա , և հենց նույն օրն էլ քա
ղա քի դռնե րի առ ջև մի գրիվ մա քուր ա լյու րը և եր կու գրիվ գա
րին մեկ դա հե կա նով են վա ճառ վում: Ու քա նի որ ժո ղո վուր դը 
խռնվել էր, ուս տի վեճ և կռիվ չլի նե լու հա մար թա գա վո րը իր 
վե րո հի շյալ զի նակ րին (որը չէր հա վա տա ցել Եղի սեի մար գա
րե ու թյա նը) նրանց հսկիչ և կա ռա վա րիչ է կար գում, որ պես զի 
խա ղա ղու թյամբ և հա վա սար բաշ խի եղա ծը: 

Ահա բազ մու թյու նը, անա սուն նե րի հետ խռնվե լով, այդ 
պաշ տո նին կարգ վա ծին, ոտ քե րի տակ ոտ նա կոխ անե լով, 
սպա նում է, որով էլ կա տար վում է մար գա րեի խոս քը, որ ուտե
լի քը տե սավ, սա կայն դրա նից ուտե լուն չար ժա նա ցավ:

Հարց ԿԷ: Հովրամն այսպիսի հրաշքով սովից և 
թշնա մուց ազատվելուց հետո հնազանդվո՞ւմ է 
Աստ ծուն:
Պա տաս խան: Չի հնա զանդ վում, որի պատ ճա ռով մա հա

նում է ան չափ թշվառ վի ճա կում: 
Երբ ասո րի նե րի թա գա վո րը հի վանդ էր, Եղի սեն գնում է 

Դա մաս կոս: Թա գա վո րը, լսե լով Եղի սեի գա լու մա սին, Ազա
յել անու նով նա խա րա րին քա ռա սուն ուղ տա բեռ ըն ծա նե րով 
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ուղար կում է նրան ըն դա ռաջ, որ պես զի սա հարց նի, թե ար դյոք 
ար քան կա պա քին վի իր հի վան դու թյու նից: Հի շյալ նա խա րա
րի հար ցին նախ` Եղի սեն պա տաս խա նում է, որ կա պա քին վի , 
իսկ հե տո` հա վե լում. «Սա կայն Աստ ված ինձ հայտ նեց, որ նա 
մա հա նա լու է»:

Քա նի որ Եղի սեն գի տեր, որ Ազա յե լը չպի տի հայտ ներ, որ 
թա գա վո րը մա հա նա լու է, նախ` ասե լով` պի տի ապ րի, Ազա յե
լի մտադ րու թյունն է հայտ նում: Ուստի նա խա րա րը, լսե լով այս 
խոս քը, պատ կա ռում է մար գա րե ից, քա նի որ մինչ թա գա վո րի 
առող ջա նա լու լու րին էր սպա սում, տե ղե կա նում է, որ պի տի 
մա հա նա, իսկ նա սրան պատ րաստ չէր:

Սա կայն քա նի որ Աստ ված նա խա պես Եղիա մար գա րե
ին հայտ նել էր, որ հի շյալ Ազա յե լին ասո րի նե րի թա գա վոր պի
տի կար գի (տե՛ս ԾԴ հար ցը), ուս տի նրա պատ վե րով Եղի սեն 
նրան թա գա վոր պի տի հռչա կեր, և Աստ ված այս թա գա վո րի 
ձեռ քով իս րա յե լա ցի նե րին պետք է պատ ժեր, որն իմա նա լով` 
մար գա րեն սկսում է ար տաս վել: Ազա յե լը, նրա ար տաս վե
լը տես նե լով, հարց նում է. «Ին չո՞ւ ես ար տաս վում, հա՛յր», և 
հար ցին ի պա տաս խան` Եղի սեն ասում է. «Գի տեմ, որ Իս րա
յե լի ամուր քա ղաք նե րը պի տի այ րես, պատ վա վոր մարդ կանց, 
մա նուկ նե րին և հղի նե րին պի տի կո տո րես»: Եվ այս ամե նը 
նա խօ րոք է ասում, որ պես զի երբ դա կա տար վի, չկար ծի, թե 
ինքն իր սե փա կան հզո րու թյամբ է կա րո ղա ցել չա րիք հասց նել 
իս րա յե լա ցի նե րին, այլ աստ վա ծա յին բար կու թյունն է, որ պա
տու հա սում է ապե րախտ ազ գին:

Ազա յե լը այս պի սի խոս քեր լսե լուց հե տո պա տաս խա
նում է. «Ո՞ւմ շունն է ծա ռադ, որ այդ պի սի բա ներ անի», և 
Եղի սեն պա տաս խա նում է. «Տերն ինձ հայտ նեց, որ դու ասո
րի նե րի թա գա վոր պի տի դառ նաս», և Տի րոջ հրա մա նով նրան 
այն տեղ թա գա վոր է կար գում: 
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Ազա յե լը վե րա դառ նա լով թա գա վո րին հայտ նում է, որ չպի
տի մա հա նա, սա կայն հա ջորդ օրը մի թաց թաշ կի նակ դեմ քին 
դնե լուց հե տո այ լևս չի շնչում, և նրա փո խա րեն, ըստ Եղի սեի 
խոս քի, հենց ին քը՝ Ազա յելն է թա գա վո րում:

Երբ Հով րա մը լսում է, որ Ազա յե լը դար ձել է ասո րի նե րի 
թա գա վոր, մտադր վում է ասո րի նե րից ազա տել Ռա մաթ քա
ղա քը, որն իս րա յե լա ցի նե րին էր պատ կա նում (տե՛ս ԾԹ հար
ցը), ու քա նի որ Հու դա յի Ոքո զիա թա գա վո րը փե սա յա նա լով 
նրան` բա րե կամ ներ էին դար ձել, դրա հա մար էլ լուր է ուղար
կում, և առանց Տի րոջ կամ քը հարց նե լու հա մա տեղ պա տե
րազ մե լու են գնում: 

Ազա յե լը, Հով րա մի առաջ խա ղաց ման մա սին տե ղե կա նա
լով, ինքն էլ զոր քով շարժ վում է դե պի Ռա մաթ, և եր կու զոր
քե րի մի ջև սաս տիկ պա տե րազմ է տե ղի ունե նում, որում թեև 
Հով րա մին հա ջող վում է հաղ թել և Ռա մաթ քա ղա քը գրա վել, 
սա կայն նա չա րա չար վի րա վոր վում է, ուս տի զոր քը և քա ղա
քի կա ռա վա րու մը հանձ նե լով իր Հեու զո րա պե տին` ին քը Հեզ
րա յել է վե րա դառ նում բժիշկ նե րի ձեռ քով բուժ վե լու նպա տա
կով : Հու դա յի Ոքո զիա թա գա վորն էլ է այն տեղ գնում, որ պես զի 
հարց նի թա գա վո րի որ պի սու թյան մա սին:

Արդ, քա նի որ հի շյալ Հե ուն, Աստ ծու հրա մա նով իս րա յե
լա ցի նե րին թա գա վո րե լով, կո տո րե լու էր Աքա ա բի ցե ղը (տե՛ս 
ԾԶ հար ցը), ուս տի Եղի սեն իր մոտ գտնվող մար գա րե նե րի որ-
դի նե րից մե կին ուղար կում է Ռա մաթ, որ պես զի Հեու զո րա
վա րին թա գա վոր կար գի: Մինչ Հե ուն այլ զո րա վար նե րի հետ 
նստած էր, հի շյալ մար գա րեն գա լով հայտ նում է, որ նրան ասե
լիք ունի և նրան մի այլ սե նյակ տա նե լով` Եղի սեի պատ վե րին 
հա մա պա տաս խան` օծում է նրան` ասե լով. «Աստ ված քեզ Իս
րա յե լի ժո ղովր դի թա գա վոր կար գեց, որ պես զի Աքա ա բի ցե ղը 
կո տո րես, և Աստ ծու մար գա րե նե րի վրեժն առ նես Հե զա բե լից, 
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որի մար մի նը շնե րը պի տի ուտեն»: Մար գա րեն իր հանձ նա րա
րու թյու նը հա վա տար մու թյամբ կա տա րե լուց և Աստ ծու հրա
մա նը Հեու զո րա վա րին հա ղոր դե լուց հե տո սե նյա կից իս կույն 
դուրս է գա լիս և ճո ղոպ րում, այն պես որ հի շյալ զո րա վար նե
րը նրան պա կա սա միտ են հա մա րում և նրա գա լու պատ ճա ռը 
Հեու ից են հարց նում:

Սա ցան կա նում է եղե լու թյու նը գաղտ նի պա հել, սա կայն 
երբ շատ են ստի պում, այն ժա մա նակ ճշգրտու թյամբ պատ
մում է: Հա զա րա պե տե րը, լսե լով Աստ ծու հրա մա նը, իս կույն 
ոտ քի են կանգ նում և, կա մե նա լով թա գա վո րին պատ վել, հա
նում են իրենց բաճ կոն նե րը և Հե ու ին դրանց վրա բազ մեց նում: 
Ապա փո ղեր հնչեց նե լով` նրան թա գա վոր են հռչա կում: Սա
կայն որ պես զի որևէ մե կը Հով րա մին նա խա պես չզգու շաց նի, 
փա կել են տա լիս քա ղա քի դռնե րը և շտա պով զորք հա վա քե
լով` Հեզ րա յե լի վրա ար շա վում :

Արդ, քա նի որ Հով րա մը քա ղա քի աշ տա րա կի վրա ժա մա
պահ էր նշա նա կել, որ պես զի եթե բա նա կից որևէ մե կը գա, իս
կույն իրեն տե ղյակ պա հեն, ուս տի ժա մա պա հը, Հե ուի զոր քի 
արագ ար շա վան քից բարձ րա ցած փո շին տես նե լով, իս կույն 
հայտ նում է Հով րա մին , որը մի ձի ա վոր է ուղար կում` եղե լու
թյու նը պար զե լու, սա կայն Հե ուն չի թող նում, որ ձի ա վո րը վե
րա դառ նա, ուս տի Հով րա մը մի հե ծյալ էլ է ուղար կում, որին 
նույն պես Հե ուն ար գե լում է հետ դառ նալ:

Դե տը տես նում է, որ սուր հան դակ նե րը չեն վե րա դառ
նում, և Հով րա մին տե ղե կաց նում է այս իրո ղու թյու նը, որից 
Հով րա մը, զա նա զան կաս կած նե րի մեջ ընկ նե լով, ինքն ան
ձամբ է ցան կա նում գնալ և իմա նալ, թե ով քեր են եկող նե
րը և ինչ նպա տակ ունեն: Երբ ան մի ջա պես կառք նստե լով` 
գնում է, Հու դա յի թա գա վոր Ոքո զի ան էլ, որ այն տեղ էր, 
նրա հե տև ից մի այլ կառք նստե լով, հե տև ում է նրան, և երբ 
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հաս նում են քար կո ծու թյամբ սպան ված Նա բով թի մահ վան 
վայ րը, Հե ուն էլ հաս նե լով, հենց այդ վայ րում հան դի պում են 
մի մյանց:

Հով րա մը Հե ու ին տես նե լուն պես հարց նում է. «Գալդ խա
ղա ղու թյա՞մբ է», Հե ուն պա տաս խա նում է. «Քեզ հետ ի՛նչ 
խա ղա ղու թյուն, Հե զա բե լի չա րու թյու նը ան չափ շատ է»: Հով
րա մը, սույն խոս քե րը լսե լով, հաս կա նում է, որ խոս քի մեջ 
թշնա մու թյուն կա, ուս տի ձայ նում է. «Որո գա՛յթ է»: Ցան կա
նում է Ոքո զի ա յի հետ ազատ վել, սա կայն Հե ուն, ան մի ջա պես 
նետ ար ձա կե լով, սպա նում է և դի ա կը Նա բով թի քար կո ծու
թյան տեղն է գցել տա լիս: Նաև փա խած Ոքո զի ա յի հե տև ից 
զորք ուղար կե լով` սպա նում է նրան, սա կայն նա, մի այն վի
րա վո րե լով, փախ չում է Մա կեդ դով: Մյուս օրը Հե ուն, գտնե
լով նրա եղ բայր նե րին , բո լո րին կո տո րում է263: Ճիշտ է` նրա 
եղ բայր նե րը ար դեն փղշտա ցի նե րի ձեռ քով Երու սա ղե մում 
սպան վել էին (տե՛ս ԿԴ հար ցը), սա կայն նրանց որ դի նե րը, 
որոնք ծա ռա յում էին Ոքո զի ա յին, որ պես մեր ձա վոր ազ գա
կան` մեռ նե լու ար ժա նի են հա մար վում :

Ապա Մա կեդ դով քա ղա քում ապաս տա նած Ոքո զիա թա
գա վո րին էլ բե րել տա լով սպա նում են, սա կայն Ոքո զի ան, Հու
դա յի Հով սա փաթ թա գա վո րի թո ռը լի նե լով, այդ բա րե պաշտ 
ար քա յի հի շա տա կի հա մար, թույ լատ րում է նրա մար մի նը 
տա նել և Երու սա ղե մում թա ղել264: Իսկ ին քը՝ Ոքո զի ան, որ 
մոր խորհր դով կռա պաշ տու թյանն էր հակ ված, այս պես 

263 Երբ Հեուն վրեժ էր լուծում Աքաաբի տնից, տեսավ, որ 
Հուդայի իշխանները՝ Օքոզիասի եղբո ր որ դիները, ծառայում էին 
Օքո զիասին, ուստի կոտորեց նրանց (Բ Մնաց. 22:8):

264 Օքոզիասը թագավոր դարձավ, երբ քսաներկու տարեկան էր։ 
Նա մեկ տարի թագավորեց Ե րու    սաղեմում։ Նրա մոր անունը Գո թո
ղիա էր։ Սա Ամրիի դուստրն էր (Բ Մնաց. 22:2)։
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չա րա չար պատժ վում է մյուս նե րին խրատ և զգու շա ցում լի նե
լու հա մար265:

Հե ուն շտա պում է գա լու Հեզ րա յել քա ղաք, որ պես զի Հե զա
բե լին էլ սպա նի. այս թա գու հին, աչ քե րը սուր մա քսած և ճոխ 
զգեստ ներ հա գած, պա տու հա նից Հե ու ին տես նե լով, ասում է. 
«Խա ղա ղու թյա՞մբ ես եկել, տի րաս պա՛ն Զամբ րի»: Հե ուն վեր 
նա յե լով պա տաս խա նում է. «Ո՞վ ես դու, իջի՛ր ինձ մոտ», ապա 
նկա տե լով պա տու հա նից ներ քև նա յող եր կու նե քի նի նե րին ̀ 
հրա մա յում է, որ այդ անզ գամ կնո ջը վայր նե տեն, նրանք էլ 
հնա զանդ վե լով այդ ահար կու թա գու հուն իս կույն ներ քև են 
գցում, որը, գետ նին ընկ նե լով, ամե նաթշ վառ ձև ով ոտ նա կոխ է 
լի նում և այդ պես իր ար ժա նի պա տի ժը գտնում:

Թեև Հե ուն այդ կնո ջը անեծ քի ար ժա նի էր հա մա րում, սա
կայն քա նի որ թա գու հու աղ ջիկ էր, երբ ճա շի էր նստած` հրա մա
յում է, որ գնան և թա ղեն նրա մար մի նը: Սա կայն մինչ այդ շներն 
ար դեն կե րել էին նրա մեծ մա սը, ուս տի մի այն նրա գան գը, եր կու 
ձեռ քե րը և եր կու ոտ քերն են գտնում բզկտված: Ահա այս պի սով 
կա տար վում է Եղի ա յի մար գա րե ու թյու նը (տե՛ս ԾԸ հար ցը), որ 
Նա բով թի կալ ված քում շներն ուտե լու են Հե զա բե լի մար մի նը:

Քա նի որ Հե ուն պի տի ջնջեր Աքա ա բի ամ բողջ ցե ղը, իմա
նա լով, որ Սա մա րի ա յում նրա որ դի ներն ու թոռ նե րը յո թա
նա սուն հինգ հո գի են, քա ղա քի ազ դե ցիկ մարդ կանց գրում է, 
որ այդ ար քա յա զուն իշ խան նե րից հար մա րա գույ նին թա գա
վոր կար գե լով` պատ րաստ լի նեն հա նուն նրա պա տե րազ մե
լու: Հե ուն այս ձև ով ցան կա նում է փոր ձել Սա մա րի ա յի բնա
կիչ նե րին, որ պես զի նրանց դի տա վո րու թյուն ներն իմա նա լով` 
ըստ այդմ շարժ վի և պատ րաստ վի: Ար դա րև, Հե ուն իր առ ջև 

265 Տիրոջ պատուհասը իջավ Օքոզիասի գլխին այն ժամանակ, 
երբ սա գնացել էր Հորամի մոտ (Բ Մնաց. 22:7):
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դրված նպա տա կին առանց պա տե րազ մե լու է հաս նում, քա նի 
որ Սա մա րի ա յի մե ծա մեծ նե րը, Հե ուի հրո վար տա կը ստա նա
լով և հաս կա նա լով գրվա ծը, սկսում են սաս տիկ վա խե նալ և 
մի մյանց ասում են. «Եր կու թա գա վոր նե րը չկա րո ղա ցան նրան 
դի մադ րել, մենք ինչ պե՞ս պի տի դի մադ րենք»:

Հե ուն սպա սում է պա տաս խա նին, որը չի ուշա նում, և 
որով Սա մա րի ա յի բնա կիչ նե րը խո նար հու թյամբ հայտ նում են, 
որ իրենք ամեն կերպ հնա զանդ վում են նրա կամ քին և հպա
տակ վում նրա իշ խա նու թյա նը: Հե ուն նրանց երկ րորդ ան
գամ է գրում. «Եթե հնա զանդ եք ինձ, ապա Աքա ա բի որ դի նե րի 
գլուխ նե րը կտրե լով` վա ղը` այս ժա մին, ինձ մոտ կբե րեք»: Ար
դա րև, ըստ նրա հրա մա նի` ար քա յա զուն իշ խան նե րը սպան
վում են, և նրանց գլուխ նե րը Հե ու ին են ուղարկ վում:

Հե ուն այդ գլուխ նե րից Հե զա բե լի տան մուտ քի դրսի մա
սում եր կու աշ տա րա կա ձև բլուր ներ է դի զում, և առա վո տյան 
ինքն էլ այն տեղ գնա լով, երբ ժո ղո վուր դը սար սա փով և ապ
շա հար այդ մարդ կա յին գլուխ նե րով կա ռուց ված աշ տա րակ
նե րին էր նա յում, Հե ուն, ցան կա նա լով ցույց տալ, որ ո՛չ ին քը, 
ո՛չ էլ Սա մա րի ա յի մե ծա մեծ նե րը մե ղա վոր չեն, ժո ղովր դի հետ 
այս պես է խո սում. «Դուք ար դար եք, ես սպա նե ցի իմ թա գա
վո րին, սա կայն սրանց ո՞վ սպա նեց: Արդ, մի՛ մտա ծեք, որ ինչ 
ասում եմ, անգ թու թյուն է, այլ Աստ ծու ̀  Աքա ա բի տա նը վե րա
բե րող հրա մանն ենք կա տա րել, այն հրա մա նը, որ Եղի ա յի մի
ջո ցով հայ տա րար վեց»: 

Երբ Հե ուն Աքա ա բի ցե ղից Հեզ րա յե լում գտնվող բո լոր 
մարդ կանց սպա նե լուց հե տո Սա մա րիա էր գնում, Բե դա կադ 
կոչ վող վայ րում Հու դա յի թա գա վո րի՝ Ոքո զի ա յի եղ բայր նե րից 
կամ ազ գա կան նե րից քա ռա սուն մար դու է հան դի պում, որոնք 
Երու սա ղե մում պատ վա վոր և ազ դե ցիկ մար դիկ էին, և լսե
լով Իս րա յե լի թա գա վոր Հով րա մի մահ վան բո թը` որ պես նրան 
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ազ գա կան և բա րե կամ` նրա որ դի նե րին մխի թա րե լու են գա
լիս: Հե ուն նրանց ո՛վ լի նե լը և ին չի՛ հա մար գնալն իմա նա լուց 
հե տո բո լո րին սպա նել է տա լիս:

Մինչ Հե ուն շա րու նա կում էր իր ըն թաց քը Սա մա րիա, 
հան դի պում է իր հին բա րե կամ նե րից Հով նա դա բին, և երբ 
տե ղե կա նում է, որ նրա բա րե կա մու թյու նը նախ կի նի նման 
հաս տա տուն է, իր կառքն է ըն դու նում նրան և հայտ նում, որ 
ինքն Աստ ծու փառ քի նա խան ձախն դիրն է և նույն եռան դով և 
ոգով էլ գոր ծում է: Երբ Սա մա րիա է մտնում, Տի րոջ հրա մա
նը կա տա րե լու հա մար Աքա ա բի ցե ղից դե ռևս կեն դա նի և նրա 
հետ կապ ունե ցող բո լոր մարդ կանց կո տո րել է տա լիս:

Այ նու հե տև Հե ուն Իս րա յե լի բո լոր բնա կա վայ րե րում հրա
վե րի կոչ է անում և Սա մա րի ա յում է հա վա քում Բա հա ղի բո
լոր մար գա րե նե րին և նրան ծա ռա յող բո լոր մարդ կանց` իբր 
թե հի շյալ կուռ քին մի մեծ ըն ծա մա տու ցե լու և Աքա ա բից էլ 
ավե լի նվիր ված ծա ռա յե լու հա մար, և մի ա ժա մա նակ հայ տա
րա րում է, որ ով այս հրա վե րը չըն դու նի, ան պատ ճառ պի տի 
մա հա նա: Նրանք, այս հրա վե րը իրա կան հա մա րե լով, բո լորն էլ 
ուրա խու թյամբ գա լիս են և մտնում Բա հա ղի տուն, այն պես որ 
դրսում ոչ ոք չի մնում:

Հե ուն իր տան վե րա կա ցու ին պատ վի րում է նրանց 
զգեստ ներ տալ և ստու գել, որ նրանց մեջ Աստ ծու մար գա
րե նե րից չլի նի: Կռա տան դրսում և ներ սում զորք է կանգ նեց
նում, որ ոչ մե կը չփախ չի, երբ ներս մտնե լով սկսում են խունկ 
ծխել և զոհ մա տու ցել, զոր քին հրա մա յում է նրանց բո լո րին 
անխ նա և առանց բա ցա ռու թյան կո տո րել: Երբ բո լո րին կո
տո րում են, Բա հա ղի տու նը և նրա անու նով կա ռուց ված բո լոր 
վայ րե րը կոր ծա նե լուց հե տո նրան հե տև ող նե րին էլ ավե լի նա
խա տե լու հա մար պատ վի րում է տան տե ղը աղ բա նոց և ար
տաք նոց կա ռու ցել: 
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Նաև Իս րա յել երկ րում, որ տեղ Բա հաղ կուռք կամ կռա
տուն կար, որոնց պատ ճա ռը Հե զա բե լի դրդմամբ Աքա աբն էր, 
բո լորն էլ կոր ծա նե լով և ոչն չաց նե լով` եր կիրն ազա տում է հի
շյալ կուռ քե րի գար շե լի ու թյու նից: Մինչ այդ պա հը Հե ուն Աստ
ծու կամ քին հա մա պա տաս խան գոր ծե լով` Աստ ված նրան 
խոս տա նում է` սերն դե սե րունդ` մին չև չոր րորդ սե րուն դը, իս
րա յե լա ցի նե րի թա գա վոր ներ լի նեն: 

Հի րա վի, Հե ուն Աքա ա բի տան նկատ մամբ կա տա րում է 
աստ վա ծա յին հրա մա նը, սա կայն Հե րո բո վա մի կանգ նեց րած 
ոս կե ղեն հոր թե րը չոչն չաց նե լու հա մար Աստ ված նրա դեմ է 
ուղար կում վե րո հի շյալ ասո րի նե րի թա գա վոր Ազա յե լին: Սա, 
Հոր դա նա նի մյուս ափին գտնվող` իս րա յե լա ցի նե րի քա ղաք նե
րի վրա հար ձակ վե լով, շատ քա ղաք ներ է կոր ծա նում և շա տե
րին կո տո րում, ինչ պես գու շա կել էր Եղի սե մար գա րեն, որի մա
սին ար դեն վե րը ման րա մաս նո րեն պատմ վել է: Հե ուն քսա նութ 
տա րի իս րա յե լա ցի նե րին թա գա վո րե լուց հե տո մա հա նում է 
և թաղ վում Սա մա րի ա յում: Ահա այս պես իր մահ կա նա ցուն է 
կնքում այն մար դը, որը թեև Աստ ծու փառ քի հա մար նա խան
ձախնդ րու թյուն է ցու ցա բե րում, սա կայն կա տա րյալ հնա զան
դու թյուն չու նե նա լով, ցա վոք սրտի, տես նում է իր անհ նա զան
դու թյան դա ռը պտուղ նե րը:

Հարց ԿԸ: Ո՞վ է հաջորդում Հուդայի թագավոր 
Ոքոզիային:
Պա տաս խան: Նրա մայ րը՝ Գո թո ղի ան: Քա նի որ սա Աքա

ա բի դուստրն էր, իր որ դու՝ Ոքո զի ա յի սպան վե լուն պես 
սպա նել է տա լիս նրա որ դի նե րին, որ պես զի Հու դա յի թա գա
վո րա կան ցե ղից մարդ չմնա լով` ին քը կա րո ղա նա թա գա
վո րել: Սա կայն Ոքո զի ա յի քույ րը՝ Հո սա բեն, Ոքո զի ա յի մեկ 
տա րե կան փոքր որ դուն՝ Հո վա սին, տա ճար փախց նե լով, 
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թաքց նում է: Նա Հո վի ա դա քա հա նա յա պե տի կինն էր, որը, 
առանց որևէ մե կին հայտ նե լու մա նուկ Հո վա սին վեց տա րի 
տա ճա րում թաքց նե լուց բա ցի, չի թե րա նում ար քա յազ նին հա
տուկ կրթու թյուն տա լուց: 

Արդ՝ ան գութ Գո թո ղի ան, կար ծե լով, որ Հու դա յի ար քա
յա կան ցե ղից այ լևս ոչ ոք չի մնա ցել, իշ խում է Երու սա ղե մում, 
և բա ցի վե րո հի շյալ ան գութ արար քից` նա, Բա հաղ կուռ քը 
պաշ տե լով, ժո ղովր դին էլ կռա պաշ տու թյան մո լո րու թյան մեջ է 
գցում: Ամ բողջ վեց տա րի ժո ղո վուրդն այս թշվառ վի ճա կում է 
մնում, սա կայն երբ Հո վա սը յոթ տա րե կան է դառ նում, Հո վի
ա դա քա հա նա յա պե տը ցան կա նում է նրան թա գադ րել և ժո
ղովր դին ազա տել ան գութ և անօ րեն Գո թո ղի ա յից:

Այս ծրագ րի մա սին կա րև որ և ազ դե ցիկ մարդ կանց հետ 
խորհր դակ ցե լով` Աստ ծու անու նով պայ ման կնքե լուց հե տո 
նրանց է ներ կա յաց նում Հո վա սին և գոր ծի հա ջո ղու թյան հա
մար անհ րա ժեշտ որո շում ներն ու կար գադ րու թյու ներն անում: 
Ու քա նի որ ըստ վաղն ջա կան սո վո րու թյան` տա ճա րում ծա ռա
յող ղև տա ցի նե րը շա բա թը մեկ ան գամ փոխ վում էին, Հո վի ա դա
յի կար գադ րու թյամբ իրենց պաշ տա մունքն ավար տած ղև տա
ցի նե րը տուն գնա լու փո խա րեն տա ճա րում են մնում և նրանց 
փո խա րեն նո րե րը գա լով` հետզ հե տե տա ճա րում ահա գին ղև
տա ցի ներ են հա վաք վում առանց Գո թո ղի ա յին ամե նա փոքր 
կաս կած տա լու: Ար դեն Դավ թի ժա մա նակ նե րից տա ճա րում 
բա զում զեն քեր կա յին, որոնք հա վաք ված բազ մու թյա նը բա ժա
նե լով` Հո վի ա դան տա ճա րի դռնե րի մոտ հսկո ղու թյուն է նշա նա
կում և, այն տեղ Հո վա սին թա գա վո րեց նե լով, գլխին թագ դնե լուց 
բա ցի, տա ճա րի բա կում գահ պատ րաս տե լով, մեծ ու փա ռա վոր 
հան դի սու թյամբ մա նուկ ար քա յին վրան բազ մեց նում:

Այն ժա մա նակ զի նյալ բազ մու թյու նը, նրան շրջա պա տե
լով, գո չում է. «Կեց ցե՛ ար քան», և այդ պի սով, ժո ղո վուր դը 
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տե ղե կա նում է և Արար չից գո հա նա լով` մեծ ուրա խու թյամբ 
տա ճար շտա պում: Գո թո ղի ան նույն պես, ան տե ղյակ եղե լու
թյա նը, հար ցու փորձ է անում, թե այն տեղ ինչ է կա տար վում, և 
ինքն էլ, տա ճար գա լով, տես նում է, որ Հո վա սը թա գադր ված է, 
և նրա շուր ջը փո ղեր հնչեց նե լով` ժո ղո վուր դը ցնծու թյամբ տո
նում է. սա տես նե լով, «դա՛վ կա, դա՛վ կա» բարձ րա ձայն աղա
ղա կե լով` իս կույն պատ ռում է հան դերձ նե րը266:

Թեև զոր քը ցան կա նում է ան մի ջա պես սպա նել անո
ղորմ թա գու հուն, սա կայն Հո վի ա դա յի հրա մա նով տա ճա րից 
դուրս են հա նում և ար քա յա կան պա լա տի դար պաս նե րի մոտ 
չա րա չար սպա նում: Դու Աստ ծու ար դա րու թյո՛ւնը տես. ինչ
պես ան գութ Գո թո ղի ան ինքն էր վար վել իր հպա տակ նե րի 
հետ, նրանք նույն պես, այդ անգ թու թյա նը հա մա պա տաս խան, 
անո ղոր մա բար են վար վում, և այս ձև ով իր ար ժա նի պա
տիժն է գտնում. շատ մեծ խայ տա ռա կու թյամբ և անարգ ձև ով 
վերջ են տա լիս նրա կյան քին:

Այ նու հե տև Հո վի ա դա քա հա նա յա պե տը ուխտ և պայ
ման է դնում, որ ժո ղո վուրդն ու թա գա վո րը հնա զանդ վեն 
Աստ ծու օրենք նե րին և Նրա բա րե րար կամ քին: Ար դա րև, ամ
բողջ ժո ղո վուրդն ան չափ ուրա խա ցել էր, ուս տի շտա պում են 
Բա հա ղի կռա տուն, որ պես զի նրա սե ղան նե րը և պատ կե րը 
ավե րեն և բո լոր քրմե րին կո տո րեն: Հո վի ա դան, զորք հատ
կաց նե լով, ար քա յին մի քա նի օր պա հում է տա ճա րում և ապա 
աո ոք փա ռոք, մեծ բազ մու թյամբ տա ճա րից ար քա յա կան պա
լատ տա նում և այն տեղ բազ մեց նում է ար քա յա կան գա հին:

Այո՛, Հո վա սը յոթ տա րե կա նում թա գա վոր է դառ նում: 
Քա նի դեռ Հո վի ա դա քա հա նա յա պե տը ողջ էր, նրա խո հեմ 

266 Գոթողիան պատառոտեց իր հագուստները և աղաղակեց՝ 
ասելով. «Դա՜վ է, դա՜վ» (Դ Թագ. 11:14):
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հոր դոր նե րով էր գոր ծում և ամեն ին չով հնա զանդ էր Աստ ծու 
կամ քին: Սա կայն չի վե րաց նում բարձր լեռ նե րում գտնվող սե
ղան նե րը, որոնց վրա ժո ղո վուր դը զո հեր էր մա տու ցում Աստ
ծուն, մինչ դեռ տա ճա րից բա ցի` այլ տեղ զոհ չմա տու ցե լու 
պատ վի րան կար, ուս տի ժո ղովր դի այս վար քը Աստ ծու պատ
վի րա նին հայտ նա պես հա կա ռակ էր:

Ապա ցան կա նում է նո րո գել տա ճա րը և քա հա նա նե րին 
հրա մա յում է, որ այդ նպա տա կի հա մար ժո ղովր դից գու մար 
հա վա քեն, բայց երբ գու մա րը հա վաք վում է, նո րո գու մը օրըս
տօ րե հե տաձ գե լով` չի թույ լատ րում, որ գոր ծը ձեռ նար կեն: 
Նա, մի տա պա նակ պատ րաս տե լով, ժո ղովր դին պատ վի
րում է, որ իրենք ան ձամբ տա նեն և իրենց նվեր նե րը այն տեղ 
գցեն, որը թեև փակ էր, սա կայն դրամ գցե լու հա մար վրան 
հա տուկ տեղ կար:

Այս սնդու կը հսկող մի հա տուկ պաշ տո նյա էլ է կար գում, 
որը պար տա վոր էր լցվե լուց հե տո այն դա տար կե լու և նո րից 
տե ղը դնե լու: Ահա այս եղա նա կով շատ մեծ գու մար է հա վա
քում, որով ըստ ար ժան վույն տա ճա րը նո րո գե լուց բա ցի` ամ
բող ջո վին պատ րաս տում է նաև անհ րա ժեշտ հար դա րան քը, 
քա նի որ Գո թո ղի ան և նա խորդ այն թա գա վոր նե րը, որոնք 
կռա պաշ տու թյան էին հակ վել, հանդգ նել էին տա ճա րի մի 
շարք իրեր կուռ քե րին նվի րել: Հո վի ա դա քա հա նա յա պե տը, 
խո րին ծե րու թյան հաս նե լով, հա րյուր երե սուն տա րե կան հա
սա կում մա հա նում է. որ պես նրա երախ տիք նե րի հա տու ցում` 
նրան հու ղար կա վո րում են Երու սա ղե մում՝ թա գա վոր նե րի 
գե րեզ մա նում:

Այս տեղ ար ժա նի է նկա տել Հո վաս թա գա վո րի թշվառ վի
ճա կը: Քա նի դեռ ողջ էր Հո վի ա դա քա հա նա յա պե տը, Աստ ծու 
օրենք նե րին հա կա ռակ վարք չու ներ, սա կայն նրա մա հա նա լուն 
պես ժո ղովր դի մե ծա մեծ նե րը, որոնք կռա պաշ տու թյան էին 
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հակ ված, հար մար առիթ գտնե լով, փո խում են նաև ար քա յի 
միտ քը, և ար քան ամե նայն հանդգ նու թյամբ սկսում է Աստ ծու 
հրա մա նին հա կա ռակ գոր ծել:

Երբ բո լո րը մի ա վոր վե լով կռա պաշ տու թյանն են հե տև ում, 
Աստ ված բար կա նում է նրանց դեմ: Սա կայն ողոր մած լի նե լով` 
Նա նրանց ուղղ վե լու և վե րա դառ նա լու հա մար նախ` մար գա
րե է ուղար կում նրանց մոտ, որի քա րո զին ական ջա լուր չեն 
լի նում: Սրա նից բա ցի` Հո վի ա դա քա հա նա յա պե տի որ դին՝ 
Ազա րա սը, Աստ ծու ազ դե ցու թյամբ, ժո ղովր դի մեջ կանգ նե լով, 
այս պես է խո սում. «Ին չո՞ւ ար հա մար հե ցիք Տի րոջ պատ վի
րան նե րը, իմա ցե ՛ք, որ ձեր նա խա ձեռ նու թյուն նե րը չեն հա ջո
ղե լու, քա նի որ եթե դուք թող նեք Աստ ծուն, Նա էլ ձեզ կթող
նի»: Ժո ղո վուր դը, լսե լով այս խոս քե րը, Հո վա սի հրա մա նով 
հար ձակ վում է նրա վրա և տա ճա րի բա կում քար կո ծում նրան:

Ազա րի ա սը, որ ամե նև ին մե ղա վոր չէր, մա հա նա լիս գո
չում է. «Թող Տե՛րը տես նի և դա տի »267: Իսկ Հո վա սը, որ Աստ
ծուն անհ նա զանդ լի նե լով, իր բա րե րա րի՝ Հո վի ա դա քա հա նա
յա պե տի որ դուն՝ Ազա րի ա սին, հա նի րա վի սպա նել է տա լիս, 
հա ջորդ տա րի իր ար ժա նի պա տիժն է կրում. քա նի որ ասո րի
նե րի Ազա յել թա գա վո րը, բա զում զոր քով նրա եր կի րը մտնե
լով, պա տե րազ մով գրա վում է Գեթ քա ղա քը, որը հենց ին քը՝ 
Դա վիթն էր գրա վել կռա պաշտ նե րից: Ապա Երու սա ղեմ քա
ղաք ար շա վե լով` կո տո րում է իր դեմ դուրս եկած Հու դա յի մե
ծա մեծ մարդ կանց:

Այո՛, Հո վա սի զոր քերն ասո րի նե րի զոր քից ավե լի բազ
մա թիվ էին, սա կայն քա նի որ Աստ ծու հրա ման նե րին հա կա
ռակ վարք ունե ին, Աստ ված ասո րի նե րի ձեռ քով պատ ժում է 

267 Իր մահվան ժամանակ Ազարիասն ասաց. «Տե՛րը թող տեսնի 
ու դատի» (Բ Մնաց. 24:22)։ 
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նրանց, որ պես զի հան ցան քը խոս տո վա նե լով` դար ձի գան և 
ապաշ խա րեն268: Սա կայն Հո վա սը չար ճա նա պար հից հետ 
դառ նա լու փո խա րեն, երբ նեղ դրու թյան մեջ է ընկ նում, այն 
ժա մա նակ տա ճա րում և ար քա յա կան պա լա տում գտնվող ողջ 
ոս կին, ար ծաթն ու կահ կա րա սին ասո րի նե րի թա գա վո րին է 
ուղար կում, որ պես զի նա իր զոր քը Երու սա ղեմ չմտցնի:

Ար դա րև, Ազա յե լը հա մա ձայ նե լով իր զոր քը հետ է դարձ
նում, սա կայն Հո վա սը տրտմու թյու նից ծանր հի վան դա նում է: 
Երբ նրա ծա ռա նե րը վե րո հի շյալ Ազա րի ա սի վրե ժը լու ծե լու 
հա մար սպա նում են նրան, նրա մար մի նը թա գա վո րա կան գե
րեզ մա նում թա ղե լու փո խա րեն, որ պես իր չա րու թյան անար
գանք, Երու սա ղե մի մի այլ վայ րում են թա ղում:

Լա՛վ մտա պա հիր, Հո վա սը թա գադր վում է յոթ տա րե կա
նում և թա գա վո րում քա ռա սուն տա րի, սա կայն Հո վի ա դա յի 
մահ վա նից հե տո չար մարդ կանց դրդմամբ ին քը ևս, չար վար
քի հե տև ե լով, չա րա չար մա հա նում է:

Հարց ԿԹ: Ո՞վ է հաջորդում Իսրայելի թագավոր 
Հեուին:
Պա տաս խան: Նրա Հո վա քազ որ դին: Թե պետ սա Բա հաղ 

կուռ քը չի պաշ տում, սա կայն Աստ ված, բար կա նա լով Հե րո բո
վա մի ոս կե հոր թե րը չվե րաց նե լու հա մար, ասո րի նե րի Ազա
յել թա գա վո րի ձեռ քով պատ ժում է նրան: Քա նի որ վեր ջի
նիս զոր քե րը ներ խու ժում են Իս րա յե լի տա րածք և ավե րում 
սահ մա նա մերձ շատ քա ղաք ներ: Հո վա քա զը, հա մար ձակ վե
լով պա տե րազ մել նրա դեմ, պարտ վում է և այն պի սի սոս կա լի 

268 Թեև Ասորիքի զորքը սակավամարդ էր, բայց Աստված նրանց 
ձեռ քը չափազանց շատ զորք մատնեց, քանի որ իսրայելացիները 
լքել էին իրենց հայրերի Տեր Աստծուն։ Եվ Ասորիքի զորքը Հովասի 
նկատ մամբ դատաստան տեսավ (Բ Մնաց. 24:24):
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կո րուստ ունե նում, որ իր զոր քից հա զիվ հի սուն ձի ա վոր, 
տա սը ռազ մա կան կառք և տա սը հա զար հե տև ակ են կա րո
ղա նում մա զա պուրծ ազատ վել: Սա կայն երբ ճա րա հա տյալ 
դի մում է Աստ ծուն, Աստ ված բա րե հա ճում է ըն դու նե լու նրա 
աղոթ քը և նրա որ դու՝ Հո վա սի մի ջո ցով փրկում իս րա յե լա ցի
նե րին: Հո վա քա զը տաս նյոթ տա րի թա գա վո րե լուց հե տո մա
հա նում է և թաղ վում Սա մա րի ա յում:

Նրա որ դի Հո վա սը հա ջոր դում է նրան և թեև տաս ներ
կու տա րի է թա գա վո րում, սա կայն Հե րո բո վա մի ոս կե հոր թե
րը չվե րաց նե լու պատ ճա ռով նրա վար քը Աստ ծու հրա մա նին 
հա կա ռակ է լի նում: Այդ ժա մա նակ Եղի սե մար գա րեն Սա
մա րի ա յում հի վանդ լի նե լով ̀  Հո վա սը գնում է նրա որ պի սու
թյու նը հարց նե լու, քա նի որ որ պես հայր պատ վում էր նրան: 
Թա գա վո րը, մար գա րե ին այդ վի ճա կում տես նե լով, ար տաս
վում է` ասե լով. «Ո՛վ հայր, դո՛ւ էիր Իս րա յե լի զո րու թյունն ու 
օգ նու թյու նը»269:

Ինչ պես ար դեն վե րը հի շա տակ վել է, ասո րի նե րը Հո վա սի 
ձեռ քով պի տի պատժ վե ին, ուս տի Աստ ված դա հայտ նում է 
Եղի սե ին, որն էլ հայտ նի օրի նա կով մխի թա րու թյան հա մար 
տե ղե կաց նում է Հո վա սին: Քա նի որ Հո վա սի ձեռ քին աղեղ 
կար, Եղի սեն, իր սե նյա կի արև ե լյան կող մը նա յող պա տու հա
նը բա ցել տա լով և իր ձեռ քը Հո վա սի ձեռ քին դնե լով, նետ է ար
ձա կել տա լիս դե պի Ափեկ քա ղաք. սա նշան էր, որ Աստ ծու օգ
նու թյամբ Ասո րի քը մին չև այդ քա ղա քը պի տի նվա ճի:

Եվ դար ձյալ մար գա րեն ասում է թա գա վո րին. «Վերց
րո՛ւ աղեղդ և նե տե՛ր ար ձա կիր հո ղի մեջ», սա կայն չի ասում, 

269 Եղիսեն ծանր հիվանդացավ, որից և մեռավ։ Իսրայելի արքա 
Հովասը մինչ այդ եկել էր նրա մոտ, լաց եղել նրա մոտ՝ ասելով. 
«Հա՜յր, հա՜յր, դու Իսրայելի մարտակառքն էիր և նրա հեծե լա զորը» 
(Դ Թագ. 13:14):
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թե քա նի ան գամ: Երբ Հո վա սը երեք ան գամ նետ ար ձա կե
լուց հե տո դա դա րում է, Եղի սեն տխուր ասում է. «Եթե հինգ 
կամ վեց ան գամ ար ձա կե իր, Ասո րիքն ամ բող ջու թյամբ պի
տի ընկ ճե իր, սա կայն այժմ երեք ան գամ մի այն պի տի հար
վա ծես , այ սինքն` երեք ան գամ պի տի հաղ թես նրանց»: Ապա 
Եղի սեն վախ ճան վում է և թաղ վում Սա մա րի ա յի մոտ մի 
գե րեզ մա նո ցում:

Հա ջորդ տա րի Եղի սե մար գա րեի գե րեզ մա նի մոտ մի 
ննջե ցյալ թա ղե լիս, երբ երև ում են մո վա բա ցի աս պա տակ նե
րը, մաս նա կից նե րը վա խե նա լով ննջե ցյա լին Եղի սեի շի րի մի 
վրա են թող նում և փախ չում: Եվ ահա աստ վա ծա յին տնօ
րի նու թյամբ ննջե ցյա լը, Եղի սեի ոս կոր նե րին դիպ չե լով, կեն
դա նա նում է և ոտ քի կանգ նում` ի հար գանք մար գա րեի270: 
Աստ ված այս պես աշ խար հի առ ջև փա ռա վո րում է Իր հա
վա տա րիմ ծա ռա յին: Եղի սեն ար դեն իսկ իր կեն դա նու թյան 
օրոք շատ հրաշք ներ էր գոր ծել, սա կայն Աստ ված նրա ոս
կոր նե րին էլ այն պի սի զո րու թյուն է շնոր հում, որ մա հա ցա ծը 
կեն դա նա նում է:

Այդ ըն թաց քում մա հա նում է ասո րի նե րի թա գա վո րը, և 
նրան հա ջոր դում է որ դին՝ Բե նա դա դը , ցեղն էլ կոչ վում է Ադե-
րի որ դի: Հո վա սը, Բե նա դա դի դեմ պա տե րազ մե լով, երեք ան
գամ հաղ թում է, ինչ պես որ հայտ նել էր Եղի սեն: Հո վա սը հետ է 
վերց նում բո լոր այն քա ղաք նե րը, որոնք գրա վել էր Ազա յե լը, և 
իս րա յե լա ցի նե րին ասո րի նե րի բռնու թյու նից ազա տե լով` բա
վա կա նին ժա մա նակ հան գիստ ապ րե լու ար ժա նա նում :

270 Այդ ժամանակ մի մարդու էին թաղում։ Երբ թաղողները 
տեսան Մովաբի կողոպտիչ զորքին, այդ մեռած մարդուն շտապ գցե
ցին գերեզմանը։ Այդ մեռած մարդու դիակը Եղիսեի ոսկորներին 
դիպ չելուն պես հանգուցյալը կենդանացավ ու կանգնեց իր ոտքերի 
վրա (Դ Թագ. 13:21):
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Հարց Հ: Ո՞վ է հաջորդում Հուդայի թագավոր 
Հովասին:
Պա տաս խան: Նրա Ամա սիա որ դին, որը թեև թա գա վո րե լիս 

հակ ված չի լի նում կռա պաշ տու թյան , սա կայն նրա սիր տը կա
տա րե լա պես ուղիղ չէր, քա նի որ բարձ րա դիր վայ րե րի սե ղան
նե րը չի կոր ծա նում: Սա, մի քիչ զո րա նա լով, բռնում և սպա
նում է այն մարդ կանց, որոնք սպա նել էին Հո վա սին` իր հո րը 
(տե՛ս ԿԸ հար ցը):

Դավ թի ժա մա նակ նե րից` եդով մա ցի կռա պաշտ նե րը են
թարկ վում էին Հու դա յի թա գա վո րին , ապա ապս տամ բում են 
(տե՛ս ԽԶ հար ցը): Այս է պատ ճա ռը, որ Ամա սի ան ցան կա
նում է նո րից իրեն են թար կել այդ ազ գը: Հրա մա յում է հաշ
վա ռել իր հպա տակ նե րի մեջ քսան տա րե կա նից մեծ բո լոր 
երի տա սարդ նե րին, և թեև երեք հա րյուր հա զար մարդ է հա
վաք վում, սա կայն այդ քա նա կը քիչ հա մա րե լով` հա րյուր հա
զար էլ Իս րա յե լից է բե րել տա լիս:

Սա կայն Աստ ծու մար գա րե նե րից մե կը, գա լով Ամա սի ա յի 
մոտ, հայտ նում է, որ Իս րա յե լի զոր քը նրանց հետ պա տե րազ
մե լու չպի տի գնա, քա նի որ Տե րը նրանց հետ չէ, և որ հաղ թա
նա կը կամ պար տու թյու նը ոչ թե զոր քի բազ մու թյու նից է, այլ 
Աստ ծուց271: Սա կայն թա գա վո րը , որ ար դեն վճա րել էր այդ քան 
զոր քին, հարց նում է մար գա րե ին. «Ուրեմն այդ քան գու մարն 
ի՞նչ պի տի լի նի»: Մար գա րեն պա տաս խա նում է. «Աստ ված 
դրա նից շատ կտա քեզ»: Ամա սի ան հնա զանդ վե լով իս րա յե լա
ցի նե րի զոր քը հետ է ուղար կում:

Սրանք, սաս տիկ բար կա ցած, վե րա դառ նա լիս Հու դա յի 
երկ րին շատ վնաս ներ պատ ճա ռե լուց բա ցի, սպա նում են նաև 

271 Քանզի Տերն է թե՛ հաղթանակ պարգևողը և թե՛ պարտու
թյան մատնողը (Բ Մնաց. 25:8):
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երեք հա զար մար դու: Իսկ Ամա սի ան, մի այն իր մարդ կան ցով 
հար ձակ վե լով եդով մա ցի նե րի վրա, տա սը հա զար մարդ է սպա
նում և տա սը հա զա րին էլ մի բարձր ժայ ռից քա րըն կեց անում:

Այո՛, Ամա սի ան, հնա զանդ վե լով Աստ ծու մար գա րեի խոս
քին, մեծ հաղ թա նակ է տա նում եդով մա ցի նե րի նկատ մամբ, 
որոնց իրեն է են թար կում և շատ մեծ ավա րով և ուրա խու
թյամբ Երու սա ղեմ վե րա դառ նում, սա կայն եդով մա ցի նե րի 
կուռ քե րը հե տը բե րե լով` սկսում է անմ տա բար երկր պա գել և 
զո հեր մա տու ցել` որ պես աստ ված նե րի :

Վե րո հի շյա լի այս անօ րեն արար քի հա մար բար կա նա լով` 
Աստ ված ցան կա նում է պատ ժել նրան, սա կայն նախ` ցան կա
նում է մար գա րե ուղար կել, որ նրա զո րա վոր ներ գոր ծու թյամբ 
զղջա և չար ճա նա պար հից հետ դառ նա: Մար գա րեն գա լով 
թա գա վո րին հայտ նում է. «Ին չո՞ւ ծա ռա յե ցիր եդով մա ցի նե րի 
կուռ քե րին, որոնք իրենց ժո ղովր դին չկա րո ղա ցան ազա տել քո 
ձեռ քից», մո լո րյալ ար քան պա տաս խա նում է. «Քեզ խորհրդա
տո՞ւ են կար գել ինձ, զգու շա ցի՛ր, եթե ոչ, քեզ կչար չա րեմ»: 
Մար գա րեն թեև չի ցան կա նում այ լևս խո սել, սա կայն իմա նա
լով, որ նա կպատժ վի, մի այն ասում է. «Քա նի որ չան սա ցիր իմ 
խրա տին, գի տեմ, որ Տե րը կպատ ժի քեզ»:

Դու Ամա սի ա յի թշվառ դրու թյո՛ւնը տես. որով հե տև եդով
մա ցի նե րի նկատ մամբ տա րած հաղ թա նա կը նրան հպար տաց
րել էր, մա նա վանդ Տի րոջ մար գա րեի խոս քե րը չլսե լով` ար ժա
նի էր պատ ժի: Այն ժա մա նակ Իս րա յե լի թա գա վո րին՝ Հո վա սին, 
լուր է ուղար կում, որ ցան կա նում է պա տե րազ մել նրա դեմ, որ
պես զի վե րո հի շյալ երեք հա զար մարդ կանց վրե ժը լու ծի:

Սա կայն պարզ էր, որ պա տե րազ մի շար ժա ռի թը դա չէր, 
այլ նրա ան միտ փա ռա սի րու թյու նը և հպար տու թյու նը: Հո
վա սը, ցան կա նա լով մի առա կով նրան խրա տել, որ սա իր չա
փը ճա նա չի, ասում է. «Դաշ տի փու շը, ցան կա ցավ Լի բա նա նի 
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եղև նա փայ տի աղջ կան իրեն հարս բե րել, և անա պա տի գա
զան ներն անց նե լով ոտ նա կոխ արե ցին նրան»:

Սույն առա կով Հո վա սը Ամա սի ա յին նմա նեց նում է դաշ
տի փշի, և իրեն` լեռ նա յին եղև նա փայ տի , ինչ պես նաև իս րա
յե լա ցի նե րի զոր քը` հո շո տող գա զան նե րի, սրա նով ցան կա նա
լով ցույց տալ ոչ մի այն նրա տկա րու թյու նը, այ լև նրա ուսե րին 
ծան րաց նե լով պա տե րազ մի ահա վոր չա րիք նե րի պա տաս խա
նատ վու թյու նը: Հո վա սը, Հու դա յի տան ավե րումն էլ նրա աչ քի 
առ ջև դնե լով, ան խո հեմ թա գա վո րին նա խազ գու շաց նում է, որ 
չվրդո վի եր կու ժո ղո վուրդ նե րի խա ղա ղու թյու նը և իր իսկ անձ
նա կան հան գիս տը:

Սա կայն Ամա սի ան, որը Աստ ծուց հե ռա ցած լի նե լու հա
մար պի տի պատժ վեր Հո վա սի ձեռ քով272, չի հա մա ձայ նում 
նրա հոր դո րա կան առա ջարկ նե րին, և եր կու բա նակ նե րը Բեթ
սա մյուս կոչ վող վայ րում պա տե րազ մում են: Ամա սի ան հաղթ
վե լով գե րի է ընկ նում Հո վա սի ձեռ քը, որը նրան Երու սա ղեմ է 
բե րում և քա ղա քի պարս պից չորս հա րյուր կան գուն քան
դե լուց և տա ճա րի ու ար քու նի քի ամ բողջ ոս կյա և ար ծա թյա 
իրերն ու հարս տու թյու նը կո ղոպ տե լուց հե տո Ամա սի ա յի ծա
ռա նե րին որ պես պա տանդ Սա մա րիա է տա նում, որ պես զի նա 
իրեն միշտ հնա զանդ լի նի: Պա տանդ տար ված նե րի հայ րե րը 
կամ մայ րե րը կռա պաշտ ներ էին273:

Այ նու հե տև իս րա յե լա ցի նե րի թա գա վոր Հո վա սը մա հա
նում և թաղ վում է Սա մա րի ա յում: Թեև նրա մա հից հե տո 
Ամա սի ան տասն հինգ տա րի էլ է ապ րում, սա կայն նրա օրի նա
զանց վար քի պատ ճա ռով զոր քը ցան կա նում է սպա նել նրան: 

272 Քանզի Տերը որոշել էր նրան մատնել Հովասի ձեռքը 
(Բ Մնաց. 25:20):

273 Ու ապօրինածին մարդկանց և վերադարձավ Սամարիա 
(Բ Մնաց. 25:24):
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Նա, ան կա րող նրանց զսպե լու , վա խից Լա քիս քա ղաք է փախ
չում, սա կայն դար ձյալ չի կա րո ղա նում ազատ վել նրան ցից: 
Քա նի որ նրա հե տև ից մարդ ուղար կե լով` Լա քի սում սպա
նում են և մար մի նը Երու սա ղեմ բե րե լով` թա ղում:

Խրա՛տ ըն դու նիր Ամա սի ա յի սույն եղե րա կան վախ ճա նից, 
որը թեև Երու սա ղե մում թա գա վո րում է քսա նի նը տա րի, սա
կայն աստ վա ծա յին օրենք նե րին հա կա ռակ կյանք ունե նա լով ̀  
ան չափ թշվառ մա հա նում:

Հարց ՀԱ: Ո՞վ է հաջորդում Իսրայելի թագավոր 
Հովասին:
Պա տաս խան: Նրա Հե րո բո վամ որ դին: Այս երկ րորդ Հե րո բո

վա մը թա գա վո րում է քա ռա սուն մեկ տա րի: Թեև սրա թա գա
վո րու թյան սկզբում իս րա յե լա ցի նե րը շատ տկար էին, և թշնա
մին ծանր վնաս ներ էր պատ ճա ռում երկ րին, սա կայն Աստ ված, 
գթա լով ժո ղո վր դին , ցան կա նում է Հե րո բո վա մի ձեռ քով նրանց 
ազա տել թշնա մուց, ինչ պես հայտ նել էր Հով նան մար գա րեն: 
Ար դա րև, Հե րո բո վա մը Տի րոջ ողոր մու թյամբ հաղ թա նակ ներ է 
տա նում Դա մաս կո սում, Եմա թում և այն վայ րե րում, որոնք 
թշնա մի նե րը գրա վել էին Իս րա յե լից, և ազա տագ րե լով ժո ղովր
դին`փրկում թշնա մու բռնու թյուն նե րից:

Սա կայն այս երկ րորդ Հե րո բո վամն էլ չի վե րաց նում առա
ջին Հե րո բո վա մի կա ռու ցած ոս կե հոր թե րը, Աստ ծու հրա մա
նին հա կա ռակ է գոր ծում ու մա հա նա լով թաղ վում նա խորդ 
թա գա վոր նե րի կող քին:

Իսկ վե րո հի շյալ Հու դա յի թա գա վոր Ամա սի ա յի մա հա նա
լուց հե տո նրա որ դին` Ոզի ան է թա գա վո րում Երու սա ղե մում: 
Սա տասն վեց տա րե կան էր, երբ գա հա կա լում է և թա գա վո
րում է հի սու ներ կու տա րի: Ոզի ան նաև կոչ վում է Ազա րիա, 
ինչ պես հայտ նի է Սուրբ գրքից: Սրա ժա մա նակ Զա քա րիա 
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անու նով իմաս տուն և աստ վա ծա վախ մի մարդ է լի նում, քա
նի որ Ոզի ան նրա խորհր դով է գոր ծում և լսում է նրա խրատ
նե րը, Աստ ծու պատ վի րան նե րին հնա զան դվե լով` օրըս տօ րե 
Աստ ծու օգ նու թյամբ մեծ փառք և զո րու թյուն է ստա նում և 
թշնա մի նե րի դեմ պա տե րազ մե լով` բո լոր ճա կա տա մար տե րում 
հաղ թա նա կում է և նրանց բա զում ամուր քա ղաք նե րի պա
րիսպ նե րը կոր ծա նե լով ̀ իրեն հնա զան դեց նում: 

Ապա կա ռու ցում է Իս րա յե լի` Հո վաս թա գա վո րի քան դած 
Երու սա ղե մի պա րիս պը: Նաև շատ անա սուն ներ՝ կով, ոչ խար, 
պա հե լով` հո ղա գոր ծու թյանն էլ է հե տա մուտ լի նում, որ պես
զի այդ պի սով եկա մու տի աղ բյուր ունե նա լով` ժո ղովր դի վրա 
շատ չծան րա նա և անա սուն նե րի հա մար դաշ տում ջրհոր ներ 
փո րե լով` դրանց մոտ աշ տա րակ ներ է կանգ նեց նում : Ոզի ան 
եր կու հա զար վեց հա րյուր զո րա վար և երեք հա րյուր յոթ հա
զա րա նոց պատ րաստ զորք է ունե նում, որոնց զենքն ինքն էր 
հատ կաց նում: 

Նաև զա նա զան պա տե րազ մի գոր ծիք ներ պատ րաս տել 
տա լով` Երու սա ղե մի պարս պին և աշ տա րակ նե րին է տե ղադ
րում, որ պես զի ըստ անհ րա ժեշ տու թյան` թշնա մու վրա նե տեր 
ար ձա կեն և զա նա զան մեծ քա րե րի տա րափ թա փեն: Սա կայն 
երբ նրա այս պի սի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը և հաղ թա նակ նե
րը մին չև հե ռու երկր ներ են հաս նում, և նրա անու նը ան չափ 
փա ռա վոր վում է, նա էլ բո լոր առում նե րով հան գիստ էր և եր
ջա նիկ , սիր տը հպար տա նում է և օրեն քին հա կա ռակ գոր ծե լու 
հա մար ձա կու թյուն ստա նում 274:

Քա նի որ բուր վառ վերց նե լով` տա ճար է մտնում, որ պես զի 
սե ղա նի մոտ խնկար կի, սա կայն այդ պաշ տո նը քա հա նա նե րին 

274 Երբ Օզիասը զորացավ, այնքան մեծամտացավ, որ ան խու
սա փելի դարձավ նրա կործանումը։ Նա անիրավություն գործեց իր 
Տեր Աստծու դեմ (Բ Մնաց. 26:16):
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հատ կաց ված լի նե լով` նրա արար քը Աստ ծու պատ վի րա նին 
հա կա ռակ էր: Այս առի թով Ազա րի աս քա հա նան այլ ութ սուն 
քա հա նա նե րի հետ թա գա վո րին ասում է. «Դա քա հա նա նե
րի պաշ տոնն է, դո՛ւրս արի, քա նի որ ապս տամ բե ցիր Աստ ծու 
դեմ, քեզ այդ արար քը փառք չի բե րում»:

Սա կայն Ոզի ան հպար տու թյամբ չի ցան կա նում զի ջել և 
երբ ցան կա նում է իրա կա նաց նել իր մտադ րու թյու նը, նրա ճա
կա տին բո րո տու թյուն է առա ջա նում: Այն ժա մա նակ քա հա
նա ներն իս կույն նրան տա ճա րից դուրս են հա նում, և ինքն էլ, 
հաս կա նա լով, որ Աստ ծուն բար կաց րել է, շտա պում է դուրս 
գա լու: Բո րո տու թյու նը մինչ մահ չի անց նում, և սրա պատ ճա
ռով մի այլ տան մեջ է բնակ վում, և պե տա կան գոր ծե րը նրա 
որ դին՝ Հով նա թամն է վա րում: Ոզի ան բո րոտ էլ մա հա նում է, 
և նրան թա գա վոր նե րին հատ կաց ված գե րեզ մա նում թա ղե լու 
փո խա րեն այլ տե ղում են թա ղում:

Ոզի ա յի պա տու հա սից թող օրի նակ վերց նեն իշ խա նա վոր
նե րը և թա գա վոր նե րը: Քա նի որ հի շյա լը, իր սահ ման նե րը չճա
նա չե լով, հանդգ նում է քա հա նա նե րին հա տուկ հո գև որ արա
րո ղու թյուն կա տա րե լու և դրա հա մար պատժ վում է. ոչ մի այն 
ճա կա տի բո րո տու թյու նը չի անց նում մին չև մահ, այ լև Եսա յի 
մար գա րեն, որ այդ ժա մա նակ մար գա րե ա նում էր Երու սա ղե
մում, այս դեպ քից հե տո եր կար ժա մա նակ ոչինչ չի ասում: 

Որով հե տև Աստ ված, Ոզի ա յի ան պատ շաճ վար քից բար
կա ցած, մին չև թա գա վո րի մահն ար գե լում է կամ չի տա լիս 
մար գա րե ա կան շնորհ: Իսկ թա գա վո րի մահ վա նից հե տո 
դար ձյալ պար գև ում է այդ շնոր հը, ինչ պես հայտ նի է Սուրբ 
գրքից275: 

275 Այն տարին, երբ մեռավ Օզիա արքան, տեսավ Տիրոջը, որ 
նստած էր բարձր ու վերացած աթո ռին (Ես. 6:1):
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Հարց ՀԲ: Ո՞վ է հաջորդում Իսրայելի թագավոր 
Հերոբովամ Երկրորդին:
Պա տաս խան: Նրա Զա քա րիա որ դին: Սույն Զա քա րի ա յի 

օրոք է կա տար վում Աստ ծու` Հե ու ին խոս տա ցած այն խոս
քը, որ նրա ցե ղից մին չև չոր րորդ սե րունդ իս րա յե լա ցի նե րի 
թա գա վոր պի տի լի նեն (տե՛ս ԿԷ հար ցը): Զա քա րի ան հա զիվ 
վեց ամիս էր թա գա վո րել, երբ Սե լում անու նով մի մարդ, նրան 
սպա նե լով, ինքն է թա գա վոր դառ նում: Սա էլ մի ամիս է թա
գա վո րում, քա նի որ թեր սի լա ցի Մա նա յիմ անու նով մե կը, սրան 
սպա նե լով, ինքն է հա ջոր դում: Սա կայն սա, չար մարդ լի նե լով, 
երբ իր քա ղաք` Թեր սի լա է գնում, քա ղա քի բնա կիչ նե րը, նրան 
չըն դու նե լով, չեն բա ցում քա ղա քի դար պաս նե րը : Ուստի քա
ղա քը պա տե րազ մով գրա վե լու ժա մա նակ սրի է քա շում քա ղա
քի բո լոր բնա կիչ նե րին, ան գամ հղի նե րին: Քա նի որ ան գութ էր 
և անի րա վու թյամբ էր թա գա վո րում , ուս տի ասո րի նե րի Փուա 
թա գա վո րին շատ գու մար է տա լիս, որ պես զի նրա օգ նու թյամբ 
իր թա գա վո րու թյու նը հաս տա տուն մնա:

Այս է պատ ճա ռը, որ ասո րի նե րի թա գա վո րը, բազ մա քա
նակ զոր քով մտնե լով Իս րա յել եր կիր, թեև հնա զան դեց նում է 
ժո ղովր դին, սա կայն Մա նա յի մը պար տա վոր վում է, ազ գի մե
ծա մեծ նե րից դրամ հա վա քե լով, վճա րել Փու ա յին, որ պես զի 
նրա զոր քը երկ րից հե ռա նա : Մա նա յի մը տա սը տա րի թա գա
վո րե լուց հե տո մա հա նում է, և նրան հա ջոր դում է որ դին՝ Փա
կե են: Սա նույն պես թա գա վո րում է կարճ՝ մոտ եր կու տա րի, 
քա նի որ իր զո րա վա րի որ դին` նույն պես Փա կեե ան վամբ ուրիշ 
մի մարդ, նրան սպա նե լով, թա գա վո րում է բռնա նու թյամբ :

Այս տեղ հարկ է նկա տել Իս րա յե լի թա գա վոր նե րի թշվառ 
վի ճա կը: Քա նի որ նրանք, Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ լի
նե լով, մի մյանց ձեռ քով պատժ վե լուց բա ցի, նաև ժո ղովր դի 
օրըս տօ րե տկա րա նա լու և թշվա ռա նա լու պատ ճառ են լի նում:
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Հարց ՀԳ: Ո՞վ է հաջորդում Հուդայի Ոզիա 
թագավորին:
Պա տաս խան: Նրա Հո վա թամ որ դին: Սա ևս, թեև հնա

զանդ էր Աստ ծուն, սա կայն չի ոչն չաց նում բարձ րա դիր վայ
րե րում կա ռուց ված սե ղան նե րը, որ օրեն քին հա կա ռակ էին: 
Հո վա թա մը կա ռու ցում է Ոփ ղա աշ տա րա կը, որը տա ճա րի 
արև ե լյան դռան և Երու սա ղե մի պարս պի վրա էր գտնվում: Այս 
թա գա վո րը, կա ռու ցե լու սեր ունե նա լով , բազ մա թիվ դղյակ ներ 
և աշ տա րակ ներ է կա ռու ցում ու ան տառ ներ տնկում: Պա տե
րազ մում է ամո նա ցի կռա պաշտ նե րի դեմ և հաղ թում նրանց, 
և ամո նա ցի նե րի թա գա վո րը պար տա վոր վում է, տա րին տա
սը հա զա րա կան քոռ276 ցո րեն և գա րի տա լուց բա ցի, երեք տա
րի էլ բա զում մթերք ներ մա տա կա րա րել: 

Հո վա թա մը տասն վեց տա րի թա գա վո րե լուց հե տո մա հա
նում է և թաղ վում Երու սա ղե մում : Նրան հա ջոր դում է որ դին՝ 
Աքա զը, որն այն քան չար է լի նում, որ իր անօ րի նու թյուն նե րով և 
անզ գամ վար քով գե րա զան ցում է իրեն նա խոր դած և կռա պաշ
տու թյան հակ ված Հու դա յի բո լոր թա գա վոր նե րին: Ասո րի նե րի 
և Իս րա յե լի բո լոր կուռ քե րը բե րում է Երու սա ղեմ և պաշ տում, 
ու ամ բողջ Հու դա յի եր կի րը վա րակ վում է այդ մո լո րու թյամբ : 

Նա, ըստ կռա պաշտ նե րի սո վո րու թյան, զո հեր էր մա
տու ցում Երու սա ղե մի մոտ` Ձի թե նյաց լե ռան ստո րո տում 
գտնվող Բեն նում անու նը կրող վայ րում, բարձր բլուր նե
րի վրա և ան տառ նե րում, և ի պա տիվ կուռ քե րի` իր որ դուն 
կրա կի մի ջով է անց կաց նում` որ պես թե կուռ քին նվեր, ուս տի 
Աստ ված բար կա նում է, և ասո րի նե րի Ռա սոն թա գա վո րը և 
Իս րա յե լի Փա կեե ար քան մի ա վոր վե լով հար ձակ վում են նրա 
վրա, քա նի որ Աքա զը նրանց կուռ քերն է պաշ տում, ուս տի 

276 1 քոռ = 12,4 կգ
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Աստ ված էլ ցան կա նում է նրանց ձեռ քով պատ ժել ամ բա րիշտ 
թա գա վո րին: Նախ` ասո րի նե րը ահա գին զոր քով հար ձակ
վում են Աքա զի վրա և սաս տիկ հար ված ներ հասց նում ու 
շատ գե րի նե րի տա նում Դա մաս կոս, ապա` Իս րա յե լի թա գա
վո րը հար ձակ վե լով Աքա զի զոր քից մի օրում հա րյուր քսան 
հա զար մարդ է կո տո րում: Այս պա տե րազ մում զոհ վում են 
Հու դա յի թա գա վո րի որ դին` Ամա սի ա սը , և պա լա տա կան եր
կու մե ծա նուն իշ խան: Սրան ցից բա ցի` գե րե վար վում է երեք 
հա րյուր հա զար մարդ:

Դու Աստ ծու ողոր մու թյո՛ւնը տես. թեև Աքա զի վրա բար
կա նա լով` պատ ժում է նրա ժո ղո վր դին , սա կայն նաև գթա լով` 
ցան կա նում է այդ բո լոր մարդ կանց ազա տել գե րու թյու նից : 
Ուստի այդ նպա տա կով Ով դեդ անու նով մի մար գա րե Տի րոջ 
հրա մա նով դուրս է գա լիս իս րա յե լա ցի նե րի զոր քին ըն դա ռաջ 
և նրանց հրա մա նա տար նե րի հետ այս պես խո սում. «Աստ ված 
նրանց վրա բար կա ցած լի նե լու պատ ճա ռով դուք կա րո ղա
ցաք հաղ թել նրանց, կո տո րել և տկար նե րին գե րե վա րել, այժմ 
նրանց բա՛ց թո ղեք, եթե չթող նեք, Տի րոջ բար կու թյու նը ձեզ 
վրա կլի նի»:

Մար գա րեի խոս քից ոչ մի այն նրանք են հա մոզ վում, այ լև 
մյուս նե րին էլ հա մո զե լով` բո լո րը մի ա սին, գե րի նե րին գթա լով, 
ազատ են ար ձա կում: Սրա նից բա ցի` մերկ գե րի նե րին իրենց 
ավա րից հա գուստ են տա լիս և կե րակ րե լուց հե տո քայ լե լու 
կա րո ղու թյուն չու նե ցող նե րին, գրաստ նե րի նստեց նե լով, տա
նում են Հու դա յի թա գա վո րու թյան Երի քով քա ղաք, որ պես զի 
այն տե ղից ամեն մեկն իր տուն վե րա դառ նա: Թեև Աստ ծու 
ողոր մու թյամբ գե րի ներն այս ան գամ ազատ վում են, սա կայն 
քիչ հե տո կռա պաշտ եդով մա ցի նե րը և այլ կռա պաշտ ներ, հար
ձակ վե լով Աքա զի վրա, շատ քա ղաք ներ ավե րե լուց բա ցի, ժո
ղովր դին էլ գե րե վա րում են:
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Այս տեղ հարկ է ուշա դիր լի նել. Աքա զի մեղ քի պատ ճա
ռով ժո ղո վուրդն է պատժ վում277: Ար դա րև, Աստ ված այդ չար 
թա գա վո րի դեմ թշնա մի ներ է ուղար կում, որ ար դա րու թյունն 
իրա գործ վի, և Աքա զը զղջա ու ապաշ խա րի: Սա կայն վե րո
հի շյալ Ռա սոն և Փա կեե թա գա վոր նե րը , կար ծե լով, որ իրենց 
անձ նա կան կա րո ղու թյամբ են հաղ թել և պատ ժել Աքա զին , 
հպար տա նում են և Աստ ծու կամ քից դուրս, թշնա մա կան դի
տա վո րու թյամբ խոր հում Աքա զին գա հըն կեց անել և նրա փո
խա րեն Տա բե լի որ դի կոչ վող մե կին թա գա վո րեց նել :

Այս նպա տա կով որո շում են ահա գին բազ մու թյամբ հար
ձակ վել Երու սա ղե մի վրա: Աքա զը, իմա նա լով նրանց դի տա
վո րու թյու նը, մեծ մտա տան ջու թյան և սրտա բե կու թյան է 
մատնվում, քա նի որ նրանց դի մա կա յե լու զո րու թյուն չի ունե
նում, մա նա վանդ Աստ ծուն ուրա ցած լի նե լով` Նրա նից օգ
նու թյուն ստա նա լու հույսն ամ բող ջո վին կորց րել էր: Ուստի 
ասո րի նե րի Թգլատ պա լա սա ր թա գա վո րին խնդրում է, որ 
գա և իրեն ազա տի իր եր կու ահեղ թշնա մի նե րից: Դու Աստ
ծու ողոր մու թյա՛նը նա յիր. թեև Աքա զը հաղ թա նա կի հա մար 
աղոթ քով Աստ ծուն չի դի մում, սա կայն Աստ ված նրան իր զո
րու թյու նը և ողոր մու թյու նը ցույց տա լու հա մար Եսա յի մար
գա րե ին է ուղար կում, որ պես զի Աքա զը չվա խե նա և քա ջա լեր
վի և Թգլատ պա լա սա րի օգ նու թյան վրա էլ հույս չդնի, քա նի որ 
Նա կա րող է ար գե լել թշնա մուն, որ չկա րո ղա նա գոր ծադ րել իր 
չար մտադ րու թյու նը278:

Հի րա վի, վե րո հի շյալ Ռա սոն և Փա կեե թա գա վոր նե րը 
ար շա վում են Երու սա ղեմ, բայց ան կա րող պա տե րազ մե լու` 

277 Տերը ընկճել էր Հուդայի երկիրը Հուդայի արքա Աքազի 
պատ ճառով, որը, անհավատարիմ լի նելով, հեռացել էր Տիրոջից 
(Բ Մնաց. 28:19):

278 Ես. 7,8։ 



352 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ամո թով հետ դառ նում279: Իսկ Աքա զը, մար գա րեի պատ գա
մը չըն դու նե լով, ժո ղո վում է տա ճա րի, պա լա տի, ինչ պես նաև 
իր պա լա տա կան նե րի տնե րի ամ բողջ ոս կին և ար ծա թը և 
Թգլատ պա լա սա րին ուղար կե լով` աղա չում, որ իրեն ազա տի 
թշնա մուց և ստո րա նում` իրեն նրա որ դի և ծա ռա կո չե լով:

Ուստի Ասո րես տա նի թա գա վո րը, Իս րա յել երկ րի վրա 
հար ձակ վե լով, բազ մա թիվ քա ղաք ներ է գրա վում և, նրանց 
բնա կիչ նե րին Ասո րես տա նի քա ղաք ներ տա նե լով, այն տեղ է 
բնա կեց նում280: Հե տո Դա մաս կոս է ար շա վում, որը գրա վե լով 
կո ղոպ տում է, սպա նում Ռա սոն թա գա վո րին և քա ղա քի բնա
կիչ նե րին Կյու րեն տա նե լով` բնա կեց նում:

Այդ ժա մա նակ Ով սեե281 անու նով մե կը, սպա նե լով Իս րա
յե լի Փա կեե թա գա վո րին, նրա փո խա րեն է թա գա վո րում282: 
Այս պի սով, Աքա զի թշնա մի նե րը մա հա նա լով` նա ազատ վում է 
նրանց բռնու թյուն նե րից, սա կայն Աստ ծուն շնոր հա կա լու
թյուն հայտ նե լու փո խա րեն նա ան ձամբ Դա մաս կոս է գնում` 
Թգլատ պա լա սա րին շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լու:

Դրա նից բա ցի` Դա մաս կո սում կուռ քե րի սե ղան նե րը տես
նե լով` դրանց գծագ րե րը Ուրի ա քա հա նա յին է ուղար կում, որ
պես զի նույն գծագ րե րով տա ճա րում մի սե ղան կա ռու ցել տա: 
Ար քա յա կան սույն հրա մա նին հա մա պա տաս խան` սե ղան է 

279 Այն ժամանակ ասորիների արքա Ռասոնը և Ռոմելիայի որ
դի Իսրայելի թագավոր Փակեեն ե լան Աքազի դեմ պատերազմի ու 
պաշարեցին Երուսաղեմը, սակայն պատերազմը շարունակել չկա րո
ղա ցան (Դ Թագ. 16:5):

280 Սեմեի, Բաաղ, Բեեղա, որին գերեց Ասորեստանի Թագ ղաթ
փա ղասար արքան (Ա Մնաց. 5:26):

281 Ըստ Սուրբ գրքի՝ Օսեե։
282 Եղայի որդի Օսեեն դավադրություն կազմակերպեց Ռոմե

լիայի որդի Փակեեի դեմ, խփեց ու սպա  նեց նրան, և նրա փոխարեն 
ինքը թագավորեց (Դ Թագ. 15:30):
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կա ռուց վում : Թեև Աքա զը շատ դրամ էր տվել Թգլատ պա
լա սա րին, սա կայն սա, ահա գին զոր քով նրա եր կիր մտնե լով, 
առանց թշնա մու թյան հաս կաց նում է Աքա զին, որ այդ քա նը 
բա վա կան չէ, ուս տի Աքա զը շատ նե ղու թյուն է կրում, և նրա 
ամ բողջ ծախ սը հո գա լուց բա ցի` պար տա վոր վում է բա վա րա
րել նրա ցան կու թյու նը և հետ ուղար կել:

Աքա զը, Դա մաս կո սից հետ վե րա դառ նա լով, տա ճա րում 
կա ռուց ված սե ղա նի վրա սկսում է կռա պաշտ նե րին հա տուկ 
արա րո ղա կար գով զո հեր մա տու ցել և Ուրի ա յին ևս կար գադ
րում զո հա բե րու թյուն նե րը նույն սե ղա նի վրա անել: Տա ճա րի 
հար դա րան քը կամ կահ կա րա սին , որ Սո ղո մո նի օրոք էին պատ
րաստ վել, սկսում է իր ցան կու թյամբ փո խել: Աքա զը նույ նիսկ 
հա մար ձակ վում է փա կել տա ճա րի դռնե րը, և Երու սա ղե մի բո
լոր ան կյուն նե րում կուռ քե րին նվիր ված սե ղան ներ կանգ նեց
նել, այն պես որ ժո ղո վուր դը , դա տես նե լով, բո լոր քա ղաք նե րում 
կուռ քեր պաշ տե լու սո վո րու թյունն ընդ հան րաց նում է: 

Դու Աքա զի թանձր հի մա րու թյո՛ւնը տես. նա ուրա նում է 
Աստ ծուն, Աստ ված էլ նրան կռա պաշտ նե րի ձեռ քով է պատ
ժում, որ պես զի ուղղ վի, սա կայն նա, կար ծե լով` կուռ քերն են 
իրեն պատ ժում, և ավե լի ջեր մե ռան դո րեն է հա րում կռա պաշ
տու թյա նը նրանց չա րի քից զերծ լի նե լու հա մար: Զար մա նա
լին այն է, որ ինչ քան օգ նու թյան հույ սը դրանց հետ է կա պում, 
այն քան չա րիքն ավե լա նում է, մին չև որ չա րա գույն վի ճա կում 
թշվառ ձև ով մա հա նում է, և թա գա վոր նե րի գե րեզ մա նում 
թաղ վե լու փո խա րեն մի այլ վայ րում թաղ վում :

Հարց ՀԴ: Ի՞նչ է լինում Իսրայելի վերոհիշյալ Ովսեե 
թագավորը:
Պա տաս խան: Շատ թշվառ վի ճակ է ունե նում: Որով հե տև և՛ 

ին քը, և՛ իր ժո ղո վուր դը գե րե վար վե լով ̀  նրա օրոք վե րա նում է 
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Իս րա յե լի թա գա վո րու թյու նը: Թեև Ով սե են, ինը տա րի թա գա
վո րե լով, իր նա խորդ նե րի նման կռա պաշ տու թյան հակ ված չի 
լի նում, սա կայն նաև կուռ քե րը չվե րաց նե լով` նրանց չար կյան
քին է հե տև ում, և Ասո րես տա նի Սալ մա նա սար թա գա վո րը, որը 
Նին վե ում հա ջոր դել էր Թգլատ պա լա սա րին, հար ձակ վում է նրա 
վրա և իր մի ա հե ծան իշ խա նու թյան ներ քո առ նում նրան:

Ով սե են ճա րա հա տյալ խոս տա նում է տա րե կան հարկ 
վճա րել Սալ մա նա սա րին և այս պայ մա նով վե րա դառ նում իր 
եր կիր: Սա կայն Ով սե են չի ցան կա նում հա վա տա րիմ մնալ իր 
խոս քին և քա նի որ Ասո րես տա նի թա գա վո րին դի մադ րե լու 
հնա րա վո րու թյուն էլ չի ունե նում, մարդ է ուղար կում Եգիպ
տո սի Սո վա թա գա վո րի մոտ` փա փա գե լով նրա հետ դա շինք 
կա պել, որ պես զի հարկ չվճա րի, և նույն տար վա հար կը չի 
վճա րում: Երբ Սալ մա նա սա րը լսում է դրա մա սին, մեծ զոր
քով հար ձակ վում է Իս րա յե լի վրա և պա շա րում Սա մա րիա 
մայ րա քա ղա քը: 

Հի րա վի, Ով սե են երեք տա րի դի մա նում է պա շար մա նը, 
սա կայն երբ Եգիպ տո սի թա գա վո րից կամ մի այլ տե ղից օգ
նու թյուն չի լի նում, վեր ջա պես Սա մա րի ան գրա վում են, և 
ոչ մի այն Ով սե ե ին, այ լև մայ րա քա ղա քի և ար վար ձան նե րի 
բո լոր բնա կիչ նե րին գե րե վա րում Ասո րես տան` բնա կեց նե
լով Աղատ ու Աբովք քա ղաք նե րում , ինչ պես նաև Քրդստա նի 
լեռ նա յին վայ րե րում:

Դրա նից բա ցի, որ պես զի Իս րա յե լի քա ղաք նե րը ամ բող ջու
թյամբ չա վեր վեն և չվե րա նան, Սալ մա նա սա րը Ասո րես տա նից, 
Բաղ դա դից և այլ վայ րե րից կռա պաշտ ժո ղո վուրդ ներ է բե րել 
տա լիս և բնա կեց նում է Սա մա րի ա յում և Իս րա յե լի այ լև այլ քա
ղաք նե րում: Երբ սրանք, իրենց կուռ քերն իրենց հետ բե րե լով, 
ըստ իրենց սո վո րու թյան, սկսում են պաշ տել դրանք, Աստ
ծու կամ քով ա ռյուծ ներ են հայտն վում և շա տե րին հո շո տում, 
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այն պես որ մին չև ան գամ ա ռյու ծե րի վա խից ան կա րող են լի
նում դուրս գա լու քա ղաք նե րից և իրենց գոր ծե րով զբաղ վե լու:

Երբ Սալ մա նա սա րը, լսե լով այդ դեպ քի մա սին, հարց նում է 
պատ ճա ռը, պա տաս խա նում են. «Այն եր կիր ուղար կածդ մար
դիկ չեն ճա նա չում իս րա յե լա ցի նե րի Աստ ծուն, և Նրա օրեն քը 
չի մա նա լու և չկա տա րե լու պատ ճա ռով ա ռյուծ նե րը Աստ ծու 
կող մից պա տիժ են ուղարկ ված»: Սրա պատ ճա ռով Սալ մա
նա սա րի հրա մա նով գե րե վար ված քա հա նա նե րից մե կը գնա լով 
բնակ վում է Բե թե լում և փոր ձում ժո ղովր դին ծա նո թաց նել Իս
րա յե լի Աստ ծուն և սո վո րեց նել Նրա օրենք նե րը:

Թեև նրանք շա րու նա կում էին պաշ տել իրենց կուռ քե րը, 
սա կայն երբ սկսում են երկն չել Իս րա յե լի Աստ ծուց, ա ռյուծ նե
րը հե ռա նում են և այ լևս չեն երև ում:

Արդ, մինչ այժմ պատ մա ծից հայտ նի է դառ նում, որ Իս
րա յե լի առա ջին թա գա վոր Հե րո բո վա մից մին չև Ով սե են քսան 
թա գա վոր ներ եր կու հա րյուր հի սուն տա րի թա գա վո րում են 
տա սը ցե ղե րին, սա կայն բո լորն էլ, Աստ ծու պատ վի րան նե
րին և օրենք նե րին հա կա ռակ ըն թա նա լով, ոչ մի այն իրենք են 
վտան գա վոր և տագ նա պա լից օրեր ունե նում, այ լև իրենց թա
գա վո րու թյան վե րա նա լու և բնա կիչ նե րի գե րե վար վե լու պատ
ճառ են դառ նում :

Դու Աստ ծու ար դա րու թյո՛ւնը տես. նրանք կուռ քեր են 
երկր պա գում և կռա պաշտ նե րի ձեռ քով էլ պատժ վում են, ինչ
պես որ նրանց հան ցան քի մա սին որո շա կի ո րեն խոս վում է 
Սուրբ գրքում:

Հարց ՀԵ: Ո՞վ է հաջորդում Հուդայի վերոհիշյալ 
Աքազ թագավորին:
Պա տաս խան: Նրա որ դին՝ Եզե կի ան, որը քսա նի նը տա րի է 

թա գա վո րում: Նա, Աստ ծու օրենք նե րին և պատ վի րան նե րին 
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հա մա պա տաս խան գոր ծե լով, բա ցում է տա ճա րի դու ռը, որը 
Աքա զը փա կել էր: Եզե կի ան, ժո ղո վե լով ղև տա ցի նե րին և քա
հա նա նե րին, մաք րել է տա լիս տա ճա րը և նախ կի նի նման 
դա սա վո րել տա լիս հար դա րանքն ու կահ կա րա սին: Ապա մե
ծա մեծ նե րի հետ տա ճար գնա լով, ըստ Դա վիթ և Գադ մար
գա րե նե րի պատ վի րան նե րի` սաղ մոս եր գե լով և փո ղա հա րու
թյամբ ու նվա գա րան ներ հնչեց նե լով, մեծ տոն են կա տա րում, 
ինչ պես նաև աղոթք նե րով և մեծ փա ռա բա նու թյուն նե րով 
զոհ մա տու ցում Աստ ծու սե ղա նին: Մա նա վանդ թա գա վո
րը կար գադ րում է, որ այ սու հե տև ով ցան կա նա, կա րող է 
նվեր և ըն ծա բե րել Աստ ծուն, ուս տի ժո ղո վուր դը, շատ ար
ջառ ներ, խո յեր և գառ ներ բե րե լով, զո հա բե րում է, և այս պի
սով, աստ վա ծա յին պաշ տա մուն քը ժո ղովր դի ցնծու թյամբ 
վե րա հաս տատ վում է:

Հե տո Եզե կի ան հրո վար տակ է ար ձա կում, որ և՛ իր ժո ղո
վուր դը, և՛ Իս րա յել երկ րում գտնվող ցե ղե րը բա ղար ջա կե րաց 
տո նը կա տա րե լու հա մար մի ա սին Երու սա ղեմ գան և միշտ 
հնա զանդ լի նեն Աստ ծուն, որ պես զի Աստ ված նրանց փրկի 
թշնա մի նե րից: Թեև իս րա յե լա ցի նե րից ոմանք, լսե լով բա րե
պաշտ թա գա վո րի սույն հրո վար տա կը, սկսում են ծաղ րել, 
բայց Ասե րի, Մա նա սեի և Զա բու ղո նի ցե ղե րը սի րա հո ժար ըն
դու նում են այդ գո վե լի առա ջար կու թյու նը, քա նի որ գի տե ին, 
որ Եզե կի ա յի հրա վե րը օգ տա կար է իրենց, ուս տի ըն դու նե լով 
գա լիս են Երու սա ղեմ, և Հու դա յի ցեղն էլ գա լով մեծ բազ մու
թյուն է հա վաք վում:

Այն ժա մա նակ և՛ Եզե կի ան, և՛ ամ բողջ ժո ղո վուր դը յոթ 
օր ուրա խու թյամբ տո նում են: Եզե կի ան ժո ղովր դին հա
զար ցուլ և յոթ հա զար ոչ խար է ըն ծա յում, նրա իշ խա նա վոր
ներն էլ հա զար նո խազ և տա սը հա զար ոչ խար են պար գև ում, 
որոն ցով, յոթ օր ևս տո նե լով, ուտում և խնում են, և այն պի սի 
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ուրա խու թյուն է լի նում, որ Սո ղո մո նի ժո մա նակ նե րից մինչ 
այդ օրե րը այդ պի սի ցնծու թյուն չէր եղել:

Սրանք սկսում են ավե րել և բնաջն ջել կուռ քե րի բո լոր սե
ղան նե րը, ան տառ նե րը և կուռ քե րին առնչ վող իրե րը, որոնք 
գտնվում էին Հու դա յի և Իս րա յե լի երկր նե րում, և ապա բո լորն 
իրենց տներ են վե րա դառ նում: Եզե կի ան բարձ րա դիր վայ րե րում 
գտնվող զո հա սե ղան ներն էլ է ավե րում, որոնց վրա թեև Աստ
ծուն էին զոհ մա տու ցում, սա կայն դա օրեն քին հա կա ռակ էր, 
քա նի որ տա ճա րից դուրս որևէ վայ րում և որևէ պա րա գա յում 
զո հա բե րու թյուն անե լու հրա ման չկար: Բա րե պաշտ թա գա վո
րը մին չև ան գամ անա պա տում Մով սե սի պատ րաս տած օձն էլ է 
կոտ րում, որն ան գետ ժո ղո վուր դը մինչ այդ օրե րը պաշ տում էր: 
Եզե կի ան քա հա նա ներ և ղև տա ցի ներ է հատ կաց նում տա ճա
րին, որ ըստ օրեն քի` ան խա փան կա տա րեն պաշ տա մուն քը, և 
ժո ղովր դին էլ հրա հան գում է, որ ըստ պատ վի րա նի` ամեն մեկն 
իր վաս տա կից բա ժին հա նի քա հա նա նե րին և ղև տա ցի նե րին, 
կամ որ նույնն է իրենց վաս տա կի տա սա նոր դը, որ պես զի տա
ճա րի ծա ռա յող նե րը, հան գիստ ապ րե լով, միշտ հո գև որ պաշ տա
մուն քով զբաղ վեն: Այն ժա մա նակ ժո ղո վուր դը ցո րեն, գի նի, ձեթ 
և այլ ապ րանք ներ է բե րում այն քան առատ, որ այդ ամե նը տե
ղա վո րե լու հա մար նոր շտե մա րան ներ են կա ռու ցում:

Լա՛վ հաս կա ցիր. Եզե կի ան ուղիղ սրտով, կա տա րե լա
պես Աստ ծուն հնա զանդ լի նե լով` Աստ ված էլ նրա հետ է լի
նում, և նրա բո լոր գոր ծե րը հա ջող վում են, և թշնա մի նե րից 
ազատ վում է283: 

Ինչ պես, օրի նակ, Ասո րես տա նի Թգլատ պա լա սար թա գա
վո րը Աքա զից ամեն տա րի հարկ էր ստա նում, իսկ Եզե կի ան չի 

283 Տերը նրա հետ էր, և Եզեկիան ինչ որ անում էր, խելա մտո
րեն էր անում (Դ Թագ. 18:7):
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տա լիս այդ հար կը: Նաև պա տե րազ մում է փղշտա ցի նե րի դեմ 
և հաղ թում նրանց: Աքա զի օրոք նրանք գրա վում են Հու դա յի 
թա գա վո րու թյան բազ մա թիվ քա ղաք ներ, և այդ քա ղաք նե րը 
հետ գրա վե լուց բա ցի` նրանց այլ քա ղաք ներ էլ կոր ծա նե լով` 
ահա գին ավա րով վե րա դառ նում:

Այս ըն թաց քում ասո րի նե րի Սե նե քե րիմ թա գա վո րը, որը 
Նին վե ում էր նստում, ցան կա նա լով իրեն են թար կեց նել Եզե
կի ա յին, ան թիվ զոր քով մտնում է Հու դա յի եր կիր և սահ մա
նա մերձ շրջան նե րը գրա վե լով` հաս նում մին չև Լա քիս քա ղաք: 
Եզե կի ան հաս կա նում է, որ նրա դի տա վո րու թյու նը Երու սա
ղե մը գրա վելն է, ուս տի մարդ է ուղար կում և խո նար հու թյամբ 
խոս տա նում բա վա րա րել նրա պա հանջ նե րը, եթե հետ դառ նա. 
նա էլ շատ ոս կի և ար ծաթ է պա հան ջում: Եզե կի ան ստիպ
ված է լի նում ոչ մի այն իր պա լա տի և տա ճա րի ամ բողջ ոս կին 
և ար ծա թը, այ լև տա ճա րի դռներն ու սե մե րը, որոնք ոս կով էր 
պա տել, կոտ րե լու և թշնա մուն տա լու:

Սա կայն ինչ քան էլ հանձն է առ նում ահա գին գու մար տալ 
Սե նե քե րի մին, որ պես զի կան խի Երու սա ղե մը գրա վե լը, այ
սու հան դերձ նաև անհ րա ժեշտ պատ րաս տու թյուն էլ է տես
նում : Քա նի որ ժո ղովր դի ծե րե րի և ազ դե ցիկ մարդ կանց 
հետ խորհր դակ ցե լով` շատ զորք է հա վա քում և Երու սա ղե մի 
պարս պից դուրս գտնվող աղ բյուր ներն ու ջրհոր նե րը փա կում , 
որ պես զի թշնա մին գա լով ջուր չգտնի:

Քա նի որ մինչ այդ թվա կա նը քա ղա քի մոտ գտնվող Ռով
գել աղ բյու րը և Սե լո վեն հա սած ջրե րը մի ա նա լով հե ղե ղան ման 
հո սում էին Կեդ րո նի ձո րով: Նաև Երու սա ղե մի պա րիսպ ներն 
ու աշ տա րակ նե րը ամ րաց նե լով` շատ պա շար և զի նամ թերք է 
հա վա քում և զո րահ րա մա նա տար ներ կար գում:

Թեև մարդ կայ նո րեն կա րև որ հա մար վող զգու շա վո րու
թյան բո լոր մի ջոց նե րը ձեռ նար կում է, սա կայն դար ձյալ իր 
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ամ բողջ հույ սը Աստ ծու օգ նու թյան վրա դնե լով` ժո ղովր դին 
քա ջա լե րում է, որ թշնա մուց ընդ հան րա պես չվա խե նա, քա նի 
որ Աստ ված իրենց հետ է:

Հարց ՀԶ: Սենեքերիմը, Եզեկիայից մեծ գումար 
ստանալով, բավարարվում և հե՞տ է դառնում: 
Պա տաս խան: Ո՛չ, հետ չի դառ նում: Ընդ հա կա ռա կը, ցան կա

նա լով նրան ան պատ ճառ իրեն են թար կեց նել, Ռափ սակ անու
նով մի զո րա վա րի և մի քա նի մար դու ուղար կում է Եզե կի ա յի 
մոտ, որ սա հնա զանդ վե լով, առանց ավե րե լու հանձ նի Երու
սա ղե մը : Հի շյալ զո րա վա րը, մո տե նա լով քա ղա քին, Եզե կի ա
յի հետ խո սե լու ցան կու թյուն է հայտ նում, որը նրա մոտ երեք 
մարդ է ուղար կում` նրա ցան կու թյունն իմա նա լու և իրեն տե
ղե կու թյուն բե րե լու:

Ռափ սա կը Եզե կի ա յի ուղար կած պատ գա մա վոր նե րի հետ 
այս պես է խո սում. «Ո՞ւմ վրա եք հույս դրել` Սե նե քե րի մին 
անձ նա տուր չեք լի նում. Եզե կի ան չի կա րող ձեզ փրկել: Եթե 
հույ սը դրել է Եգիպ տո սի թա գա վո րի վրա, ապա նա եղեգ նյա 
գա վա զա նի նման է, որին հեն վո ղը շու տով կոր ծան վե լու է, և 
եթե Աստ ծու վրա է հույս դրել, Նա չի փրկի նրան, քա նի որ 
քան դել է նրա սե ղան նե րը, և մա նա վանդ ո՞ր աստ վածն է կա
րո ղա ցել իր ժո ղո վր դին փրկել Սե նե քե րի մից, որ ձեր Աստ վա ծը 
կա րո ղա նա: Մի՛ հե տև եք Եզե կի ա յի խոր հուրդ նե րին, նա ձեզ 
խա բում է, և սո վից ու ծա րա վից իզուր պի տի մեռ նեք»:

Քա նի որ Ռափ սակն այս խոս քե րը բարձ րա ձայն և եբ րա յե
րեն է ասում, որ պես զի պա րս պին գտնվող զոր քը լսե լով հանձ
նի Երու սա ղե մը, ուս տի Եզե կի ա յի զո րա վար նե րը, ասո րե րեն 
իմա նա լով, առա ջար կում են ասո րե րեն խո սել, բայց նա, ձայնն 
ավե լի բարձ րաց նե լով , եբ րա յե րեն շատ բա ներ է ասում ընդ դեմ 
Աստ ծու և թա գա վո րի, ինչ պես գրված է Սուրբ գրքում:
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Հի րա վի, Ռափ սա կի խոս քերն Աստ ծու կա րո ղու թյան 
դեմ էին և ան հան դուր ժե լի, սա կայն քա նի որ Եզե կի ան պատ
վի րել էր, որ ընդ հան րա պես չպա տաս խա նեն, ուս տի պատ
գա մա վոր նե րըն առանց որևէ պա տաս խան տա լու, իրենց հա
գուստ նե րը պատ ռե լով, գա լիս պատ մում են թա գա վո րին: Նա 
ևս պատ ռում է իր հա գուս տը և քուրձ հագ նե լով, հույ սը Աստ
ծուց չկտրե լով` գա լիս է տա ճար` աղո թե լու և նրա օգ նու թյու նը 
խնդրե լու:

Սրա նից բա ցի` մարդ է ուղար կում Եսա յի մար գա րեի 
մոտ և հայտ նում, որ ին քը շատ տագ նա պա լի վի ճա կում է և 
խնդրում է, որ ազ գի փրկու թյան հա մար աղո թի Աստ ծուն: Այն 
ժա մա նակ Եսա յին իր մոտ գնա ցած նե րին պա տաս խա նում է. 
«Եզե կի ա յին հայտ նե՛ք, որ չվա խե նա, քա նի որ Սե նե քե րի մը 
տխուր լու րեր է ստա ցել և պի տի վե րա դառ նա և երբ վե րա
դառ նա, սրով պի տի սպան վի»:

Ար դա րև, Եսա յի մար գա րեի մար գա րե ու թյան հա մա ձայն, 
Սե նե քե րի մը տե ղե կա նում է, որ Եթով պի ա յի Թա րակ թա
գա վո րը մեծ բա նա կով պա տե րազ մի է ելել իր դեմ, ուս տի իր 
բա նա կը Լա քի սից վերց նե լով` շարժ վում է Լոբ նա և փոր ձում 
գրա վել այն, որ պես զի Թա րակ թա գա վո րի գա լու ժա մա նակ 
ին քը կա րո ղա նա դի մագ րա վել նրան: Հի շյալ Ռափ սա կը, տե ղե
կա նա լով, որ Սե նե քե րի մը գնա ցել է Լոբ նա, ինքն էլ է Երու սա
ղե մից Լոբ նա գնում:

Թեև Սե նե քե րի մը ցան կա նում էր օր առաջ գրա վել Երու
սա ղե մը, սա կայն վե րո հի շյալ պատ ճառ նե րով ստիպ ված էր վե
րա դառ նա լու և մի առ ժա մա նակ հե տաձ գե լու գրա վու մը, ուս տի 
Լոբ նա յից նա մակ է ուղար կում Եզե կի ա յին, որով առա ջար
կում է անձ նա տուր լի նել : Ինչ Ռափ սակն էր ասել, նույնն էլ Սե
նե քե րիմն է կրկնում` Իս րա յե լի Աստ ծուն կուռ քե րի հետ հա մե
մա տե լով և ասե լով, որ Նա չի կա րող նրան իր ձեռ քից ազա տել, 
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և նմա նա տիպ խոս քե րով աստ վա ծա յին կա րո ղու թյան դեմ մի 
շարք հայ հո յանք ներ է գրում:

Եզե կի ան, նա մա կը կար դա լով, իս կույն տա ճար է գնում և 
այն սե ղա նի առ ջև դնե լով` սկսում է սրտա հույզ հա ռա չանք նե
րով պա ղա տել Աստ ծուն և խնդրել, որ իրեն ազա տի անզ գամ 
թշնա մուց և աշ խար հին ցույց տա Իր աստ վա ծա յին զո րու
թյու նը: Այս տեղ հարկ է նկա տի առ նել, թե աղոթ քով և պա
ղա տանք նե րով Աստ ծու օգ նու թյա նը հույս դնո ղը ինչ պե՛ս է 
ազատ վում ահա վոր թշնա մու սպառ նա լի քից: Քա նի որ Եզե
կի ան դեռ աղո թում էր տա ճա րում, ահա Եսա յի մար գա րեն 
Աստ ծու հրա մա նով հայտ նում է նրան. «Աստ ված ըն դու նեց 
քո աղա չանք նե րը, մի՛ վա խե ցիր, քա նի որ Սե նե քե րի մն ան կա
րող է Երու սա ղեմ մտնե լու, նույ նիսկ ան կա րող պի տի լի նի այն 
պա շա րե լու և եկած ճա նա պար հով պի տի վե րա դառ նա , քա նի 
որ Տեր Աստ ված այս պես է ասում. «Ինձ և Իմ ծա ռա Դավ թի 
ան վան հա մար պի տի պա հեմ սուրբ քա ղա քը»»284:

Ար դա րև, այն գի շեր Աստ ծու հրեշ տա կը Սե նե քե րի մի բա
նա կից հա րյուր ութ սուն հինգ հա զար մարդ է կո տո րում: Հի
շյա լը, իր զոր քի այս պի սի սաս տիկ կո տո րա ծը տես նե լով, եր
կյու ղից Նին վե է փախ չում. Սե նե քե րիմն իր անձն ազա տե լու 
հա մար պաշ տած կուռ քե րի սե ղա նի առ ջև շնոր հա կա լու թյուն 
հայտ նե լու ժա մա նակ նրա եր կու որ դի նե րը՝ Ադ րա մե լե քը և 
Սա րա սա րը, սրով հար վա ծում և սպա նում են նրան, և իրենք էլ 
փախ չե լով գնում և ապաս տա նում են Հա յաս տա նի Արա րա
տյան գա վա ռում285: Սպան վա ծի եր րորդ որ դին՝ Ասոր դա նը, 
հա ջոր դում է հո րը Նին վե ում:

284 Այս քաղաքը պիտի հովանավորեմ, որպեսզի այն ազատեմ 
ինձ ու իմ ծառայ Դավթի համար (Դ Թագ. 19:34):

285 Եվ մինչ նա իր Նասրաք աստծու տաճարի մեջ երկրպա
գում էր իր կուռքին, նրա որդիները՝ Ադ  րամելեքը և Սարասարը, սրով 
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Այն ըն թաց քում, երբ վե րո հի շյալ Սե նե քե րի մը, Հու դա յի եր
կիր մտնե լով, ցան կա նում է գրա վել Երու սա ղե մը, ինչ պես հի շա
տակ վել է, Եզե կի ան հի վան դա նում է մա հա բեր հի վան դու թյամբ : 
Եսա յի մար գա րեն, գա լով հի վանդ թա գա վո րի մոտ, ասում է. 
«Պատ րաս տի ՛ր կտակդ, քա նի որ պի տի մա հա նաս»286: Եզե կի
ան իս կույն դեմ քը տա ճա րի կողմն է դարձ նում և սրտաճմ լիկ 
հա ռա չանք նե րով ար տաս վե լով` խնդրում է Աստ ծուն, որ գթու
թյամբ և ողոր մու թյամբ իրեն առող ջու թյուն պար գևի: 

Աստ ված նրա ջեր մե ռանդ աղոթքն ըն դու նե լով` Եսա յին, 
դե ռևս պա լա տից դուրս չե կած, նո րից ի վե րուստ ազդ վում է` 
վե րա դառ նա լով թա գա վո րին հայտ նի, որ երեք օրից առող ջա
նա լով ̀  տա ճար պի տի գնա և տաս հինգ տա րի էլ պի տի թա
գա վո րի և Ասո րես տա նի թա գա վո րի բռնու թյուն նե րից պի տի 
ազատ վի և, վեր ջա պես, առող ջա նա լու հա մար պետք է վեր
քե րին թուզ դնի: Եսա յին, ըստ աստ վա ծա յին հրա մա նի հետ 
դառ նա լով, թա գա վո րին հայտ նում է ուրա խա լի լու րը, և թեև 
Եզե կի ան ուրա խա նում է դրա նից, սա կայն նշան է խնդրում, 
որ պես զի բո լո րին հայտ նի լի նի, որ իր բժշկվե լը Աստ ծու հա
տուկ ողոր մու թյան ար դյունք է, և որ ամ բողջ աշ խար հի առ ջև 
ապա ցուց վի Նրա գթու թյունն ու մեծ զո րու թյու նը:

Արդ, քա նի որ պա լա տի պա տին արևի ժա մա ցույց կար, 
որը Աքազ թա գա վորն էր կա ռու ցել տվել, և որը երև ում էր 
Եզե կի ա յի պառ կած տե ղից, Եսա յին պա տաս խա նում է. «ժա
մա ցույ ցի սլա քի ստվե րը տասն աս տի ճան իս կույն առաջ 
կշարժ վի»: Եզե կի ան պա տաս խա նում է. «Դա բնա կան է, դրա 

սպանեցին նրան և իրենք փախստական գնացին Հայաստան (Ես. 
37:38):

286 Ամոսի որդի Եսային եկավ նրա մոտ ու ասաց. «Այսպես է 
ասում Տերը. «Պատվե՛ր տուր տանդ համար, որովհետև մեռնելու ես, 
չես ապրելու»» (Ես. 38:1):
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փո խա րեն ստվե րը տասն աս տի ճան հետ թող դառ նա»: Եզե
կի ա յի ցան կու թյունն արե գա կի ըն թաց քին հա կա ռակ էր, քա
նի որ ստվե րի տասն աս տի ճան հետ դառ նալն արե գա կի հետ 
գնա լուց էր կախ ված, սա կայն Եսա յի մար գա րեի ասածն արե
գա կի առաջ գնա լով պի տի լի ներ: Աստ ված ամե նա կա րող լի նե
լով` Եսա յու աղո թե լուն պես, աստ վա ծա յին կամ քով արևը սո
վո րա կա նի պես առաջ գնա լու փո խա րեն հետ է գնում287:

Այն ժա մա նակ հի շյալ ժա մա ցույ ցի սլա քի ստվերն էլ ի՛նչ 
աս տի ճա նի վրա գտնվում էր, տասն աս տի ճան հետ է գնում, և 
կա տար վում է բա րե պաշտ ար քա յի խնդրան քը, և արևը սո վո
րա կա նի նման շա րու նա կում է իր ըն թաց քը. մի այն թե այդ օրը 
սո վո րա կա նից ավե լի է եր կա րում:

Հի րա վի, Աստ ված կա րող էր որևէ կերպ Եզե կի ա յին բժշկել, 
սա կայն այս պա րա գա յում, ցան կա նա լով նրան է՛լ ավե լի փա
ռա վո րել, որ պես նրա բժշկվե լու նշան կամ ապա ցույց, որ նա 
պի տի բժշկվի և մա նա վանդ տաս հինգ տա րի էլ պի տի թա գա
վո րի, արե գա կի ըն թաց քը հետ է շրջում, որ պես զի նրա առա
քի նու թյունն աշ խար հին հայտ նի լի նի, և ամեն մարդ, օրի նակ 
վերց նե լով, հա վա տար մու թյամբ ծա ռա յի Աստ ծուն, ինչ վի ճա
կում էլ լի նի:

Քա նի որ այս հրաշ քը զար ման քի և հի աց մուն քի նյութ է 
դառ նում ոչ մի այն Երու սա ղե մում , այ լև ամ բողջ աշ խար հում, 
ինչ պես, օրի նակ, Բաղ դա դի Մա րով դակ թա գա վո րը, իմա նա
լով այս հրաշ քի մա սին և մի ա ժա մա նակ իմա նա լով, որ այդ 
հրաշ քը Հու դա յի Եզե կիա թա գա վո րի բժշկու թյան հա մար է 
տե ղի ունե ցել, ցան կա նում է բա րե կա մա նալ նրա հետ և բա
զում ըն ծա նե րով մարդ է ուղար կում նրա մոտ:

287 Եսայի մարգարեն դիմեց Տիրոջը, և ստվերը տասն աստիճան 
հետ դարձավ Աքազի արևի ժա մա ցույցի աստիճանով (Դ Թագ. 20:11)։ 



364 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եզե կի ան ոչ մի այն սի րով և ուրա խու թյամբ է ըն դու նում 
հյու րե րին, այ լև իր զո րու թյունն ու հարս տու թյու նը նրանց 
ցույց տա լու փա փա գով, ինչ որ կար գան ձա րա նում, ամ բողջն 
ան խո հե մու թյամբ ցույց է տա լիս:

Մա րով դակ թա գա վո րի մարդ կանց գնա լուց հե տո Եսա յի 
մար գա րեն Եզե կի ա յին հարց նում է. «Ո՞վ էին այդ մար դիկ, և 
ին չե՞ր տե սան քո պա լա տում», թա գա վո րը ստիպ ված հայտ
նում է, թե ով քեր էին և ին չու էին եկել, և ինչ որ իր պա լա տում 
կար, ամ բող ջը տե սան . այդ ժա մա նակ Եսա յին Աստ ծու հրա
մա նով հայտ նում է. «Բո լոր ցույց տված ներդ մի օր Բա բե լոն 
(Բաղ դադ) կտար վեն, և որ դի ներդ էլ ան պատ ճառ Բա բե լո նի 
թա գա վո րին պետք է ծա ռա յեն»:

Սույն խոս քե րը Եզե կի ա յի հա մար պա տիժ և հան դի մա նու
թյուն էին, քա նի որ ան խո հե մու թյամբ և մա նա վանդ հպար տու
թյամբ իր ողջ հարս տու թյու նը Բա բե լո նից եկած մարդ կանց էր 
ցույց տվել, սա կայն հան ցանքն ըն դու նե լով, առանց հու սա
հատ վե լու հնա զան դու թյամբ խո նարհ վում է Աստ ծու կամ քի 
առ ջև: Ար դա րև, մար գա րեի վճռի հա մա ձայն, մի առ ժա մա նակ 
անց Բա բե լո նի ար քան Եզե կի ա յի տան բո լոր թան կա գին իրե րը 
Բա բե լոն է տա նում, բայց ոչ թե նրա, այլ որ դու իշ խա նու թյան 
օրոք, ինչ պես որ այ սու հե տև պի տի պատմ վի հա ջոր դա բար` 
ըստ Սուրբ գրքի պատ մու թյան: Այ նու հե տև, երբ Եզե կի ան մա
հա նում է, ան չափ մեծ պատ վով թա ղում են Երու սա ղե մում` 
ար քա նե րին հա տուկ մաս նա վոր գե րեզ մա նում:

Ըն թեր ցո՛ղ, օրի նա՛կ վերց րու բա րե պաշտ Եզե կիա թա
գա վո րից, որը երբ ար տաս վե լով աղո թում է Աստ ծուն և իր 
ամ բողջ հույ սը Նրա ամե նա զոր օգ նու թյան վրա դնում, ոչ մի
այն բժշկվում է հի վան դու թյու նից, այ լև ազատ վում է թշնա
մու անարգ բռնու թյուն նե րից և սպառ նա լիք նե րից և մի ա
ժա մա նակ եր կար ապ րե լու էլ ար ժա նա նում: Աստ վա ծա սեր 
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թա գա վո րը, առանձ նա կի ջեր մե ռան դո րեն աղո թե լուց բա ցի, 
խո նար հու թյուն է ունե նում Եսա յի սուրբ մար գա րեի ըն դու նե լի 
աղոթ քի օժան դա կու թյա նը դի մե լու` իմա նա լով և հա մոզ ված, 
որ Աստ ված ան պատ ճառ լսում է Իր հա վա տա րիմ ծա ռա յի 
աղոթք նե րը. արդ, եթե դու էլ ցան կա նում ես բո լոր վնաս նե րից 
և պա տիժ նե րից զերծ լի նել, մի՛շտ աղո թիր և մի և նույն ժա մա
նակ խնդրի՛ր նաև ար ժա նի նե րի աղոթ քը, որ պես զի քեզ հա
մար բա րե խոս լի նեն առ Աստ ված:

Հարց ՀԷ: Ո՞վ է հաջորդում Եզեկիային:
Պա տաս խան: Նրա Մա նա սե որ դին: Սա տաս ներ կու տա րե

կան էր, երբ թա գա վոր է դառ նում, և թա գա վո րում է հի սուն
հինգ տա րի: Սա կայն կռա պաշտ լի նե լով` վե րա կա ռու ցում է 
Եզե կի ա յի քան դած կուռ քե րի սե ղան նե րը և նո րից ան տառ
ներ տնկե լով` կուռ քեր պաշ տում և ժո ղովր դին էլ խրա խու
սում: Սրա նից բա ցի, երկն քի աստ ղե րի անուն նե րով կուռ քեր 
կա ռու ցել տա լով, երկր պա գում է դրանք` որ պես աստ ված ներ: 
Մա նա սեն մին չև ան գամ տա ճա րում շատ կուռ քեր է դնում և, 
Աստ ծու հա մար պատ րաստ վա ծը կուռ քե րին հատ կաց նե լով, 
իր որ դի նե րին, ի պա տիվ նրանց, կրա կի մի ջով է անց կաց նում ̀ 
ասես նրանց ըն ծա յե լով, և զո հեր է մա տու ցում:

Այս ամ բա րիշտ ար քան, թող նե լով Աստ ծու մար գա րե նե
րին, պատ վում էր կա խարդ նե րին և հա վա տում նրանց, թեև 
ճշմա րիտ մար գա րե նե րը Աստ ծու հրա մա նով շատ են խրա
տում և հոր դո րում, սա կայն լսե լու փո խա րեն շա տե րին սպա
նում է, մա նա վանդ Եսա յի մար գա րե ին սպա նում է՝ սղո ցով 
եր կու մա սի բա ժա նե լով, մինչ նա Աստ ծու հրա մանն էր հա ղոր
դում թա գա վո րին: Նա այն քան է չա րա նում, որ իր անզ գա մու
թյամբ գե րա զան ցում է Աստ ծու հրա ման նե րի դեմ գնա ցող Իս
րա յե լի և Հու դա յի բո լոր թա գա վոր նե րին:
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Այս է պատ ճա ռը, որ Աստ ված բար կա նա լով ասո րի նե րի 
թա գա վո րի ձեռ քով պատ ժում է նրան, որ զղջա և ապաշ խա րի: 
Ասո րես տա նի թա գա վո րի կար գադ րու թյամբ զոր քե րի հրա մա
նա տար նե րը , գա լով Երու սա ղեմ, կա րո ղա նում են բռնել Մա
նա սե թա գա վո րին և Բա բե լոն են տա նում՝ կապկպ ված, նրա 
ձեռ քերն ու ոտ քե րը շղթա ներ անց կաց նե լով, ինչ պես նաև պա
րա նո ցը շղթա յե լով`բան տար կում:

Դու Մա նա սեի թշվա ռու թյո՛ւնը տես. նա, որ Հու դա յի թա
գա վոր լի նե լու ժա մա նակ Աստ ծուն ուրա նա լով, մար գա րե նե
րին սպա նել է տա լիս, սա կայն, երբ բան տարկ վում է, ոչ մի այն 
զղջում է իր արած նե րի հա մար, այ լև սրտա մոր մոք հա ռա չանք
նե րով սկսում է ար տաս վել և, ուղիղ սրտով Աստ ծու ան հուն 
ողոր մու թյու նը հու սա լով, պա ղա տանք նե րով աղոթք ներ է ուղ
ղում առ Աստ ված288: Ու քա նի որ Աստ ված ողոր մած և բա րե
գութ է, ըն դու նե լով նրա աղոթք նե րը, նրան ազա տում է դառ
նա ղետ գե րու թյան վի ճա կից : Քա նի որ Աստ ված Բա բե լո նի 
ար քա յի սրտում գութ է դնում առ Մա նա սե թա գա վոր, և նա, 
ազա տե լով նրան, Երու սա ղեմ է ուղար կում: Երբ նա վերս տին 
բազ մում է իր գա հին, իր զղջու մի հա մա ձայն` մինչ մահ հնա
զանդ և հա վա տա րիմ է լի նում Աստ ծուն , Երու սա ղե մից և Հու
դա յից վե րաց նում է բո լոր կուռ քե րը և կուռ քե րին վե րա բե րող 
իրե րը, որոնք նախ կի նում ինքն էր պատ րաս տել :

Դրա նից բա ցի, մաք րել տա լով տա ճա րը, հրա մա յում է ըստ 
օրեն քի սո վո րա կան զո հեր մա տու ցել Աստ ծուն: Նաև կար
գադ րում է, որ ժո ղո վուր դը ոչ մի այն հրա ժար վի կուռ քե րից, այ
լև կա տա րե լա պես հնա զանդ վի Աստ ծուն և մի այն Նրան ծա
ռա յի: Երու սա ղե մի և մա նա վանդ Սի ո նի պա րիս պը դար ձյալ 

288 Երբ նա նեղության մեջ ընկավ, փնտռեց իր Տեր Աստծու ներ
կա յությունը և խիստ նվաստացավ իր նախնիների Աստծու առջև (Բ 
Մնաց. 33:12):
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կա ռու ցե լով` ամ րաց նում է և հզոր քա ղաք նե րում զորք և զո
րա վար ներ տե ղա կա յում: Ապա երբ Մա նա սեն մա հա նում է, 
նրան, մի յու րա հա տուկ շու քով, թա ղում են իր պար տե զում:

Մա նա սեի պատ մու թյու նը մեծ հույս և մխի թա րու թյուն է 
մե ղա վոր նե րին, թե ինչ պես նրա նման կա տա րե լա պես զղջան և 
ապաշ խա րեն` օրի նակ ունե նա լով նրա աղոթքն ու պա ղա տան
քը , որը Մեծ պահ քի ժա մա նակ կար դաց վում է Սուրբ Եկե ղե
ցում289: Մա նա սե ին հա ջոր դում է նրա Ամոն որ դին, որը, հե  տևե
լով հոր սկզբնա կան չար վար քին, նո րից վե րա կանգ նում է նրա 
վե րաց րած կուռ քե րը և երկր պա գում դրանք: Ամո նը հակ ված էր 
հոր վատ օրի նա կին, սա կայն նրա նման զղջա լով ուղղ վե լու և 
ապաշ խա րե լու ժա մա նակ չի ունե նում, քա նի որ նրա ծա ռա նե րը 
մի ա վոր վե լով հենց իր պա լա տում սպա նում են նրան: Թեև ժո
ղո վուր դը, դա իմա նա լով, վրեժխն դիր է լի նում` պատ ժե լով այդ 
մարդ կանց, սա կայն թշվառ Ամո նը մի այն եր կու տա րի թա գա
վո րե լուց հե տո իր անօ րեն վար քի մեջ էլ մա հա նում է:

Այս տեղ հարկ է նկա տել, թե ինչ պես մե ղա վոր նե րը, Մա
նա սե թա գա վո րի կյան քի օրի նակն աչ քի առ ջև ունե նա լով, 
կա րող են մե ծա պես մխի թար վել և ամեն պա րա գա յում Աստ
ծու ան սահ ման ողոր մու թյա նը և գթու թյանն ապա վի նե լու 
հա մար ձա կու թյուն ունե նալ , նույն ձև ով էլ նաև Ամո նի վի ճա
կի և նրա թշվառ վախ ճա նի մա սին խոր հե լով` պար տա վոր են 
երկն չել, որ մի գու ցե նրա նման զղջա լու ժա մա նակ չգտնե լով` 
մեղ քի մեջ մա հա նան:

Հարց ՀԸ: Ո՞վ է հաջորդում Ամոնին:
Պա տաս խան: Նրա Հով սիա որ դին: Սա ութ տա րե կան էր, 

երբ թա գա վոր է դառ նում և երե սուն մեկ տա րի թա գա վո րում: 

289 Տե՛ր ամենակալ, Աստված Աբրահամի և Հակոբի... (Ժամա գիրք):
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Հով սի ան, դաս տի րակ ված լի նե լով առա քի նի և իմաս տուն 
մար դու ձեռ քով, Աստ ծու ողոր մու թյամբ ամեն կերպ հնա
զանդ էր Աստ ծու սուրբ օրենք նե րին և կամ քին, և երբ քսան 
տա րե կան է դառ նում, ան ձամբ գնա լով իր իշ խա նու թյան ներ
քո վայ րե րը ̀  ինչ քան կուռ քեր և կուռ քե րին վե րա բե րող առար
կա ներ են լի նում , որոնք նրա հայ րը՝ Ամոնն էր կանգ նեց րել, 
բո լորն էլ ան հետ վե րաց նում է, այս քա նով չբա վա րար վե լով` վե
րաց նում է նաև Իս րա յե լի բո լոր կռատ նե րը և կո տո րում կուռ
քե րին ծա ռա յող նե րին :

Աստ ծու ժո ղո վուր դը սո վո րու թյուն ուներ, Աստ ծու օրեն
քին հա կա ռակ, Աստ ծուն զո հեր մա տու ցե լու բարձ րա դիր 
վայ րե րում, որոնք Հով սի ան նույն պես ամ բող ջու թյամբ ար գե
լում է` ավե րե լով և վե րաց նե լով այդ տե ղե րը: Դրա նից բա ցի` 
Իս րա յե լի առա ջին թա գա վոր Հե րո բո վա մի` Բե թե լում կա ռու
ցած սե ղա նին Բա հաղ կուռ քին զոհ մա տու ցած բո լոր քրմե րի 
ոս կոր նե րը հա նե լով նրանց գե րեզ մա նից` այ րում է և սե ղա
նը կոր ծա նե լով` ան գամ քա րերն է փո շի աց նում` բա ցի Բե թե
լի այն սուտ մար գա րեի ոս կոր նե րից, որն Աստ ծու մար գա րեի 
հետ նույն գե րեզ մա նում էր թաղ ված, և որի ոս կոր նե րը մյու սի 
ոս կոր նե րից ան կա րող լի նե լով զա նա զա նե լու` չի դիպ չում նրա 
գե րեզ մա նին: Հով սիա թա գա վո րի սույն արար քով կա տար
վում է Աստ ծու մար գա րեի այն խոս քը, որն ասել էր վե րո հի շյալ 
Հե րո բո վա մին (տե՛ս ԽԷ հար ցը):

Քա նի որ կռա պաշ տու թյան հակ ված թա գա վոր նե րը ան
փույթ էին տա ճա րը նո րո գե լիս և բա րե կար գե լիս, ուս տի Հով
սի ան, ցան կա նա լով նո րո գել այն, Քեղ կիա քա հա նա յա պե տին 
պատ վի րում է, որ նո րո գե լու հա մար հա վա քի տա ճա րի եկա
մուտ նե րը. այդ նո րոգ ման ժա մա նակ հի շյալ քա հա նա յա պե
տը Մով սես տա ճա րից մար գա րեի ձեռ քով գրված մի օրեն
քի գիրք է գտնում, որը կար դա լով ուղար կում է թա գա վո րին, 
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և երբ սա ևս կար դում է, մեծ տրտմու թյամբ և ար տաս վե լով 
պատ ռում է հա գուստն ու ասում. «Աստ ված սաս տիկ բար կա
ցել է մեզ վրա, քա նի որ գի տեմ, որ մեր հայ րե րը այս գրքում 
գրված պատ վի րան նե րին չեն հնա զանդ վել, և ան շուշտ, մեզ 
վրա մեծ չա րիք ներ պի տի գան»:

Այդ ժա մա նակ Հով սի ան եր կյու ղից Երու սա ղե մում ապ րող 
Ոզ դա անու նով մի կին մար գա րեի մոտ մար դիկ է ուղար կում, 
որ նրա մի ջո ցով իմա նա Աստ ծու կամ քը: Կին մար գա րեն 
աստ վա ծա յին ներշն չու մով թա գա վո րի մարդ կանց պա տաս
խա նում է. «Հով սի ա յին ասա ցե՛ք, որ այդ գրքում գրված պա
տիժ նե րը պի տի գան Երու սա ղե մի և նրա բնա կիչ նե րի վրա, 
քա նի որ նրանք բար կաց րել են Աստ ծուն, սա կայն Աստ ծուց 
պատ կա ռե լով հա գուս տը պատ ռե լու և ար տաս վե լու հա մար 
բո լոր այդ չա րիք նե րը, որոնք գա լու են, իր աչ քով չի տես նե լու»:

Հով սի ան, լսե լով այս խոս քե րը, ժո ղո վում է քա հա նա նե
րին, ղև տա ցի նե րին, Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րին և Բե նի ա
մի նի ցե ղից նրանց, ով քեր Երու սա ղե մում էին ապ րում, և 
գնա լով տա ճար հի շյալ գրքերն է կար դում և բարձ րա նա լով 
Սո ղո մո նի պատ րաս տած պղնձե ամ բի ո նին ̀  ուխտ և դա շինք 
դնում, որ միշտ հնա զանդ վեն Աստ ծուն և կա տա րեն Նրա 
պատ վի րան նե րը :

Հե տո ըստ օրեն քի մեծ շու քով բա ղար ջա կե րաց տոնն են 
անում: Նրա իշ խա նու թյան ներ քո գտնվող բո լոր ժո ղո
վուրդ նե րը, այդ տո նի առի թով Երու սա ղեմ գա լով, նա խա դե
պը չու նե ցող շքե ղու թյամբ նշում են բա ղար ջա կե րաց տո նը: 
Մա նա վանդ Հով սի ան քա հա նա նե րին և ղև տա ցի նե րին պատ
վի րում է, որ կա նո նա վո րա պես պաշ տա մուն քի մեջ լի նեն , ճիշտ 
ինչ պես Սո ղո մո նի և Դավ թի ժա մա նակ է եղել:

Հով սի ան շտա պում է՝ Աստ ծու տա պա նակն էլ հա տուկ տե
ղում տե ղադ րե լու, քա նի որ շատ թա գա վոր ներ տա պա նա կը, 
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իր տե ղից վերց նե լով, այլ տեղ էին դնել տա լիս: Բա րե պաշտ 
ար քան այդ առի թով երե սուն հա զար խոյ, զվա րակ, գառ և 
այծ է պար գև ում ժո ղովր դին, նույն ձև ով էլ նվեր ներ են տա լիս 
իշ խան նե րը և քա հա նա նե րը, այն պես որ ան պատ մե լի ուրա
խու թյամբ յոթ օր Աստ ծուն զո հեր մա տու ցե լով` ամ բողջ ժո ղո
վուրդն ուրա խա նում է:

Այ նու հե տև, երբ Եգիպ տո սի Նե քա վով թա գա վորն Ասո
րես տա նի թա գա վո րի դեմ է պա տե րազ մում , Հով սի ան նրա 
դեմ է դուրս գա լիս և ցան կա նում է ար գե լել, քա նի որ գու ցե իր 
երկ րով անց նե լով` վնաս պատ ճա ռեր: Թեև հի շյալ Նե քա վո վը 
նրան հայտ նում է, որ ինքն Աստ ծու հրա մա նով է Ասո րես տա
նի դեմ պա տե րազ մում և նրան վնա սե լու մտադ րու թյուն չու նի, 
նաև Երե միա մար գա րեն է Հով սի ա յին հոր դո րում` դեմ դուրս 
չգա290, սա կայն նա չի հա մոզ վում, իս կույն պա տե րազ մում է, 
նե տից ծան րո րեն վի րա վոր վում, և նրա թիկ նա պահ ներն իս
կույն պա տե րազ մի դաշ տից նրան տա նում են Երու սա ղեմ, որ
տեղ էլ մա հա նում է:

Ե՛վ Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րը, և՛ Հու դա յի ցե ղը մե ծա պես 
սգում և ող բում են սույն բա րե պաշտ ար քա յին, որին թա
ղում են իր հայ րե րի մոտ: Երե միա մար գա րեն նրա հա մար 
դամ բա նա կան երգ է հո րի նում, որ ամ բողջ ժո ղո վուր դը եր գե
լով լա ցում է, և այս սո վո րու թյու նը մնում է Հու դա յի ցե ղի մեջ:

Հարց ՀԹ: Ո՞վ է հաջորդում Հովսիային:
Պա տաս խան: Նրա որ դին՝ Հո վա քա զը: Սա իր հոր շավ ղով 

չի գնում, այլ չար վար քի հակ ված լի նե լով` հա զիվ երեք ամիս է 
թա գա վո րում: Քա նի որ Եգիպ տո սի վե րո հի շյալ Նե քա վով 

290 Բայց Հոսիան հետ չդարձրեց իր մարտակառքը, այլ ձեռ նա
մուխ եղավ նրա դեմ պատերազ մե լու, չլսեց Երեմիա մարգարեի խոս
քերը, որ նա ասում էր նրան Տիրոջ բերանով (Ա Եզր. 1:28):
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թա գա վո րը, հար ձակ վե լով Երու սա ղե մի վրա, նրան բռնե
լով, շղթա յա կապ Եգիպ տոս է տա նում: Հո վա քա զը Եգիպ տո
սում գե րու թյան մեջ մա հա նում է, նրա եղ բայ րը ՝ Եղի ա կի մը, 
Եգիպ տո սի Նե քա վով թա գա վո րի հա ճու թյամբ թա գա վո րում է 
Երու սա ղե մում:

Նե քա վո վը ծանր հարկ է դնում Հու դա յի թա գա վո րի վրա, 
որը, ամեն տա րի ժո ղովր դից հա վա քե լով, վճա րում է: Նրա 
անունն էլ փո խե լով` Հո վա կիմ է դնում, որ պես զի նրա վրա իր 
իշ խա նու թյու նը հայտ նի լի նի: Այս ձև ով Հո վա կի մը թա գա վո
րում է տասն մեկ տա րի, սա կայն իր եղ բոր նման հակ վում է չար 
ըն թաց քի և Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ գոր ծում :

Դու Հո վա կի մի թշվառ վի ճա՛կը տես. քա նի որ Բա բե լո նի 
Նա բու գո դո նո սոր ար քան, Եգիպ տո սի դեմ պա տե րազ մե լով, 
հաղ թում է և Եգիպ տո սից մին չև Եփ րատ գե տը գրա վե լուց բա
ցի` Հու դա յի եր կիրն էլ է վերց նում իր իշ խա նու թյան ներ քո, և 
Հո վա կի մը ստիպ ված է լի նում Եգիպ տո սի թա գա վո րին վճա
րե լիք հար կը Նա բու գո դո նո սո րին տա լու և Աստ ծու անու նով 
երդ վե լով` հաս տա տում է այս ուխ տը:

Հո վա կի մը երեք տա րի հա վա տա րիմ է մնում իր ուխ տին, 
ապա դրժում է, որի պատ ճա ռով Նա բու գո դո նո սո րը, գա լով 
Երու սա ղեմ, բռնում է նրան և շղթա յա կապ տա նում Բա բե լոն: 
Նաև տա ճա րի ոս կյա և ար ծա թյա անոթ նե րի մի մասն իր հետ 
առ նե լով` իր կուռ քե րի տա ճար նե րում է դնում: Դրա նից բա
ցի` Երու սա ղե մի պատ վա վոր և ազ դե ցիկ բնա կիչ նե րից շա տե
րին գե րե վա րե լով` Բա բե լոն է տա նում և զա նա զան ար տո նու
թյուն ներ տա լով` բնա կեց նում այն տեղ:

Սա կայն երբ Հո վա կիմ թա գա վո րը կրկին ու կրկին խոս
տա նում է կա տա րել Նա բու գո դո նո սո րի պա հան ջը, այ սինքն` 
նախ կի նի նման վճա րել հար կը, նո րից Երու սա ղեմ է վե րա
դառ նում և որոշ ժա մա նակ հե տո դրժում իր խոս տու մը: 
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Աստ ված, նրա այս ան հա վա տա րիմ վար մուն քից բար կա
նա լով, այլ թշնա մի ներ է ուղար կում: Քա նի որ քաղ դե ա ցի, 
ասո րես տան ցի , մո վա բա ցի, ամո նա ցի և սա մա րա ցի աս պա
տակ նե րը , նրա եր կիր մտնե լով , կո ղոպ տում են և ամե նու րեք 
սպառ նում ավե րու մով:

Թեև Հո վա կիմն այս պի սով պատժ վում է, սա կայն զգաս
տա նա լու փո խա րեն այն քան է չա րա նում, այն պես թշնա մա
նում ժո ղովր դին, որ մա հա նա լուց հե տո ժո ղո վուր դը, նրա 
մար մի նը գե րեզ մա նից հա նե լով, Երու սա ղե մից դուրս մի 
դաշտ է նե տում, որ պես զի թռչուն նե րին և գա զան նե րին կե
րա կուր դառ նա, ինչ պես որ Երե միա մար գա րեն էր նա խա պես 
մար գա րե ա ցել291:

Այ նու հե տև Երու սա ղե մում թա գա վո րում է նրա որ դին՝ Հե
քո նի ան, սա կայն ըն դա մե նը երեք ամիս և տասն օր, քա նի որ 
սա էլ էր չար, Նա բու գո դո նո սո րը զորք է ուղար կում և պա շա
րում Երու սա ղե մը: Այն ժա մա նակ Հե քո նի ան, նեղ դրու թյան 
մեջ ընկ նե լով, մոր և պա լա տա կան նե րի հետ անձ նա տուր է լի
նում և Երու սա ղեմն էլ հանձ նում Նա բու գո դո նո սո րին :

Այս ան գամ վեր ջինս, տա ճա րում և Հե քո նի ա յի պա լա
տում ոս կյա և ար ծա թյա ամեն ինչ գրա վե լուց բա ցի, Բա բե
լոն է տա նում նաև Երու սա ղե մի մե ծա մեծ նե րին, զոր քը և 
ար հես տա վոր նե րին , այն պես որ Երու սա ղե մում մի այն աղ
քատ ներն են մնում: Հե քո նի ա յի փո խա րեն նրա հո րեղ բո րը՝ 
Մեթ թա նին է թա գադ րում և անունն էլ փո խե լով` Սե դե կիա է 
կո չում:

291 Դրա համար էլ Տերը Հուդայի երկրի թագավոր Հոսիայի որդի 
Հովակիմի մասին այսպես է ա սում. «Թող այդ մարդու վրա չողբան 
և չասեն՝ վա՜յ, վա՜յ եղբայր, թող չկոծեն ու չասեն՝ վա՜յ, վա՜յ տեր, 
վա՜յ, վա՜յ սիրելի։ Թող նա էշի թաղումով թաղվի, թող նեխվի ու գցվի 
Երուսաղեմի դար պա սից այն կողմ» (Երեմ. 22:18,19):
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Հարց Ձ: Քանի՞ տարի է թագավորում Սեդեկիան:
Պա տաս խան: Տասն մեկ տա րի: Սա նույն պես Աստ ծու կամ

քին հա կա ռակ վարք ունե նա լու պատ ճա ռով Երու սա ղե մի 
մյուս բնա կիչ նե րի, մե ծա մեծ նե րի և քա հա նա նե րի վի ճակն 
օրըս տօ րե վատ թա րա նում է: Սրա նից բա ցի` թա գադր վե լուց 
հե տո եր դու մով խոս տա նում է հնա զանդ լի նել Նա բու գո դո նո
սո րին, սա կայն երդ մանն անհ նա զանդ` հույ սը դնում է Եգիպ
տո սի թա գա վո րի վրա և նրա հետ մի ա վոր վե լով` ցան կա նում է 
ապս տամ բել և խոս տա ցած տուր քը չվճա րել Բա բե լո նի թա գա
վո րին, որից ըն դու նել էր թա գա վո րու թյու նը :

Հի րա վի, սրանց մեղ քի չա փը լրա ցած լի նե լով` պի տի 
պատժ վե ին, և նրանց պատ ճա ռով Երու սա ղեմ քա ղաքն ու 
տա ճարն էլ պի տի ավեր վե ին, սա կայն Աստ ված, ողոր մած լի
նե լով, Երե միա մար գա րեի մի ջո ցով Իր հրա ման ներն է հա
ղոր դում նրանց, որ պես զի ուղ ղե լով իրենց վար քը` վե րա հաս 
պա տու հա սից հե ռու և ազատ լի նեն: Քա նի որ հենց նույն ժա
մա նակ Երե մի ան, Երու սա ղե մում լի նե լով, քա րո զում էր. «Հնա
զանդ վե ցե՛ք Բա բե լո նի թա գա վո րին, որ պես զի չպատժ վեք»:

Սա կայն ինչ պես ան ցյա լում իրենց հայ րե րը մար գա րե նե
րի խրատ նե րին հե տև ե լու փո խա րեն ոմանց ծաղ րում էին, 
ոմանց էլ` սպա նում, այս ան գամ էլ նա խա տում են Երե միա 
մար գա րե ին և անխղ ճո րեն վար վում նրա հետ, որի պատ մու
թյու նը ման րա մասն կա րող ես կար դալ մար գա րեի գրքում: Մի
և նույն ժա մա նակ Եզե կի ել մար գա րեն, որը բնակ վում էր Բա բե
լո նին սա հա մա նա կից Քո բար գե տի մոտ, Աստ ծու հրա մա նով 
և զա նա զան օրի նակ նե րով որո շա կի ո րեն հայտ նում է, որ ժո ղո
վրդի մեղ քի պատ ճա ռով Երու սա ղեմն ու տա ճա րը պի տի կոր
ծան վեն, ինչ պես որո շա կի ո րեն կար դում ենք նրա գրած գրքում:

Զար մա նա լին այն է, որ Բա բե լո նում բնակ վող իս րա
յե լա ցի նե րը, Եզե կի ել մար գա րեի խոս քե րին ու գոր ծե րին 
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հա վա տա լով, շտա պում են հայտ նե լու Երու սա ղե մի ժո ղո
վրդին, որ նրանք զգու շա վոր լի նեն կամ զգաս տա նան և փո
խեն իրենց վարքն ու ուղ ղու թյու նը, սա կայն նրանք սար սա
փե լի հա մա ռու թյամբ եր բեք չեն ցան կա նում հետ դառ նալ չար 
ճա նա պար հից: Նրանք, չցան կա նա լով խրատ վել ան ցյա լի օրի
նակ նե րից, մտքի մի տա րօ րի նակ կու րու թյամբ իրենց ան ձերն 
ու մի ա ժա մա նակ ամ բողջ ազգն ան խու սա փե լի չա րի քի են 
մատ նում: Այժմ դառ նանք մեր պատ մու թյա նը և տես նենք 
նրանց վար քի հե տև ան քը :

Արդ, երբ Նա բու գո դո նո սո րը լսում է, որ Սե դե կի ան, մի ա
վոր վե լով Եգիպ տո սի թա գա վո րի հետ, այ լևս չի ցան կա նում 
հնա զանդ վել իրեն, ահա գին զոր քով շարժ վում է Երու սա ղեմ 
և պա շա րում է այն: Ու քա նի որ Եգիպ տո սի թա գա վո րը զոր
քով Սե դե կի ա յին օգ նու թյան է շտա պում, Նա բու գո դո նո սո րը, 
թող նե լով պա շա րու մը, նրա դեմ է գնում, որ պես զի նախ` նրան 
պատ ժի, ապա` Սե դե կի ա յին:

Թեև Սե դե կի ան ուրա խա նում է պա շա րու մից ազատ վե լու 
հա մար, սա կայն սույն ուրա խու թյու նը կարճ է տև ում` փոխ վե
լով մեծ տրտմու թյան: Քա նի որ Նա բու գո դո նո սո րը, հաղ թե
լով Եգիպ տո սի թա գա վո րին և նրան փա խուս տի մատ նե լով, 
վերս տին պա շա րում է Երու սա ղե մը: Այդ ժա մա նակ քա ղա քում 
սննդի պա շար էլ չի լի նում, և մա նա վանդ Նա բու գո դո նո սո րի 
զոր քը քան դում է պարս պի մի հատ վա ծը: Սե դե կի ան, բո լո րո
վին հու սա հատ ված, ստիպ ված է լի նում փախ չե լու, սա կայն 
նրան հե տապն դե լով` բռնում են: 

Նույն ժա մա նակ Նա բու գո դո նո սո րը Թեփ ղա թում էր, երբ 
նրա առ ջև են բե րում կա լա նա վոր Սե դե կիա թա գա վո րին։ 
Ա տյան է հրա վի րում, որ տեղ օրի նա վոր քննու թյամբ հաս
տատ վում է նրա հան ցան քը, որից հե տո Սե դե կի ա յի աչ քի առ
ջև նրա որ դի նե րին և ժո ղովր դի մե ծա մեծ նե րին սպա նե լով` 
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հրա մա յում է կու րաց նել նրան և այդ պես կույր, շղթա յա կապ 
Բա բե լոն է տա նում և բան տար կում, որ տեղ էլ որոշ ժա մա նակ 
հե տո թշվա ռո րեն մա հա նում է:

Այս տեղ հարկ է նկա տի առ նել Երու սա ղե մի ողոր մե լի վի
ճա կը. Սե դե կի ա յի փախ չե լուն պես նրա զոր քերն էլ են ցրվում, 
և Նա բու գո դո նո սո րի զոր քը, Երու սա ղեմ մտնե լով, բնա կիչ նե
րին կո տո րե լուց բա ցի, չկո ղոպտ ված ան կյուն ան գամ չի թող
նում: Մա նա վանդ Նա բու գո դո նո սո րը , իր Նա բու զար դան զո
րա պե տին նո րից ուղար կե լով, տա ճա րում և ար քու նա կան 
պա լա տում գտվող ամ բողջ ոս կին, ար ծա թը և կահ կա րա սին 
Բա բե լոն է փո խադ րում, և մնա ցած իրե րը, որոնք փո խադ րե լը 
դժվար էր, կոտ րում և այ րում են: Դրա նից բա ցի, Երու սա ղե մի 
պա րիս պը քան դե լով, բո լոր մե ծա մեծ նե րի ապա րանք ներն ու 
տնե րը անխ նա և առանց բա ցա ռու թյան հիմ նա հա տակ քան
դել և ավե րել է տա լիս: Նա բու գո դո նո սո րը հրե ա նե րին էլ գե
րե վա րում և բնա կեց նում է Բա բե լո նում, Պարս կաս տա նում 
և Քրդստա նում, սա կայն որ պես զի Իս րա յել եր կիրն էլ ամ բող
ջո վին անմ շակ չմնա, այն տեղ է թող նում աղ քատ մարդ կանց, 
որ պես զի հո ղա գոր ծու թյամբ զբաղ վեն: Թեև Երու սա ղեմն ու 
տա ճա րը ավե րակ դառ նա լով` ժո ղո վուրդն էլ գե րե վար վում է, 
սա կայն Նա բու գո դո նո սո րը Գո թո ղիա անու նով մե կին Հու դա
յի երկ րի վե րա կա ցու է կար գում, որ պես զի կա ռա վա րի այն տեղ 
մնա ցած աղ քատ ժո ղովր դին:

Այս պաշ տո նյան, քա նի որ Երու սա ղեմն ավեր ված էր, իր 
բնա կու թյան հա մար հար մար շի նու թյուն չգտնե լով, Մա սե
փա քա ղա քում է հաս տատ վում: Սկսե լով ժո ղովր դին մխի թա
րել բար վոք կա ռա վա րու թյամբ ̀  շա տե րը, որոնք պա շար ման 
ժա մա նակ և դրա նից առաջ եր կյու ղից խույս էին տվել շրջա կա 
հե թա նոս ազ գե րի քա ղաք ներ, նո րից վե րա դառ նում են և հնա
զանդ վում Գո թո ղի ա յին, որն էլ բո լո րին ար տո նում է առանց 
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եր կյու ղի գնալ և բնակ վել իրենց նախ կին վայ րե րում` պայ մա նով, 
որ պի տի հպա տակ վեն Նա բու գո դո նո սո րի հրա ման նե րին և իշ
խա նու թյա նը: Ար դա րև, շատ մար դիկ, Մա սե փա գա լով, իրենց 
ցե ղա կից թա գա վոր նե րի ժա մա նակ նե րից է՛լ ավե լի հան գիստ և 
ապա հով են սկսում ապ րել` առանց որևէ մե կից վախ ունե նա լու: 
Արդ, Սե դե կիա թա գա վո րի զո րա վար նե րից Իս մա յել անու նով 
մե կը, որը, պա տե րազ մի ժա մա նակ ապս տամ բե լով, բազ մա քա
նակ զոր քի հետ ամո նա ցի նե րի թա գա վո րի մոտ էր փա խել, նո
րից իր զոր քով վե րա դառ նա լով , Մա սե փա է գա լիս: Նրա հետ` 
նաև այլ զո րա վար ներ` իրենց զոր քով, որոնց Գո թո ղի ան պատ
վով և սի րով ըն դու նում է և մի ա ժա մա նակ եր դու մով վստա հեց
նում, որ հան գիստ և ապա հով կա րող են աներ կյուղ ապ րել:

Սա կայն վե րո հի շյալ Իս մա յե լը, իր ազ գին թշնա մի և անա
գո րույն անձ լի նե լով, դաշ նակ ցում է ամո նա ցի նե րի կռա պաշտ 
Բա րե լիս թա գա վո րի հետ և ցան կա նում է սպա նել Գո թո ղի ա
յին , ուր պես զի մնա ցած ժո ղովր դին էլ ամո նա ցի նե րի եր կիր գե
րի տա նի, և ինքն էլ այդ պի սի ազ գա դավ կեց ված քով առա վել 
պատ վի և աս տի ճա նի ար ժա նա նա: Թեև մյուս զո րա վար նե րը, 
իմա նա լով նրա չար դի տա վո րու թյան մա սին, տե ղե կաց նում են 
Գո թո ղի ա յին , սա կայն նա չի հա վա տում: Այդ զո րա վար նե րից 
մե կը, որի անու նը Հով նան էր, իր ազ գին հա վա տա րիմ լի նե լով` 
մտադր վում է գաղտ նի սպա նել Իս մա յե լին, սա կայն Գո թո ղի
ան հա վա նու թյուն չի տա լիս` կար ծե լով, թե զրպար տու թյուն է, 
քա նի որ Իս մա յե լից որևէ չա րու թյուն չէր սպա սում: Եվ այս
պես, Իս մա յե լը իր տա սը մարդ կան ցով գա լիս է Գո թո ղի ա յի 
մոտ, և մինչ ճաշ կե րույ թը չէր ավարտ վել, և բո լորն էլ ուրախ ու 
զ վարթ էին, Իս մա յե լը և նրա մար դիկ, իս կույն հար ձակ վե լով, 
սպա նում են խեղճ Գո թո ղի ա յին:

Դրա նից բա ցի` նոր ըն կեր նե րի օգ նու թյամբ կո տո րում է 
Գո թո ղի ա յի մարդ կանց և տա նը գտնվող ռազ միկ հրե ա նե րին, 
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որ պես զի իրեն դի մադ րող անձ չմնա, և այդ օրը Գո թո ղի ա
յի մահ վան լու րը չտա րած վի: Հա ջորդ օրը ութ սուն հրե ա, 
տա ճա րի ավեր ման հա մար ող բա լով, իրենց հա գուստ նե րը 
պատռտած և մո րուք նե րը սափ րած, Մա սե փա են գա լիս` Աստ
ծուն ըն ծա ներ մա տու ցե լու, քա նի որ լսել էին, որ ժո ղո վուր դը 
այն տեղ է հա վաք վել և Աստ ծու հա մար սե ղան կա ռու ցել:

Իս մա յե լը, այդ մարդ կանց տես նե լով, կեղ ծա վո րու թյուն է 
անում և ինքն էլ ար տաս վե լով այդ մարդ կանց առա ջար կում է 
գնալ Գո թո ղի ա յի մոտ, և երբ քա ղաք են մտնում, իս կույն սպա
նել է տա լիս և մար մին նե րը մի ցա մա քած ջրհո րի մեջ գցում. 
մի այն տա սը հո գի է ազատ վում բռնա կա լից` մեծ գու մար խոս
տա նա լով: Ապա գրա վե լով քա ղա քը` պատ րաստ վում է նրա 
բնա կիչ նե րին և Սե դե կիա թա գա վո րի աղ ջիկ նե րին (որոնց 
գթա լով` Նա բու գո դո նո սո րը Գո թո ղի ա յի մոտ էր թո ղել) գե րե
վա րե լով ամո նա ցի նե րի թա գա վո րի մոտ տա նել: 

Սա կայն վե րո հի շյալ Հով նա նը և մյուս զո րա վար նե րը, եղե
լու թյունն իմա նա լով, հաս նում են նրա հե տև ից և ազա տում 
ժո ղովր դին. մի այն Իս մա յե լին իր ութ մարդ կան ցով հա ջող
վում է փախ չել ամո նա ցի նե րի եր կիր: Թեև Հով նա նը և նրա ըն
կեր նե րը ժո ղովր դին փրկում են անզ գամ բռնա կա լից, սա կայն 
այ լևս չեն ցան կա նում մնալ Հու դա յի երկ րում, այլ որո շում են 
գնալ Եգիպ տոս և ժո ղովր դին էլ իրենց հետ տա նել` վա խե նա
լով, որ Նա բու գո դո նո սո րը , լսե լով Գո թո ղի ա յի մահ վան մա սին, 
կհրա մա յի կո տո րել իրենց: Եվ քա նի որ Երե միա մար գա րեն 
Նա բու գո դո նո սո րի հրա մա նով մնա ցել էր Հու դա յի երկ րում, 
որ մխի թա րի ժո ղովր դին, ուս տի Հով նա նը իր ըն կեր նե րի հետ 
աղա չում է նրան, որ աղո թի և իրենց մա սին Աստ ծու կամ քը 
իմա նա, որ պես զի ըստ դրա շարժ վեն: Մար գա րեն աղո թե լով 
աստ վա ծա յին ներշնչ մամբ նրանց հայտ նում է. «Մի՛ գնա ցեք 
Եգիպ տոս, Աստ ված կա րող է ձեզ այս տեղ պահ պա նել, իսկ 
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եթե գնաք, սրով և սո վով պի տի կո տոր վեք »: Սա կայն նրանք, 
դժբախ տա բար, չեն ցան կա նում հա վա տալ Երե միա մար գա
րեի կան խա սա ցու թյա նը և իրենց որո շու մը պնդե լով` ոչ մի այն 
իրենք են ան պատ ճառ ցան կա նում գնալ Եգիպ տոս, այ լև նույ
նիսկ Երե միա մար գա րե ին են իրենց հետ տա նում292:

Խո րին կա րեկ ցան քի է ար ժա նի Հու դա յի ժո ղովր դի 
դժբախտ վի ճա կը, որով հե տև Աստ ծու օրեն քին հա կա ռակ 
գոր ծե լով, մար գա րեի խրատ նե րը չան սա լով և չար ճա նա
պար հի դառ նա լով` զղջալ և ապաշ խա րել չցան կա նա լու հա
մար մի մա սը` Բա բե լոն, մյուս մա սը` Պարս կաս տան, շա տե րը` 
Քրդստան, և ուրիշ ներն էլ Եգիպ տոս են տա րագր վում և այդ 
տե ղե րում էլ հան գիստ և խա ղա ղու թյուն չգտնե լով` դա տա
պարտ վում են վշտի ու տա ռա պան քի, այն պես որ բո լոր տե ղե
րում էլ աստ վա ծա յին պա տու հա սից զերծ չեն մնում:

Ահա այս պես, ինչ պես որ դրա նից առաջ Իս րա յե լի թա գա
վո րու թյունն է վե րա նում, այս ան գամ էլ Հու դա յի թա գա վո րու
թյու նը ջնջվե լով` ամ բողջ հրե ա ազ գը կռա պաշտ ժո ղո վուրդ նե
րի լծի և իշ խա նու թյան ներ քո գե րի և ստրուկ է դառ նում, քա նի 
որ չի ցան կա նում հպա տակ վել Աստ ծու օրենք նե րին և կամ քին:

Հարց ՁԱ: Երուսաղեմի և տաճարի ավերվելուց 
հետո ի՞նչ է լինում տապանակը:
Պա տաս խան: Երե միա մար գա րեն աստ վա ծա յին ներ գոր

ծող զո րու թյամբ թաքց նում է այն, ինչ պես նաև թաքց նում է 
վկա յու թյան խո րա նը և այն ոս կե սե ղա նը, որի վրա Աստ ծուն 
խունկ էին ծխում, քա նի որ նա, ստույգ իմա նա լով Երու սա ղե
մի մո տա լուտ կոր ծան ման մա սին, այդ սրբու թյուն նե րը, թշնա
մու ձեռ քը չընկ նե լու հա մար տա ճա րից հա նե լով, Հոր դա նա նի 

292 Երեմ. 40, 41, 42, 43:
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գե տի մյուս կողմն է տա նում և այն տեղ` լե ռան վրա` ան տա
ռում գտնվող մի քա րան ձա վում, թաք ցում293:

Մար գա րեի հետ եղած մար դիկ ցան կա նում են իմա նալ 
քա րան ձա վի տե ղը, սա կայն չեն կա րո ղա նում գտնել, քա նի որ 
Աստ ված ցան կա նում է մարդ կան ցից թաքց նել այդ տե ղը, մին չև 
որ Ին քը կա մե նա հայտ նել: Նույն ձև ով էլ քա հա նա նե րը Երե
մի ա յի հրա մա նով վերց նում են ող ջա կե զի սե ղա նի կրա կը (այն, 
որ հրաշ քով էր վառ վել) և Երու սա ղե մի մոտ գտնվող մի ան ջուր 
ջրհո րում թաքց նում: Հե տա գա յում, երբ ժո ղո վուրդն ազատ
վում է գե րու թյու նից, Նե ե միի մի ջո ցով գտնում են այն, սա կայն 
կրակն այ լևս մա րել և տղմոտ մի զանգ վա ծի էր վե րած վել: Այդ 
տիղ մը բե րե լով ող ջա կե զի սե ղա նին են դնում, և երբ արե գա կի 
ճա ռա գայթ նե րը դիպ չում են դրան, այն հրաշ քով իս կույն նո րից 
վառ վում է294: Սույն հրա շա լի իրո ղու թյու նը տես նե լով` ամ բողջ 
ժո ղո վուր դը մի ա ձայն և մի ա հա մուռ գո հու թյուն ներ և փառք են 
մա տու ցում բարձ րյալ Աստ ծուն, Որը բա զում տա ռա պանք նե
րից հե տո ցան կա նում է մխի թա րել Իր ժո ղովր դին: 

ՎԵՐՋ ՉՈՐ ՐՈՐԴ ԴԱ ՐԻ

293 Երբ Երեմիա մարգարեն եկավ հասավ այդ վայրը, այնտեղ 
գտավ անտառապատ ամուր քա րան ձավներ. վկայության խորանը, 
կտա կարանների տապանակը, խնկերի սեղանը նա տարավ դրեց 
ներս և փակեց մուտքը (Բ Մակ. 2:5):

294 Դրանից հետո նա նրանց հրաման տվեց գնալ, հավաքել 
ջուրն ու բերել։ Երբ հասավ ողջակեզ ներ մատուցելու ժամանակը, 
Նեեմի քահանայապետը հրաման տվեց, որ այդ ջուրը շաղ տան 
փայ տերի ու ողջակեզների վրա։ Երբ դա արեցին, անցավ մի փոքր 
ժամանակ, արեգակը շառա գույն շողեր արձակեց դրա վրա, և կրակի 
բոցեր ելան սեղանի վրայի փայտերից ու լափեցին ող ջակեզները, 
այնպես որ բոլորը սքանչացան (Բ Մակ. Ա:22, 23):
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ՀՌՈՒԹ295*

Հարց ՁԲ: Ո՞վ էր Հռութը:
Պա տաս խան: Մո վա բա ցի կռա պաշտ մի աղ ջիկ էր, որը, թող

նե լով կռա պաշ տու թյու նը, ըն դու նում է Իս րա յե լի Աստ ծուն և 
Նրա օրենք նե րը: Որով հե տև Իս րա յե լի դա տա վոր նե րի օրոք 
մա դի ա մա ցի կռա պաշտ նե րը, յոթ տա րի շա րու նակ մտնե լով 
իս րա յե լա ցի նե րի բնա կա վայ րե րը , փչաց նում էին ար տե րի բեր
քը: Այս է պատ ճա ռը, որ սաս տիկ սով է սկսում (տե՛ս Ը հար ցը), 
և այդ սո վի պատ ճա ռով Հու դա յի ցե ղից բեթ ղե հեմ ցի մի պատ
վա վոր մարդ, որի անու նը Եղի մե լեք էր, իր ըն տա նի քով մո վա
բա ցի նե րի եր կիր է գաղ թում:

Եղի մե լե քը Նո ե մի անու նով մի կին ուներ և եր կու որ դի, 
որոնց անուն նե րը Մա ա ղոն և Քե ե ղոն էին: Արդ, Եղի մե լե քի 
մահ վա նից հե տո որ դի ներն ամուս նա նում են մո վա բա ցի աղ ջիկ
նե րի հետ. Մա ա ղո նի կնոջ անու նը Հռութ էր, իսկ Քե ե ղո նի կնոջ 
անու նը` Որ փա։ Սրանք տա սը տա րի այն երկ րում բնակ վե լով` 
Մա ա ղոնն ու Քե ե ղոնն օտա րու թյան մեջ ան զա վակ մա հա
նում են: Եվ քա նի որ սո վը վեր ջա ցել էր, Նո ե մին իր բնիկ եր կիր՝ 

295 * Չորրորդ դարից հետո հարկ ենք համարում ներկայացնելու 
Հռու  թի, Տովբիթի, Հուդիթի և Եսթերի պատմությունները:
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Բեթ ղե հեմ , վե րա դառ նա լու ցան կու թյուն է հայտ նում: Նրա 
հարս ներն էլ ար տաս վե լով չեն ցան կա նում բա ժան վել իրենց 
սկե սու րից: Նո ե մին, օրհ նե լով իր հարս նե րին, քա նիցս նրանց 
առա ջար կում է իրենց հոր տուն վե րա դառ նալ, և թեև Որ փան 
գնում է, սա կայն Հռու թը պա տաս խա նում է Նո ե մի ին. «Քո ժո
ղո վուր դը թող իմ ժո ղո վուրդն էլ լի նի, և քո Աստ վա ծը` իմը, մին
չև մահ չեմ բա ժան վի քեզ նից»: Բա րե պաշտ կի նը, լսե լով Հռու թի 
սույն խոս քե րը, այ լևս չի ընդ դի մա նում։ Գա լիս են Բեթ ղե հեմ, 
որի բնա կիչ նե րը, նրանց վե րա դար ձի մա սին իմա նա լով, ուրա
խու թյամբ շտա պում են տե սակ ցու թյան և խնդակ ցու թյան:

Բեթ ղե հեմ քա ղա քում Բո ոս անու նով հա րուստ և պատ վա
վոր մի մարդ, որը Եղի մե լե քի ազ գա կանն էր, Նո ե մի ին բնա կու
թյան հա մար տուն է տա լիս. եղա նակն էլ գա րի հնձե լու ժա մա
նակն էր: Հռու թը Նո ե մի ից թույլտ վու թյուն ստա նա լուց հե տո 
հասկ ժո ղո վե լու հա մար արտ է գնում: Նա խախ նա մու թյան 
տնօ րի նու թյամբ հաս կեր հա վա քե լու ժա մա նակ Բո ո սի ար
տը մտնե լով` Բո ո սը տես նում է նրան և հարց նում, թե ով է, և 
երբ իմա նում է, որ Նո ե մի ի հարսն է, պատ վի րում է, որ այլ տեղ 
հասկ հա վա քե լու չգնա և օրհ նե լով մխի թա րա կան խոս քեր է 
ասում նրան, քա նի որ լսել էր նրա հա վա տար մու թյան մա սին, 
մա նա վանդ հո րը և մո րը թո ղել էր և հույս դրել Իս րա յե լի Աստ
ծու վրա: Ուստի ծա ռա նե րին պատ վի րում է օգ նել Հռու թին և 
եր բեք չնե ղել: Հռու թը, Բո ո սի մար դա սի րու թյան հա մար ան
չափ շնոր հա կալ լի նե լով, խո նար հու թյամբ երկր պա գում է նրա 
առ ջև և հա վա քած գա րին, ինչ պես նաև այն տեղ կե րած հա ցից 
երե կո յան տա նում է Նո ե մի նին : 

Քա նի որ Բո ո սը հի շյալ Եղի մե լե քի ազ գա կանն էր, Նո ե մին 
մտադր վում է Հռու թին ամուս նաց նել նրա հետ: Հռու թը Նո ե
միի կար գադ րու թյամբ և խորհր դով հա գուստ նե րը փո խե լուց 
հե տո գի շե րը գնում է Բո ո սի ննջած վայ րը և գի շե րում նրա 
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ոտ քե րի մոտ: Թեև Բո ո սը նրա ներ կա յու թյու նից շփոթ վում և 
վա խե նում է, սա կայն երբ իմա նում է նրա մտադ րու թյու նը , քա
ջա լե րում և մխի թա րա կան խոս քեր ասե լուց հե տո վեց բա ժին 
գա րի տա լով և օրհ նե լով՝ հետ է ուղար կում:

Երբ Հռու թը Բո ո սի խոս քերն և հու սադ րող վար վե լա ձևը 
պատ մում է Նո ե մի ին, սա պա տաս խա նում է. «Այժմ հան գի՛ստ 
նստիր, Բո ոսն ինչ խոս տա ցել է, ան պատ ճառ կա նի»: Արդ, թեև 
Բո ո սը ցան կա նում է ըստ օրեն քի Հռու թին կնու թյան առ նել, 
սա կայն Եղի մե լե քի մեր ձա վո րա գույն մի բա րե կամ էլ կար. այս է 
պատ ճա ռը, որ Բո ո սը, ժո ղո վե լով ժո ղովր դի ծե րե րին, նրանց 
ներ կա յու թյամբ այդ մեր ձա վոր ազ գա կա նին առա ջար կում է 
ըստ օրեն քի Հռու թի հետ ամուս նա նալ, սա կայն նա հո ժա րա
կամ հրա ժար վում է իր օրի նա կան իրա վուն քից, ուս տի Բո ո սը 
բո լո րի գի տու թյամբ և օրեն քով ամուս նա նում է Հռու թի հետ:

Այն ժա մա նակ վե րո հի շյալ ծե րե րը ուրա խու թյամբ իրենց 
սրտա գին մաղ թանք ներն և խնդակ ցա կան օրհ նու թյուն
ներն են նվի րում այդ պատ վա կան ամո լին: Սույն ամուս նու
թյու նից մի զա վակ է ծնվում, որի անու նը Ով բեդ296 են դնում, 
սույն Ով բե դից ծնվում է Հես սեն՝ Դավ թի հայ րը297:

Հարց ՁԳ: Ո՞վ էր Տովբիթը:
Պա տաս խան: Նեփ թա ղի մի ցե ղից մի առա քի նի մարդ էր, որի 

կնոջ անու նը Ան նա էր, իսկ որ դու անու նը` Տու բիա: Տով բի թը, 
ոչ մի այն կա տա րե լա պես հնա զանդ էր Աստ ծուն, այ լև միշտ օգ
նում և նե ցուկ էր լի նում աղ քատ նե րին: Երբ ասո րի նե րի Սալ մա
նա սար թա գա վո րը , գրա վե լով Իս րա յե լը, բնա կիչ նե րին Նին վե է 

296 Ըստ Սուրբ գրքի՝ Օբեդ։
297 Սաղմոնը ծնեց Բոոսին՝ Ռաքաբից. Բոոսը ծնեց Օբեդին՝ 

Հռու թից. Օբեդը ծնեց Հեսսեին (Մտ. Ա:5):
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գե րե վա րում, Տով բիթն էլ է գե րե վար վում, սա կայն Աստ ծու եր
կյու ղը սրտից չհա նե լով, օրեն քին հա կա ռակ վարք չոր դեգ րե
լուց բա ցի` իր ազ գա կան նե րին միշտ օգ նում է և բա րիք անում, 
մա նա վանդ ուրիշ հրե ա ներ առանց խտրու թյան ուտում էին 
կուռ քե րին զո հա բեր ված կե րա կուր նե րից, նա ամե նայն զգու շու
թյամբ սոս կում էր այդ օրի նա զան ցու թյու նից: Աստ ծու ողոր մու
թյամբ Տով բի թը ծա ռա յու թյան է անց նում Սալ մա նա սա րի մոտ 
և վա ճա ռա կա նու թյան հա մար գնում մա րե րի եր կիր298, որ տեղ 
Հա ռա գա քա ղա քում բնակ վող իր ազ գա կան նե րից Գա բա յել 
անու նով մի հրե ա յի մուր հա կով տա սը քսակ գու մար է տա լիս, 
որ պես զի նա վա ճա ռա կա նու թյամբ զբաղ վի, քա նի որ ար դեն 
իսկ վա ճա ռա կան էր, ինքն էլ գե րե վար ված նե րից էր:

Հե տո Սալ մա նա սա րը մա հա նում է, և որ դին՝ Սե նե քե
րիմն է հա ջոր դում հո րը։ Երբ սա Հու դա յի Եզե կիա թա գա վո րի 
դեմ պա տե րազ մե լու է գնում, և նրա զոր քից հրեշ տա կի ձեռ
քով հա րյուր ութ սուն հինգ հա զար զին վո րա կան է մա հա նում 
(տե՛ս ՀԶ հար ցը), և ինքն էլ խույս տա լով Նին վե է հաս նում. 
Նին վե ում եղող իս րա յե լա ցի նե րից շա տե րին վրեժխնդ րու թյու
նից սպա նե լուց բա ցի, որ պես նա խա տինք, չի թույ լատ րում, որ 
նրանց մար մին նե րը թա ղեն, այլ հրա մա յում է՝ այդ պես գցած 
թող նեն փո ղոց նե րում և հրա պա րակ նե րում , այս է պատ ճա ռը, 
որ Տով բի թը գի շե րը մի հնար քով առիթ է գտնում թա ղե լու այդ 
մե ռել նե րը: Սե նե քե րի մը, սա լսե լով, որո շում է սպա նել նրան, 
և երբ Տով բի թը վա խից փախ չում է, նրա ամ բողջ ունեց վածքն 
ար քու նի գան ձա րան է տա նում: 

Սա կայն Սե նե քե րի մը իր չար գոր ծե րին հա մա պա տաս
խան է պա տիժ գտնում, քա նի որ, հի սուն օր չան ցած, նրա որ
դի նե րը սպա նում են նրան, և նրա եր րորդ որ դին՝ Ասոր դա նը, 

298 Մարաստան՝ հնագույն պետություն Իրանական սարահար թում: 
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հոր փո խա րեն թա գա վո րե լով, Աստ ծու տնօ րե նու թյամբ Տով
բի թի եղ բոր որ դուն` Աքի ա քա րոս անու նով մի անձ նա վո րու
թյան, իր բո լոր նա խա րար նե րի վրա իշ խան է կար գում, և նրա 
միջ նոր դու թյամբ Տով բի թը տուն է վե րա դառ նում:

Մի տո նախմ բու թյան ժա մա նակ Տով բի թը որ դուն առա
ջար կում է գնալ և ճա շի հրա վի րել ազ գա կից աղ քատ նե րին, և 
գնա լու ժա մա նակ նա փո ղո ցում մի մա հա ցած իս րա յե լա ցի է 
տես նում, որին սպա նե լով թո ղել էին հրա պա րա կում, իս կույն 
վե րա դառ նա լով` հո րը հայտ նում է եղե լու թյու նը: Տով բի թը ննջե
ցյա լին բե րել է տա լիս իր տուն, որ պես զի գի շե րը թա ղի նրան:

Նրա ազ գա կից նե րը, սա տես նե լով, սկսում են իրար հետ 
խո սել, որ այդ մար դը ընդ հան րա պես չի վա խե նում մահ վա նից. 
դրա պատ ճա ռով էր փա խել քա ղա քից և հի մա եկել է և նո րից 
չի զգու շա նում մե ռել ներ թա ղե լուց: Ու քա նի որ ըստ օրեն քի 
մե ռե լին մո տե ցո ղը մին չև երե կո ան մա քուր էր հա մար վում, 
ուս տի սրա պատ ճա ռով Տով բի թը, մե ռե լին թա ղե լով , տուն չի 
մտնում, այլ տան պա տի ար տա քին կող մում է պառ կում, և երբ 
վե րև` երկն քին է նա յում, պա տի քի վից մի ծիտ ծրտում է աչ քե
րին, և նա իս կույն կու րա նում է:

Հի րա վի, Տով բի թի աչ քե րը կու րա նում են, սա կայն եր բևէ 
իր վի ճա կից չի դժգո հում, այլ նո րից փառք է տա լիս Աստ ծուն: 
Ճշմա րիտ է, որ մար դը պար տա վոր է անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը 
ձեռ նար կել, ուս տի նա ևս բժիշկ նե րի օգ նու թյանն է դի մում, 
սա կայն անհ նար է լի նում բու ժել նրան, և այս է պատ ճա ռը, որ 
հե տին աղ քա տու թյան է մատն վում: Վե րո հի շյալ Աքի ա քա րոս 
ազ գա կանն է հո գում նրա ապ րուս տը, ինչ պես նաև կի նը՝ Ան
նան, որը մա նում էր և ձե ռա գոր ծով փոքրինչ վաս տա կում:

Քա նի որ նրանք հա րուստ էին, բայց աղ քա տա ցէլ էին, ուս
տի մա նած դեր ձա նի տե րե րը գթա լով ավե լի շատ գու մար են 
տա լիս, մին չև իսկ մե կը մի փոք րիկ ուլիկ է տա լիս Տով բի թի 
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կնո ջը, որը երբ այն տուն է բե րում, այ րը կար ծում է, որ գո
ղա ցած ապ րանք է։ Թեև Ան նան ասում է, որ ըն ծա է, սա կայն 
Տով բի թը չի հա վա տում և իրենն է պնդում, որ գո ղա ցած որևէ 
բան չար ժե ուտել, և պետք է այն վե րա դարձ նել: Այդ ժա մա նակ 
Ան նան սրտի ցա վով պա տաս խա նում է իր ամուս նում. «Դու 
այդ քան ողոր մու թյուն արե ցիր, սա կայն Աստ ծու մոտ այն 
անըն դու նե լի էր, քա նի որ միտքդ ուղիղ չէր»:

Թեև Տով բի թը, իր կնո ջից այս պի սի ծանր և վի րա վո րա կան 
խոս քեր լսե լով, ոչինչ չի պա տաս խա նում , սա կայն սիրտն այն
պես է կոտր վում, որ ար տաս վե լով սկսում է Աստ ծուն խնդրել, 
որ կյան քը վերց նե լով` ազա տու թյուն շնոր հի իրեն: Սա կայն 
մի՛ կար ծիր, թե Տով բի թը հույ սը կտրում է Աստ ծուց, ո՛չ, եր
բեք. այլ իր կնոջ անար ժան խոս քե րը չհան դուր ժե լով է այս պի
սի խնդրանք ուղ ղում Աստ ծուն, որը կյան քի և մահ վան Տերն է: 
Աղոթ քի ժա մա նակ նախ` գո հա նում է Աստ ծուց և գո վում Նրա 
դա տաս տան նե րը, և մի և նույն ժա մա նակ` խոս տո վա նում, որ 
ինքն ու իր հայ րե րը մե ղա վոր են, և բո լոր դեպ քում Աստ ծու 
գթու թյանն ու ողոր մու թյանն է ապա վի նում:

Լա՛վ հաս կա ցիր. Տով բի թը Աստ ծուն հա ճե լի անձ նա վո րու
թյուն էր, սա կայն Աստ ված նրան մի առ ժա մա նակ նե ղու թյան 
մեջ է գցում, որ պես զի հե տո, երբ նրան ազա տի, Աստ ծու գթու
թյու նը և Տով բի թի առա քի նու թյու նը մարդ կանց հայտ նե լով` 
օրի նակ վերց նեն, և եթե աշ խար հում եր բևէ նե ղու թյան հան
դի պեն առանց հու սա հատ վե լու ապա վի նեն Աստ ծուն , աղոթ
քով և հաս տա տուն հույ սով իրենք իրենց Նրա զո րու թյան, բա
րու թյան և ամե նա գութ կամ քին հանձ նեն: Ահա մի փաստ ևս:

Տով բի թի հո րեղ բո րոր դի Հռա գու ե լը (որ բնակ վում էր մա
րե րի Եկ բա տան քա ղա քում) Սա ռա անու նով մի աղ ջիկ է ունե
նում, որին յոթ ան գամ նշա նում է, և յոթ փե սան էլ առա գաս
տի գի շե րը դի վա հար սպան վում են: Այս պի սով, աղ ջի կը, յոթ 
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ան գամ ամուս նա նա լով , կույս է մնում, քա նի որ դևը չի թող
նում, որ որևէ մե կը նրան մո տե նա. սա էր և՛ Սա ռա յի, և՛ ծնող
նե րը խիստ մտա տան ջու թյան պատ ճա ռը:

Մի օր Սա ռա յի` աղա խին նե րին հան դի մա նե լու ժա մա նակ 
նրան հանդգ նու թյամբ պա տաս խա նում են. «Յոթ մարդ առար, 
յո թին էլ սպա նե ցիր, և դու էլ չմե ռար, այդ քա նից հե տո դեռ մեզ 
նե ղու թյուն ես տա լիս»: Այս ան վա յել խոս քե րը լսե լով` թեև 
ամոթ խած Սա ռա յի սիր տը խո րա պես կոտր վում է, բայց Սա
ռան առանց Աստ ծուց հույ սը կտրե լու, իրեն Նրա գթու թյա նը 
և պաշտ պա նու թյա նը հանձ նե լով , տան վե րևի հարկ է բարձ
րա նում և պա տու հա նը բա ցե լով, դե պի Երու սա ղեմ նա յե լով, 
սրտա ռուչ հա ռա չանք նե րով սկսում է ար տաս վել և աղոթ քով 
իր դժբախտ վի ճակն Աստ ծուն հայտ նել:

Սա կայն զար մա նա լին այն է, որ երբ Տով բի թը, իր կնոջ 
ան պատ շաճ խոս քե րից վի րա վոր վե լով , ի սրտե աղեր սում է 
Աստ ծուն, հենց նույն օրը` նույն ժա մին էլ Սա ռան է աղո թում: 
Աստ ված եր կու սի աղոթքն էլ լսում է և ցան կա նում է Ռա ֆա
յել հրեշ տա կի մի ջո ցով նրանց օգ նել, որ պես զի նրանց եր կու սի 
տրտմու թյունն էլ ուրա խու թյան փոխ վի, և նրանց վար ձատ րի 
իրենց առա քի նի համ բե րու թյան հա մար: Մին չև իսկ խոր հե լու 
ար ժա նի է նրանց օգ նու թյուն առա քե լու ձևը:

Տով բիթն անձ նա կան տխուր վի ճա կի մա սին խոր հե լիս 
որո շում է իր որ դուն՝ Տու բի ա յին, վե րո հի շյալ Գա բա յե լի մոտ 
ուղար կել, որ պարտ քով տված գու մա րը հետ վերց նի: Որ դուն 
ան մի ջա պես կան չե լով` հե տև յալ խրատն է տա լիս` որ պես 
կտակ, որ իր մահ վա նից հե տո միշտ հար գի մո րը և նրա սիր
տը եր բեք չվշտաց նի, մա նա վանդ միշտ հնա զանդ լի նի Աստ
ծու օրենք նե րին և եր բեք Նրա պատ վի րան նե րին չընդ դի մա
նա, ողոր մի աղ քա տին և տկա րին ու անօգ նա կա նին նե ցուկ և 
պաշտ պան լի նի, հե ռու մնա մեղ քից:
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Իրոք, Տու բի ան, լսե լով հոր պատ վի րան նե րը, խոս տա
նում է ամ բող ջը կա տա րել, սա կայն երի տա սարդ լի նե լով և Գա
բա յե լին ան ձամբ չճա նա չե լով` Տով բիթն առա ջար կում է` իրեն 
ճա նա պար հի ըն կեր ընտ րի, և Գա բա յե լի տված մուր հակն էլ 
հանձ նում է որ դուն: Երբ Տու բի ան գնում է` ուղե կից ըն կեր 
փնտրե լու, Ռա ֆա յել հրեշ տա կը` ճա նա պար հոր դի զգեստ նե
րով, իս կույն նրա առ ջև է ել նում, և Տու բի ան, կար ծե լով, որ նա 
ճա նա պար հորդ է, հարց նում է. «Ցան կա նո՞ւմ ես ինձ ըն կե րակ
ցել մա րե րի Հա ռա գա քա ղաք գնա լու հա մար»: Հրեշ տա կը պա
տաս խա նում է, որ պատ րաստ է նրան ըն կե րակ ցե լու. և՛ Գա բա
յե լին է ճա նա չում, և՛ ճա նա պար հը գի տի: Երբ Տու բի ան նրան 
իր հոր մոտ է տա նում, սա հարց նում է հրեշ տա կին, թե նա ո՛ւմ 
ցե ղից է, որ պես զի իմա նա նրա ո՛վ լի նե լը: Հրեշ տա կը պա տաս
խա նում է. «Դու իմ ցե ղի մա սին ես մտա հոգ վում, թե՞ որ դուդ 
հա մար ճա նա պար հի ըն կեր ես փնտրում», Տով բի թը պա տաս
խա նում է, որ մի ա ժա մա նակ նրա ցեղն ու անուն էլ է ցան կա
նում իմա նալ: Այն ժա մա նակ հրեշ տա կը պար տա վոր վում է 
հայտ նե լու, որ անունն Ազա րիա է, և հոր անունն էլ` Անա նիա:

Այս դեպ քում հրեշ տա կը չի ցան կա նում հայտ նել, թե ո՛վ է 
ին քը, որ պես զի չվա խե նան, քա նի որ եթե իմա նա յին, որ ինքն 
Աստ ծու հրեշ տակն է, պի տի վա խե նա յին, ուս տի այ լա բա
նո րեն է պա տաս խա նում, քա նի որ Ազա րիա նշա նա կում է 
«Աստ ծու օգ նու թյուն», իսկ Անա նիա նշա նա կում է «Աստ ծու 
ողոր մու թյուն»: Ար դա րև, Աստ ված ողոր մե լու էր Տով բի թին և 
վե րո հի շյալ Սա ռա յին, ուս տի հրեշ տակն ուղարկ վել էր, որ պես
զի օգ նի, ինչ պես որ հե տա գա յում ինքն էլ հայտ նում է299:

Տով բիթն ուրա խա նում է հրեշ տա կի պա տաս խա նից, քա նի 
որ մին չև գեր վե լը ճա նա չում էր Անա նիա անու նով մե կին, որը 

299 Տովբ. 12։
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աստ վա ծա վախ և պատ վա վոր անձ նա վո րու թյուն էր, և որի 
հետ մտե րիմ բա րե կամ ներ լի նե լով` բազ միցս մի ա սին Երու
սա ղեմ էին գնա ցել` զոհ մա տու ցե լու, և կար ծում է, որ նրա 
որ դին է` Ազա րի ան, և օրը մեկ դա հե կան վարձ պայ մա նա վոր
վե լով ̀  խոս տա նում է, որ վե րա դար ձին էլ ըն ծա ներ կտա նրան: 
Այս պայ մա նա վոր վա ծու թյու նից հե տո Տու բի ան ճա նա պար հի 
պատ րաս տու թյուն է տես նում և հոր օրհ նու թյու նը ստա նա լուց 
հե տո Ազա րի ա յի հետ ճա նա պարհ ընկ նում:

Սա կայն Տով բի թի կի նը՝ Ան նան, չի ցան կա նում` որ դի գնա, 
ուս տի ար տաս վե լով ասում է ամուս նուն. «Ին չո՞ւ փո ղի հա մար 
մեր որ դուն մեզ նից հե ռաց րիր, Աստ ված ինչ տվել է, դրա նով 
կբա վա րար վե ինք»: Տով բի թը, նրան մխի թա րե լով, պա տաս
խա նում է. «Մի՛ տխրիր, նո րից անվ տանգ կվե րա դառ նա, քա նի 
որ Աստ ծու հրեշ տակն է առաջ նոր դում մեր որ դուն»: Այն երե
կո Տու բի ան և Ազա րի ան իջև ա նում են Տիգ րիս գե տի ափին, 
երբ Տու բի ան լվաց վում էր գե տի ափին, մի մեծ ձուկ է նրա վրա 
հար ձակ վում, որ պես զի կուլ տա, և Ազա րի ան ասում է, որ Տու
բի ան բռնի նրան: Տու բի ա յի` ձու կը բռնե լուց և գե տից հա նե
լուց հե տո դար ձյալ Ազա րի ա յի խորհր դով ձկան սիր տը, լյար դը 
և շնչա ռա կան օր գան նե րը հա նում, պա հում է, իսկ ձու կը խո
րո վե լով ուտում են: Երբ Տու բի ան հարց նում է, թե ին չու պա
հե ցին ձկան ներ քին օր գան նե րը, Ազա րի ան պա տաս խա նում է. 
«Ով դև ունի իր մեջ, այդ ձկան սիրտն ու լյար դը ծխեց նե լուն 
պես դևը կգնա, իսկ լե ղին վա րա գուր ված աչ քե րին քսե լուն 
պես դրանք իս կույն կբժշկվեն»:

Հե տո նրանք, շա րու նա կե լով իրենց ճա նա պար հը, մո տե
նում են Եկ բա տան քա ղա քին, որ տեղ բնակ վում էր Հռա գու ե
լը: Ազա րի ան իր ըն կե րոջն ասում է. «Դու պետք է ըստ օրեն քի 
կնու թյան առ նես Հռա գու ե լի աղջ կան՝ Սա ռա յին, քա նի որ ազ
գա կան եք, աղ ջիկն էլ իմաս տուն է և բա րի»: Սա կայն Տու բի ան, 
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լսած լի նե լով, որ նա խնդիր ունի, և որ նրա հետ ամուս նա ցած 
ան ձինք առա գաս տի գի շերն իսկ մա հա ցել են, եր կյու ղում է, թե 
մի գու ցե իր հետ էլ մի այդ պի սի փոր ձանք պա տա հի: Ազա րի ան 
շտա պում է քա ջա լե րե լու` ասե լով. «Մի՛ վա խե ցիր, ամուս նա
կան գի շե րը բռնածդ ձկան սիրտն ու լյար դը, որ պա հե ցիր , դի՛ր 
կրա կին և ծխեց րու, որից չար դևը ան դառ նա լի ո րեն կհե ռա նա, 
և դուք էլ աղո թե՛ք Աստ ծուն, Նա էլ ձեզ գթու թյամբ կպա հի»: 
Տու բի ան, լսե լով այս խոս քե րը, հա մա ձայ նում է ամուս նա նալ 
Սա ռա յի հետ և հա վա նում է նրան: Երբ Եկ բա տան գնա լով` 
Հռա գու ե լի տուն են մտնում, Սա ռան, նրանց դի մա վո րե լով, 
ներս է տա նում:

Հռա գու ե լը Տու բի ա յին տես նե լուն պես կնոջն ասում է. 
«Այս տղան եղ բորս որ դու՝ Տով բի թի նման է», և երբ տե ղե կա
նում է, որ Նին վե ից են գա լիս հարց նում է. «Տով բի թին ճա նա
չո՞ւմ եք, ար դյո՞ք ողջ է»: Տու բի ան պա տաս խա նում է, որ ողջ է 
և իր հայրն է: Այն ժա մա նակ Հռա գու ե լը, իս կույն վեր կե նա լով, 
համ բու րում է նրան` ար տա սուքն աչ քե րին գո վե լով Տով բի թին 
և Տու բի ա յին: Թեև իմա նա լով Տով բի թի աչ քե րի կու րու թյան 
մա սին` մեծ տխրու թյամբ է հա մակ վում, բայց և այն պես մեծ 
պատ վով ըն դու նե լով` կե րակ րում է նրանց:

Քա նի որ Տու բի ան սեր է տա ծում Սա ռա յի հան դեպ, դեռ 
ճա շի չնստած` Ազա րի ա յին հի շեց նում է ճա նա պար հին իրեն 
առա ջար կա ծը և խնդրում, որ այդ առա ջար կը ներ կա յաց
նի աղջ կա ծնող նե րին, որ պես զի կա տար վի իր ցան կու թյու նը: 
Ազա րի ան խնդրան քը ներ կա յաց նում է Հռա գու ե լին, որը հա
մա ձայ նում է` աղջ կան կնու թյան տա լու, սա կայն մի և նույն 
ժա մա նակ հայտ նում է, որ նրա փե սա յա ցու նե րը առա գաս տի 
գի շերն իսկ մա հա նում են, ուս տի չի ցան կա նում վերջ նա կան 
հա մա ձայ նու թյուն տալ, որ պես զի մի գու ցե Տու բի ան էլ չմա հա
նա, և ապա ավե լաց նում է. «Այժմ հա՛ց կեր և ուրա խա ցի՛ր»:
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Տու բի ան պա տաս խա նում է Հռա գու ե լին, որ ին քը ոչինչ 
չի ուտի, մին չև իր գոր ծը չկար գա վո րի : Այն ժա մա նակ ըստ 
օրեն քի Հռա գու ե լը Սա ռա յին կնու թյան է տա լիս Տու բի ա յին և 
նրանց օրհ նե լով` գրա վոր թղթով խոս տա նում իր ունեց ված քի 
կե սը նրանց ըն ծա յել: Հե տո ուրախզվարթ ճա շե լուց հե տո իր 
կնոջն ասում է. «Շու տով մի սե նյակ պատ րաս տի՛ր և մեր ան
բախտ աղջ կան քա ջա լե րող խոս քե րով այն տե՛ղ առաջ նոր դիր». 
կինն էլ ամե նայն ճշգրտու թյամբ և խնամ քով կա տա րում է: 

Մինչ Սա ռան առա գաս տի սե նյակ էր առաջ նորդ վում` 
նախ կի նում պա տա հած տխուր դեպ քե րը մտա բե րե լով, սրտա
տանջ անձ կու թյամբ և հո գե մաշ թա խի ծով սկսում է ար տաս
վել , սա կայն մայ րը, նրա ար ցուն քը սրբե լով, սկսում է հու սադ
րել և քա ջա լե րել նրան` մի ա ժա մա նակ Աստ ծուն աղա չե լով, որ 
Իր գթա ռատ մար դա սի րու թյամբ և անա սե լի ողոր մու թյամբ 
նրա խո րին վիշտն ու տրտմու թյունն ուրա խու թյան և ցնծու
թյան փո խի:

Երբ Տու բի ա յին էլ առաջ նոր դում են առա գաս տի սե նյակ՝ 
Սա ռա յի մոտ, ըստ Ազա րի ա յի պատ վի րա նի վե րո հի շյալ ձկան 
սիր տը և լյար դը ծխեց նե լով` պիղծ դևը խույս տա լով եգիպ տա
կան երկ րի վե րին կող մերն է փախ չում, և հրեշ տակն այն տեղ 
կա պում է նրան: Տու բի ան Սա ռա յի հետ Աստ ծուն աղո թե լուց 
հե տո մի ա սին ննջում են: Սա կայն Հռա գու ե լը կաս կա ծե լով և 
վա խե նա լով գե րեզ ման է փո րել տա լիս, որ եթե հան կարծ Տու
բի ան մա հա նա , առանց որևէ մե կի իմա նա լու նրան թա ղի, ինչ
պես թա ղել էր մյուս փե սա նե րին:

Երբ առա վո տյան տե ղե կա նում է, որ նա ողջ է, գո հու թյուն 
և փառք է տա լիս Աստ ծուն, օրհ նում և գո վա բա նում է Նրա 
սուրբ և օրհ նյալ անու նը, Նրա մեծ և անա սե լի մար դա սի րու
թյու նը և ողոր մու թյու նը: Ապա բա ցած գե րեզ մա նը փա կե լով, 
մի ա ձայն շնոր հա կալ լի նե լով Աստ ծուց՝ բո լո րը սրտով և հո գով 
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ուրա խա նում են: Տու բի ան ցան կա նում է գնալ և Գա բա յե լից 
դրա մը վերց նե լով` վե րա դառ նալ, սա կայն երբ Հռա գու ե լը եր
դում նե րով և թա խան ձե լով թույլ չի տա լիս, ստիպ ված պար
տա վոր վում է Ազա րի ա յին ուղար կե լու, որ գնա, գու մա րը բե րի 
և Գա բա յե լին էլ հար սա նի քի հրա վի րի: 

Ազա յե լը գնա լով բե րում է գու մա րը, մի ա ժա մա նակ նաև 
Գա բա յե լին, ուս տի տասն չորս օր մեծ ցնծու թյամբ հար
սա նիք են անում: Իրոք, այս պա րա գա յում Տու բի ան շատ 
ուրախ էր, սա կայն փա փա գում էր օր առաջ Նին վե վե րա դառ
նալ, որ պես զի հայրն իր հա մար չմտա տանջ վի , քա նի որ հար
սա նի քի պատ ճա ռով հա պա ղե լու հա մար հայրն ար դեն իսկ 
սկսել էր մտա հոգ վել, մա նա վանդ մայրն էլ, Տով բի ա յի մխի
թա րա կան խոս քե րին ուշադ րու թյուն չդարձ նե լով, որոն ցով 
նա ջա նում էր ապա ցու ցել` որ դին կեն դա նի է, ար տաս վում և 
սգում էր նրան. կի նը, տխրու թյու նից ան գամ հաց չու տե լով, 
որ դու գնա ցած ճա նա պար հին նա յե լով, ար ցունք նե րով էր ժա
մա նակն անց կաց նում:

Ահա այս է պատ ճա ռը, որ Տու բի ան պնդում էր՝ շուտ գնան, 
իսկ Հռա գու ե լը պա տաս խա նում էր, որ մարդ կու ղար կի հոր 
մոտ, որ պես զի հայ րը չան հանգս տա նա, և թող նա մի առ ժա մա
նակ իրենց մոտ մնա, սա կայն երբ տես նում է, որ Տու բի ան չի 
ցան կա նում մնալ, Սա ռա յին է հանձ նում նրան և պատ վի րում, 
որ ամուս նուն միշտ հնա զանդ լի նի, և ունեց ված քի կե սը, նաև 
ծա ռա ներ ու աղա խին ներ տա լով` մեծ և սրտա բուխ օրհ նու
թյուն նե րով ճա նա պարհ է դնում նրանց:

Երբ Տու բի ան, Աստ ծուց շնոր հա կալ լի նե լով, Նին վե ին է մո
տե նում, Ազա րի ա յի հետ առաջ է ընկ նում, որ ըն տա նի քի հա
մար տեղ պատ րաս տեն: Ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է, Ան նան 
դար ձյալ ճամ փին էր նա յում, հեռ վից որ դուն տես նե լուն պես 
իս կույն գնում է` Տով բի թին լուր տա լու, որը թեև ցան կա նում էր 
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որ դուն ըն դա ռաջ ել նել, սա կայն կու րու թյան պատ ճա ռով ընկ
նե լու եր կյու ղից կա րիք ուներ պա տե րին հեն վե լով առաջ գնա
լու, սա կայն, այ նու ա մե նայ նիվ, գայ թում է և ընկ նում:

Վեր ջա պես Տու բի ան հաս նում է հո րը, և մի մյանց փա թաթ
վե լով` ուրա խա նում են և ար տաս վում: Տու բի ան շտա պում է, 
ըստ Ազա րի ա յի պատ վի րա նի, իր մոտ եղած ձկան լե ղին քսե լու 
հոր կու րա ցած աչ քե րին, և Աստ ծու ողոր մու թյամբ աչ քե րի վա
րա գույ րը իս կույն ցրվե լով` սկսում է տես նել:

Այժմ ո՞վ կա րող է բա ցատ րել Տով բի թի տան ուրա խու
թյու նը. մարդ կա յին մտքից վեր այն շնոր հը, որ Աստ ված պար
գևում է կույր Տով բի թին: Տու բի ան հո րը պատ մում է այն ողոր
մու թյու նը , որը Աստ ված էր արել իրեն: Հենց այդ պա հին էլ 
հաս նում է Սա ռան աղախ նի և ծա ռա յի հետ, ամ բողջ ինչ քով 
և մե ծա քա նակ գու մա րով: Տով բիթն ըն դա ռաջ ել նե լով մեծ 
ուրա խու թյամբ և պատ վով ըն դու նում է նրան և աղոթք նե րով 
և օրհ նու թյուն նե րով գո հա նում Աստ ծուց բո լոր բա րե րա րու
թյուն նե րի հա մար:

Խո րին ուշադ րու թյան է ար ժա նի և մի ա ժա մա նակ օրի
նա կե լի Տով բի թի դրու թյան այս պի սի փո փո խու թյու նը, քա
նի որ նա կորց նում է իր ողջ ունեց ված քը և ութ տա րի էլ կույր 
մնում, սա կայն եր բեք առ Աստ ված ունե ցած նրա հա վատ քը չի 
խախտ վում, և առա քի նա կան կյանքն էլ բնավ եր բեք չի փոխ
վում, և անս պառ համ բե րու թյամբ ար ժա նա նում է այն շնոր
հին, որով Աստ ված ոչ մի այն նրա աչ քերն է բժշկում, այ լև մեծ 
հարս տու թյուն պար գև ում նրան:

Հե տո Տով բի թը ցան կա նում է վճա րել Ազա րի ա յի վար ձը, 
և Տու բի ա յի հետ խորհր դակ ցե լով ̀  որո շում են բե րած ստաց
ված քի և հարս տու թյան կե սը նրան տալ, և երբ նրան կան չե լով 
հայտ նում են իրենց որո շու մը, Ազա րի ան պա տաս խա նում է, 
որ ինքն Աստ ծու հրեշ տակն է, Նրա հրա մա նով է եկել` օգ նե լու, 
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և նրանց պատ վի րում է սույն բա րե րա րու թյան հա մար, որ 
նրանց հան դեպ է կա տար վել, փառք տան Աստ ծուն, և նրանց 
ասում է. «Դու և քո հարս Սա ռան, երբ աղո թե լու կանգ նե ցիք, 
ես էի, որ դրանք Աստ ծու մոտ բարձ րաց րի , և երբ դու թա
ղում էիր մա հա ցած նե րին, ես մոտդ էի, Աստ ված ինձ ուղար
կեց ̀ քեզ բժշկե լու. ես Ռա ֆա յել հրեշ տակն եմ»:

Երբ Տով բիթն ու Տու բի ան լսում են այս խոս քե րը, զար հու
րե լով երես նի վայր ընկ նում են, և հրեշ տա կը նրանց ասում է. 
«Մի՛ վա խե ցեք, այլ աղո թե ցե՛ք, քա նի որ ոչ թե ես իմ կամ քով 
եկա, այլ ձեր Աստ ծու հրա մա նով. ես այժմ գնում եմ Նրա մոտ, 
Ով ինձ ուղար կեց, դուք մի այն գրի՛ առեք, ինչ պա տա հել է ձեզ 
հետ»: Հրեշ տակն այս խոս քերն ասե լուց հե տո ան մի ջա պես 
անե րև ու թա նում է. նրանք եր կար ժա մա նակ եր կյու ղով են 
հա մակ վում, հե տո ոտ քի կանգ նե լով` գո հու թյամբ փա ռա բա
նում են Աստ ծուն:

Այդ ժա մա նակ Տով բի թը, նո րից աղո թե լով, խոս տո վա
նում է Աստ ծու ար դա րու թյու նը , ողոր մու թյունն ու բա րու
թյու նը, մա նա վանդ աստ վա ծա յին ներշնչ մամբ հայտ նում է, որ 
Երու սա ղեմն ու տա ճա րը պի տի ավեր վեն, և ժո ղո վուրդն էլ գե
րի պի տի տար վի, և ապա ազատ վե լով պի տի վե րա շի նեն Երու
սա ղե մը, ինչ պես գրված է նրա գրքում: Տով բի թի այս խոս քե րը, 
այ լա բա նո րեն ըն կալ վե լով, այս պես են հաս կաց վում. Քրիս տոս 
պի տի աշ խարհ գա, և կռա պաշտ նե րը պի տի հա վա տան Նրան, 
և Սուրբ Եկե ղե ցու ու ար քա յու թյան փառքն ու թա գա վո րու
թյու նը պի տի ան վախ ճան լի նեն:

Այ նու հե տև խիստ ծե րա ցած Տով բի թը կան չում է Տու բի ա
յին և նրա յոթ որ դի նե րին և պատ վի րում միշտ հնա զանդ վել 
Աստ ծուն, ար դա րու թյամբ գոր ծել և աղ քատ նե րին ողոր մել , 
որ դուն էլ պատ վի րում է, որ Նին վե ում չմնա, այլ գնա և մա րե րի 
երկ րում բնակ վի, քա նի որ Նին վեն պի տի կոր ծան վի, ինչ պես 
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ավե լի առաջ գու շա կել էր Հով նան մար գա րեն300, որի խոսքն էլ, 
ուշ թե շուտ, ան պատ ճառ պետք է կա տար վի:

Երբ Տով բի թը մա հա նում է, որ դին՝ Տու բի ան, թա ղում է 
նրան, ապա մա հա նում է մայ րը, և հոր մոտ թա ղե լուց հե տո 
ին քը` Տու բի ան, գաղ թե լով գնում է անե րոջ՝ Հռագ վե լի մոտ: 
Հռագ վելն ու նրա կինն էլ մա հա նում են խոր ծե րու թյան հա
սա կում, որոնց էլ Տու բի ան թա ղում է, և ժա ռան գում նրանց 
ամ բողջ հարս տու թյունն ու ունեց ված քը: Տու բի ան դեռ ողջ էր, 
երբ լսում է Նին վեն կոր ծան վե լու լու րը, և փառք տա լիս Աստ
ծուն, որ ինքն այն տեղ չէ:

Տով բի թին ար ժա նի որ դին՝ Տու բի ան էլ եր կար տա րի ներ 
առա քի նու թյամբ, բա րե պաշ տու թյամբ և կա տա րյալ օրի նա
պա հու թյամբ կեն ցա ղա վա րե լուց հե տո սրբու թյամբ և բա րի 
մահ վամբ կնքում է իր մահ կա նա ցուն:

Հարց ՁԴ: Ո՞վ էր Հուդիթը:
Պա տաս խան: Իս րա յե լի Բե թիզ վա քա ղա քից իմաս տուն, 

ազն վա զարմ, առա քի նի և հա րուստ կին էր, որի ամու սի նը՝ 
Մա նա սեն, մա հա ցել էր, ին քը` այ րի ա ցել, սա կայն Աստ ծու 
օրենք նե րին կա տա րե լա պես հնա զանդ լի նե լով` ժո ղովր դի մեջ 
փա ռա վոր անուն և համ բավ էր ձեռք բե րել:

Նին վե ում գա հա կա լող ասո րի նե րի թա գա վո րը պա
տե րազ մով ավե լի վաղ գրա վել էր մա րե րի եր կիրն ու իր իշ
խա նու թյան ներ քո առել: Սա կայն երբ Սե նե քե րի մի օրոք 
Երու սա ղեմ ար շա վե լիս հրեշ տա կը նրա զոր քից հա րյուր 
ութ սուն հինգ հա զար մարդ է կո տո րում (տե՛ս ՀԶ հար ցը), 

300 Հովնանն սկսեց մուտք գործել քաղաք: Երբ մեկ օրվա ճանա
պարհ անցավ, քարոզեց և ասաց. «Եվս երեք օր և Նինվեն պիտի 
կոր ծանվի» (Հովն. 3:4)։
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ասո րի նե րը մի առ ժա մա նակ կորց նում են իրենց հզո րու թյու նը 
և չեն կա րո ղա նում պա տե րազ մել:

Արդ, Սե նե քե րի մի թո ռը՝ Նա բու գո դո նո սո րը, հո րից՝ Ասոր
դա նից հե տո Նին վե ում թա գա վո րե լիս Մա րաս տա նի ժո ղո
վուր դը, պա տեհ առիթ հա մա րե լով, ապս տամ բում է, և Ար
փաք սաթ անու նով մի մարդ, նրանց թա գա վո րե լով, օրըս տօ րե 
զո րա նում և հռչա կա վոր է դառ նում և Եկ բա տան քա ղաքն 
ամեն կերպ ամ րաց նե լու ջանք և զո հո ղու թյուն չի խնա յում: 
Նա բու գո դո նո սո րը, չհան դուր ժե լով նրա այս քան զո րա նա լը, 
ան հա մար զոր քով Ար փաք սա դի դեմ պա տե րազ մե լու է դուրս 
գա լիս և նրան սպա նե լուց հե տո մա րե րի եր կիրն իրեն է են
թար կում և Եկ բա տան քա ղաքն էլ հիմ նա հա տակ ավե րում: 

Այս հաղ թա նա կից հպար տա նա լով` Նա բու գո դո նո սո րը 
ցան կա նում է աշ խար հի բո լոր թա գա վոր նե րին հպա տա կեց նել, 
այն է` Պարս կաս տան, արև մուտք, Թեր սիս, Դա մաս կոս, Լի
բա նան, Բա րա շա մի ամ բողջ եզեր քը և Հրե աս տա նը գրա վե լու 
ցան կու թյամբ, ինչ պես նաև Եգիպ տոս, և անա պա տի ազ գե րին 
առան ձինառան ձին մար դիկ է ուղար կում, որ հնա զանդ վեն 
իրեն և հար կեր վճա րեն: Սա կայն նրա մար դիկ ուր էլ գնում են, 
մեր ժո ղա կան պա տաս խան ներ են ստա նում և ստիպ ված են 
լի նում անար գան քով վե րա դառ նա լու:

Այն ժա մա նակ Նա բու գո դո նո սո րը բար կա ցած երդ վում է 
իր թա գա վո րու թյամբ, որ նրանց բո լո րին էլ սրի է քա շե լու, և 
մա նա վանդ երբ իր զոր քի հրա մա նա տար նե րին հա վա քե լով` 
հայտ նում է իր մտադ րու թյու նը, բո լորն էլ մի ա ձայն հայ տա
րա րում են. «Թող կոր չեն բո լոր նրանք, ով քեր թա գա վո րի հրա
մա նին դեմ դուրս կգան»։ Որո շում կա յաց նե լուց հե տո հրա մա
յում է իր զոր քե րի հրա մա նա տար Հո ղե փեռ նե սին, որ զոր քե րը 
հա վա քե լով` գնա և իր կամ քին դեմ ըմ բոստ ժո ղո վուրդ նե րին 
կո տո րի և մյուս նե րին էլ են թար կեց նի:
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Թեև մի այն հա րյուր քսան հա զար հե տև ակ և նույն քան էլ 
հե ծե լա զոր են պատ րաստ լի նում, սա կայն Նա բու գո դո նո սո
րին հպա տակ վող երկ րա մա սե րից էլ զորք հա վա քե լով` ծո
վի ավա զի նման ան հա մար զորք է հա վաք վում: Սրանց բո լո
րին անհ րա ժեշտ պա շա րը, գու մարն ու ինչ քը պատ րաս տե լով` 
փո ղե րը հնչե լուն պես դուրս են գա լիս Նին վե ից: Նրանց զո
րագ լու խը՝ Հո ղե փեռ նե սը, անխ նա կո տո րում է այն բո լոր ժո
ղո վուրդ նե րին, որոնք չեն հնա զանդ վում և հպա տակ վում Նա
բու գո դո նո սո րին, և որ պես զի ահ և եր կյուղ սփռի աշ խար հի 
բո լոր ազ գե րի սրտե րում և նրանց ստի պի հնա զանդ վե լու Նա
բու գո դո նո սո րին , ավե րում է նրանց քա ղաք ներն ու տնե րը և 
անխ նա կո ղոպ տում:

Ար դա րև, հի շյալ զո րա վա րի վար քի և արաք նե րի մա սին 
լսող ժո ղո վուրդ նե րը, եր կյու ղից և ի նշան հնա զան դու թյան, 
մար դիկ են ուղար կում նրա մոտ և անձ նա տուր լի նում, և երբ 
նա նրանց մոտ է գա լիս, ըն դա ռաջ են ել նում մե ծա հան դես 
բազ մու թյամբ և նվա գա րան նե րով, և այս պի սով իր գնա ցած 
վայ րե րը գրա վե լով` պա հա պան զոր քեր է նշա նա կում:

Դրա նից բա ցի, ըստ Նա բու գո դո նո սո րի պատ վի րա նի, 
ոչնչաց նում և քան դե լով բնաջն ջում է բո լոր կուռ քե րի կռատ
նե րը և նրանց նվիր ված ան տառ նե րը, որ պես զի կուռ քեր 
չպաշ տեն , այլ Նա բու գո դո նո սո րին ըն դու նեն և մի այն նրան 
պաշ տեն` որ պես աստ ծու: Ուստի երբ Հո ղե փեռ նե սը, բո լոր 
վայ րե րում իշ խե լով, գրա վում է նաև Իս րա յե լի շրջա կայ քում 
գտնվող կռա պաշտ քա ղաք նե րը, բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը, մեծ 
եր կյուղ և սար սափ կրե լուց բա ցի, առա վել մտա տանջ վում են 
Երու սա ղե մի և տա ճա րի հա մար: 

Ճշմա րիտ է՝ Սալ մա նա սար թա գա վո րի օրոք իս րա յե լա
ցի նե րը գե րե վար վել էին, սա կայն այդ ըն թաց քում մի հնա րով 
նոր էին վե րա դար ձել և օրեն քին հա կա ռակ վարք չու նե ին: 
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Ուստի թեև Մա նա սեն թա գա վո րում է Երու սա ղե մում, սա կայն 
այդ ժա մա նակ փոքր լի նե լով ̀  դե ռևս չէր հակ վել կռա պաշ
տու թյան, պե տու թյան գոր ծերն էլ Հո վա կիմ քա հա նա յին էին 
հանձն վել, և՛ Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րը, և՛ Հու դա յի ողջ ժո ղո
վուր դը ամեն կերպ հնա զանդ էին Աստ ծու օրենք նե րին, սա
կայն ան կա րող լի նե լով թշնա մուն դի մադ րե լու ̀  մի այն Աստ ծու 
վրա էին դրել իրենց հույ սը: Հո վա կիմ քա հա նան և ժո ղովր դի 
ծե րե րը հրա հան գում են ճա նա պար հին մոտ բնա կա վայ րե րում, 
կիր ճե րում հսկող ներ դնել և միշտ աղո թել Աստ ծուն, որ պահ
պա նի թշնա մուց:

Ուստի ամ բողջ ժո ղո վուր դը՝ այր և կին՝ իրենց մա նուկ նե
րի հետ, Երու սա ղե մում և այլ բնա կա վայ րե րում մեծ սու գով, 
քուրձ հա գած, խո նարհ վում են և աղո թում: Հո վա կիմ քա հա
նան և մյուս ղև տա ցի նե րը, քուրձ հագ նե լով, իրենց գլխին մո
խիր են ցա նում և տա ճա րում ծնրադ րած` սրտա գին հա ռա
չանք նե րով և պա ղա տանք նե րով զո հեր մա տու ցում:

Քա նի որ Հո ղե փեռ նե սը ուր էլ ար շա վում էր, կո տո րած և 
ավեր էր սփռում, շա տե րը, եր կյու ղից անձ նա տուր լի նե լով, 
հնա զանդ վում են, ուս տի նա հույս ուներ, որ հրե ա ներն էլ անձ
նա տուր պի տի լի նեն: Եվ իս րա յե լա ցի նե րի գոր ծո ղու թյուն նե
րի մա սին լսե լով` մե ծա պես բար կա նում է և իս րա յե լա ցի նե րի 
երկ րի շրջա կայ քում բնակ վող ժո ղովուրդ նե րի մե ծա մեծ նե րին 
կան չե լով` ցան կա նում է տե ղե կա նալ և ճշտել, թե ով քեր են իս
րա յե լա ցի նե րը, որոնք են նրանց քա ղաք նե րը և մե ծա մեծ նե րը, 
և թե ին չի կամ ում վրա են իրենց հույ սը դրել:

Այն ժա մա նակ կռա պաշտ ամո նա ցի նե րի Աքի ովր անու
նով իշ խա նը, որը բո լոր առում նե րով քա ջա տե ղյակ էր Իս րա
յե լի ժո ղովր դի վի ճա կին և ներ քին հան գա մանք նե րին, մա
նա վանդ նաև իմաս տուն, հա վա տա րիմ, ան կեղծ և պարզ 
սրտով մարդ էր, պա տաս խա նում է. «Ինչ վե րա բե րում է այդ 
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ժո ղովր դին, ծա ռադ ճշմար տու թյու նը կհայտ նի քեզ», և իս
րա յե լա ցի նե րի ծա գու մից սկսե լով` հայտ նում է, թե ինչ պես են 
նրանք բազ մա նա լով գրա վում քա նա նա ցի նե րի եր կի րը, և, 
ի վեր ջո, եզ րա կաց նում է. «Նրանց Աստ վա ծը մեր ժում է չա
րը, եթե նրանք հնա զանդ վեն իրենց Աստ ծուն, ոչ ոք չի կա րող 
հաղ թել նրանք, քա նի որ Աստ ված է պա տե րազ մում նրանց 
թշնա մի նե րի դեմ, իսկ եթե մե ղան չե լով բար կաց նեն Աստ ծուն, 
այն ժա մա նակ կհաղթ վեն իրենց թշնա մուց»: 

Հի շյալ օտա րա կա նը, այս պես խո սե լով, վեր ջի վեր ջո ասո
րի նե րի գո ռոզ զո րա վա րին առա ջար կում է. «Մի քիչ համ բե
րե՛ք, որ պես զի իմա նաք, թե ար դյոք նրանք այժմ մե ղան չե՞լ են 
իրենց Աստ ծու դեմ, նոր մի այն պա տե րազ մեք, իսկ եթե ներ կա
յումս հաշտ են Աստ ծու հետ և չեն մե ղան չել Նրա օրենք նե րի 
դեմ, եր բեք չպա տե րազ մեք այդ ժո ղովր դի դեմ, քա նի որ մի
գու ցե Աստ ված նրանց օգ նա կան լի նի և մեզ էլ անարգ վի ճա կի 
մեջ գցի»:

Թեև իս րա յե լա ցի նե րի վե րա բե րյալ Աքի ով րի խոս քե րը 
ճշմա րիտ էին, սա կայն հա վաք ված նե րից մի քա նի սը, որ պես 
թե նա հայ հո յել էր Նա բու գո դո նո սո րին, ցան կա նում են սպա
նել Աքի ով րին` ասե լով. «Մենք չենք վա խե նում իս րա յե լա ցի
նե րից, քա նի որ նրանք մեր դեմ պա տե րազ մե լու զո րու թյուն 
չու նեն, գնանք, հար վա ծենք այդ ապս տամբ ժո ղո վր դին »: Հո
ղե փեռ նե սը, նույն պես զայ րա նա լով, հե տև յալն է ասում այդ 
հան դուգն օտա րա կան իշ խա նին, որը հա մար ձակ վել էր պարզ 
և աներ կյուղ հայտ նե լու ճշմար տու թյու նը. «Ո՞վ ես դու, որ Իս
րա յե լի Աստ ծուն Նա բու գո դո նո սո րից զո րա վոր ես հա մա րում, 
ո՞վ է աստ ված` բա ցի Նա բու գո դո նո սո րից»:

Այս պի սի հպարտ և հան դուգն խոս քեր ասե լով` հրա մա
յում է կա պել Աքի ով րին և Բե թիզ վա տա նե լով` հանձ նել իս
րա յե լա ցի նե րին, որ երբ նրանց կո տո րի, նրան էլ նրանց հետ 
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սպա նի: Ար դա րև, երբ այդ մար դուն մո տեց նում են քա ղա քին, 
բնա կիչ նե րը, որոնք լեռ նե րում էին պատս պար վել, հար ձակ
վում են` պար սա տիկ նե րով քա րեր նե տե լով: Այդ ժա մա նակ 
Աքի ով րին բե րող նե րը, նրան մի ծա ռից կա պե լով, թող նում 
և փախ չում են: Իս րա յե լա ցի նե րը , լեռ նե րից իջ նե լով, ազա
տում են նրան և Բե թիզ վա տա նում: Նրան հարց նում են 
այդ պես բե րե լու պատ ճա ռը, և նա էլ պատ մում է` ինչ է ասել 
ա տյա նում, նաև Հո ղե փեռ նե սի մտադ րու թյու նը: 

Այն ժա մա նակ ամ բողջ ժո ղո վուր դը, Աստ ծուն երկր պա
գե լով, ծնրադ րում է, որ ազատ վի բռնա կա լից, և Աքի ով րը, 
նրանց մխի թա րե լով, գո վում է: Մա նա վանդ քա ղա քի իշ խա նը, 
որի անու նը Ոզիա էր, իր տուն տա նե լով և հրա վի րե լով քա ղա
քի քա հա նա նե րին և ծե րե րին ̀  մեծ խնջույք է կազ մա կեր պում, 
ապա բո լորն էլ մինչ լու սա բաց սրտա գին հա ռա չանք նե րով 
իրենց փրկու թյան հա մար աղա չանք ներ և պա ղա տանք ներ են 
մա տու ցում Աստ ծուն:

Նկա տի՛ր. իս րա յե լա ցի նե րի ազա տու թյու նը մարդ կա
յին որևէ մի ջո ցով անհ նա րին լի նե լով` մի այն Աստ ծու ողոր
մու թյանն են ապա վի նում, իսկ Հո ղե փեռ նե սը, հույ սը սե փա
կան զո րու թյան վրա դրած, հա ջորդ օրը, զորքն ամ բող ջո վին 
սպա ռա զի նե լով, պա շա րում է Բե թիզ վա քա ղա քը: Սա կայն 
ամո նա ցի նե րի, մո վա բա ցի նե րի և ծո վե զեր քի ազ գե րի խո րա
մանկ իշ խան նե րը, որոնք քա ջա տե ղյակ էին այդ տա րածք
նե րին, պա տե րազ մե լու փո խա րեն առա ջար կում են մի փոքր 
համ բե րել, որ զոր քի կո րուստ չու նե նան, և բե թիզ վա ցի նե րի 
աղ բյուր նե րի ակունք նե րը փա կե լով` ցան կա նում են նրանց 
ստի պել անձ նա տուր լի նե լու, քա նի որ ջրի պա կա սու թյու նից 
կհանձնվե ին: Խո րա մանկ զո րա վա րը հա վա նու թյուն է տա լիս 
այս առա ջար կին և երե սուն չորս օր առանց ընդ հա րում նե րի 
շա րու նա կում է պա շա րու մը:
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Այս է պատ ճա ռը, որ քա ղա քում ջու րը հետզ հե տե պա կա
սե լով` սկսում են ջու րը չա փով բա ժա նել, մին չև հա զիվ մի օր
վա ջուր է մնում: Բնա կիչ նե րը, ծա րա վից մահ վան շե մին հաս
նե լով, այն քան են տկա րա նում, որ ընկ նում են փո ղոց նե րում, 
և քա նի որ ոչ մե կից օգ նու թյան հույս չեն ունե նում, հար ձակ
վում են Ոզի ա յի և քա ղա քի ծե րե րի վրա` ասե լով. «Թող Աստ
վա՛ծ ձեզ դա տի, մեզ կո տո րե լո՞ւ եք, ին չո՞ւ չհնա զանդ վե ցիք 
ասո րես տան ցի նե րին , ոչ մե կը մեզ չի փրկե լու, և Աստ ված էլ 
մեզ նրանց ձեռ քը մատ նեց, որ կոր չենք, հանձ նե՛ք քա ղա քը, գե
րի ընկ նե լը մա հա նա լուց լավ է»:

Երբ ժո ղո վուրդն այս պի սի հու սա հա տա կան խոս քեր ասե
լուց հե տո սկսում է սաս տիկ լա ցու կո ծը, ծե րերն աղա չում և 
պա ղա տում են Աստ ծուն, և Ոզի ան էլ ճա րա հա տյալ հանձն է 
առ նում հանձ նել քա ղա քը, եթե հինգ օր ևս համ բե րեն, և Աստ
ծու գթու թյա նը վստահ` այս պի սի խոս տու մով բաց է թող նում 
ժո ղովր դին: Իրոք, նա առանց Աստ ծուց հույ սը կտրե լու քա
ղա քի պարս պին և աշ տա րակ նե րին մար դիկ է նշա նա կում, որ
պես զի հարկ եղած դեպ քում դի մադ րեն թշնա մուն, այս պի սով, 
անո րոշ մի հույս ոգև ո րում է բա րե պաշտ իշ խա նին:

Այ սու հան դերձ, մարդ կայ նո րեն մտա ծե լով`պարզ էր, որ ոչ 
մի հնար չէր կա րող լի նել, ուս տի և՛ Ոզի ան, և՛ ծե րե րը բո լոր 
առում նե րով մտա տան ջու թյան են մատն վում, շվա րում` չի
մա նա լով, թե ի՛նչ պետք է անեն փրկու թյան հա մար: Արդ, վե
րո հի շյալ այ րի կի նը՝ Հու դի թը, իրա վի ճա կին ամ բող ջո վին տե
ղե կա նա լուց հե տո, կան չե լով Ոզի ա յին և ծե րե րին, այս պես է 
խո սում. «Լավ չա րե ցիք, որ ժո ղովր դին խոս տա ցաք, որ եթե 
հինգ օր վա ըն թաց քում օգ նու թյուն չլի նի, քա ղա քը կհանձ
նեք, քա նի որ այս պի սի պայ մա նը նշա նա կում է Աստ ծուն 
փոր ձել, սա կայն ո՞վ կա րող է տե ղյակ լի նել նրա խոր հուրդ նե
րին, եթե ցան կա նա, կա րող է փրկել, դուք Նրա կամ քին չափ 
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և սահ ման մի՛ դրեք, մի այն աղո թե՛ք, աղա չե՛ք և Նրա գթու
թյո՛ւնը հայ ցեք»:

Երբ Հու դիթն այս պի սի շատ խոս քեր է ասում ծե րե
րին, նրան շատ են հա վա նում և մի և նույն ժա մա նակ նրա նից 
խնդրում են, որ նա էլ Աստ ծուն աղո թի և աղա չի ազ գի փրկու
թյան հա մար: Հու դի թը նրանց պա տաս խա նում է. «Դուք քա
ղա քի դար պաս նե րի պա հա պան նե րին պատ վի րե՛ք, որ այս 
գի շեր քա ղա քից իմ դուրս գա լու ժա մա նակ պատ րաստ լի նեն 
բա ցե լու դար պաս նե րը, և ինձ ընդ հան րա պես մի՛ հարց րեք, 
թե ինչ պի տի անեմ»: Քա նի որ քա ջա սիրտ կի նը, Աստ ծու վրա 
հույս դնե լով, մտադ րու թյուն և ցան կու թյուն ուներ գնա լու Հո
ղե փեռ նե սի մոտ և մի հնար քով նրան սպա նե լու, սա կայն իր 
մտադ րու թյու նը չի ցան կա նում որևէ մե կին հայտ նել, մին չև 
Աստ ծու ողոր մու թյամբ այն իրա կա նաց նի :

Նրանք, իմա նա լով, որ նա իմաս տուն և սուրբ կին է, պա
տաս խա նում են. «Բա րի՛, գնա՛ խա ղա ղու թյամբ և Իս րա յե
լի Աստ վա ծը թող հետդ լի նի»: Այս ամե նով հան դերձ իրենք էլ 
ամե նայն արթ նու թյամբ հո գում են պարս պի հսկո ղու թյու նը:

Այս տեղ հարկ է նկա տի ունե նալ Հու դի թի մեծ հա վատ քը, 
քա նի որ երբ ծե րե րը գնում են, խա րա զա նազ գեստ հագ նե լով` 
գետ նա մած խո նարհ վում է Աստ ծու մե ծու թյան առ ջև և գլխին 
մո խիր ցա նե լով` սրտա գին պա ղա տանք նե րով և աղոթք նե րով 
դի մում Աստ ծուն՝ խնդրե լով, որ իս րա յե լա ցի նե րին գթա լով` զո
րու թյուն պար գևի, որ պես զի մտադ րու թյունն իրա գոր ծե լով` 
Աստ ծու զո րու թյու նը և Իս րա յե լի հան դեպ ունե ցած բա րու
թյու նը աշ խար հին հայտ նի լի նեն:

Երբ Հու դիթն աղո թում է Բե թիզ վա քա ղա քում, մի և
նույն ժա մին Աստ ծու քա հա նա նե րը Երու սա ղե մի տա ճա րում 
խնկար կու թյուն են անում: Աղոթքն ավար տե լուց հե տո կան
չում է իր աղախ նին և ըստ իրենց սո վո րու թյան` լվաց վե լով 
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օծ վում է անու շա հոտ յու ղե րով և տո նա կան զգեստ ներ է հագ
նում ու զար դար վում` ինքն էլ երի տա սարդ և ան չափ գե ղե ցիկ 
լի նե լով, այն պես որ նրան տես նող որևէ մե կը չէր կա րող չհի ա
նալ նրա գե ղեց կու թյամբ, և մի քա նի օր վա հա մար հաց, գի նի 
և այլ անհ րա ժեշտ բա ներ պա յու սա կը դնե լով` աղախ նի հետ 
քա ղա քի դար պաս նե րի կողմն է քայ լում: 

Ոզի ան և ժո ղովր դի ծե րե րը, որոնք այն տեղ էին, նրա հրա
պու րիչ գե ղեց կու թյունն ու զար դա րանք նե րը տես նե լով` զար
ման քից ապ շում են, քա նի որ այդ եր կյու ղած կնո ջը եր բեք այդ
պի սի կեր պա րան քով չէ ին տե սել և նրան օրհ նե լով` բա ցում են 
դու ռը, և նա ամե նայն զգու շու թյամբ աղախ նի հետ դե պի ասո
րի նե րի բա նակն է քայ լում: 

Քա նի որ գի շեր էր, ուս տի հան դի պում է պա հակ նե րին, 
որոնք հարց նում են, թե ո՛վ է և ո՛ւր է գնում: Հու դի թը շտա
պում է պա տաս խա նե լու, որ ինքն իս րա յե լա ցի է և որ իս րա յե
լա ցի նե րի ձեռ քից փա խել է և Հո ղե փեռ նե սի մոտ պի տի գնա, 
որ պես զի քա ղա քը գրա վե լու մի հեշտ ճա նա պարհ ցույց տա: 

Այդ ժա մա նակ պա հակ նե րը նրան պատ վով տա նում են Հո
ղե փեռ նե սի վրա նը, որը տես նե լով նրա հրա շա լի գե ղեց կու թյու
նը` զար մա նում և ասում է. «Մի՛ վա խե ցիր. ով հնա զանդ վում է 
Նա բու գո դո նո սո րին, ոչ մի չա րիք կամ վնաս չենք պատ ճա ռում 
նրան», և երբ հարց նում է նրա գա լու պատ ճա ռը, Հու դի թը, 
երես նի վայր խո նար հու թյամբ ող ջու նե լով նրան, Հո ղե փեռ նե
սի սրտին հա ճե լի խոս քե րով սկսում է գո վել Նա բու գո դո նո սո
րին և մի ա ժա մա նակ հայտ նում` ին քը գի տի այն, ինչ որ նրան 
Աքի ովրն է ասել իս րա յե լա ցի նե րի մա սին, և հաս տա տում է 
նրա խոս քե րը, որոնք կա տա րյալ ճշմար տու թյուն են: Իս րա յե լի 
Աստ ծու զո րու թյունն ու ար դա րու թյու նը հայտ նա պես խոս տո
վա նե լուց հե տո շա րու նա կում է. «Իս րա յե լա ցի նե րը մին չև չմե
ղան չեն Աստ ծու դեմ, ոչ մե կը չի կա րող վնա սել նրանց, քա նի 
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որ Աստ ված պահ պա նում է նրանց, իսկ եթե Աստ ծու հրա ման
նե րին դեմ են լի նում, Աստ ված ար դա րու թյու նը գոր ծադ րե լու 
հա մար թշնա մու ձեռ քով պատ ժում է նրանց»:

Հե տո Հու դիթն ավե լաց նում է. «Այժմ Իս րա յե լը մե ղան
չել է, քա նի որ քա ղա քում խմե լու ջուր և ուտե լու կե րա կուր չի 
մնա ցել, և ան տա նե լի նե ղու թյան մեջ են: Պարզ է, որ պի տի 
պատժվեն, քա նի որ Աստ ված ինձ ուղար կել է, որ քեզ հետ մի 
մեծ գործ կա տա րեմ, այն պի սին , որ լսողն ապուշ կտրի, որով
հե տև աղա խինդ միշտ Աստ ծուն աղո թում է և խնդ րում թույլ 
տալ այս տեղ մնա լու և աղո թե լու. Աստ ված ինձ կհայտ նի իս
րա յե լա ցի նե րի մե ղան չե լու մա սին, և ես էլ իմ հեր թին, քեզ տե
ղե կաց նե լով, քեզ կա ռաջ նոր դեմ Իս րա յե լի երկր նե րը, մին չև 
իսկ` Երու սա ղեմ, որ պես զի այն գրա վես, և ոչ մե կը չկա րո ղա նա 
դի մադ րել քեզ»:

Ար դա րև, Հու դի թի այս պի սի խոս քե րը Հո ղե փեռ նե սին և 
նրան շրջա պա տող մարդ կանց շատ հա ճե լի են թվում, նրանք 
գո վում են նրա գե ղեց կու թյունն ու իմաս տու թյու նը և հայ տա
րա րում , որ նրա նման կին աշ խար հում չկա: Մա նա վանդ ան
միտ զո րահ րա մա նա տա րը , բո լո րից ավե լի հա վա նե լով և սի րե
լով այդ խոս քե րը, խոս տա նում է ըն դու նել Հու դի թի աստ ծուն, 
երբ նրա բո լոր ասած նե րը կետ առ կետ կա տար վեն: Ապա իր 
վրա նի մոտ նրա հա մար հա տուկ տեղ պատ րաս տե լով` հրա
մա յում է նաև կե րա կուր տալ նրան, սա կայն Հու դի թը, նրա 
հյու րա սի րու թյու նից չօգտ վե լով, մի այն իր ուտե լի քից է օգտ
վում, որ պես զի օրեն քի դեմ չմե ղան չի:

Այս պի սով, Հու դի թը երեք օր մնում է այն տեղ, գի շեր նե
րը բա նա կից դուրս գա լով Բե թիզ վա յի մոտ մի ջրի աղ բյուր է 
գտնում և ըստ սո վո րու թյան` այն տեղ լվաց վում և աղո թում 
և ապա վե րա դառ նում է, և ոչ մե կը նրան չի ար գե լում, քա
նի որ նրա խնդրան քով Հո ղե փեռ նե սը պատ վի րել էր, որ նրա 
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ելու մու տին ար գելք չլի նեն: Չոր րորդ օրը զո րա վա րը մեծ 
խնջույք է տա լիս իր հրա մա նա տար նե րին, որին Հու դիթն էլ է 
հրա վիր վում. թեև նա ուրա խու թյամբ է գնում խնջույ քին, սա
կայն իր կե րա կու րից է ուտում: 

Այս տեղ ուշադ րու թյան է ար ժա նի Հո ղե փեռ նե սի ողոր մե
լի վի ճա կը. քա նի որ ան մի տը, սի րա հար ված լի նե լով եբ րա յե ցի 
կնո ջը, այն քան է խմում, որ ամ բողջ կյան քում այդ քան խմե լու 
սո վոր չէր: Գի շերն ընկ նե լուն պես հրա վիր ված նե րը վրա նից 
կա մաց կա մաց դուրս են գա լիս, քա նի որ նրանք նույն պես 
ար բել էին և ան կա րող էին մնա լու, ուս տի վրա նում մնում են 
մի այն Հո ղե փեռ նե սը և Հու դի թը. մե կը` հար բած, իսկ մյու սը` 
ամ բող ջու թյամբ սթափ: Վրա նի դռնա պանն էլ շտա պում է՝ 
դու ռը նրանց վրա փա կե լու, ինչ պես որ նա խա պես հրա ման էր 
ստա ցել իր տի րո ջից:

Սա կայն, բա րե բախ տա բար, Հո ղե փեռ նեսն էլ ան կա րող էր 
այ լևս ար թուն մնա լու, և հենց իր գա հա վո րա կին խոր քուն 
մտնե լուն պես Հու դի թը պատ վի րում է իր նա ժիշ տին դրսում 
սպա սել և ին քը, նո րից աղո թե լով, Աստ ծուց զո րու թյուն է 
խնդրում և ան մի ջա պես վերց նում է Հո ղե փեռ նե սի դա շույ նը և 
կտրե լով նրա գլու խը` մար մի նը գա հա վո րա կից վայր է գցնում: 
Մի ժամ հե տո վրա նից դուրս գա լու հա մար զո րա վա րի գլու խը 
դնում է պա յու սա կի մեջ և վրա նի դուռն էլ փա կե լով` նա խորդ 
գի շեր նե րի նման կար ծես թե աղո թե լու է գնում, աղախ նի հետ 
դուրս է գա լիս բա նա կից, և ոչ մե կը նրանց չի ար գե լում: 

Երբ Հու դի թը լե ռան ստո րո տից քա ղա քին է մո տե նում, 
հեռ վից «Բա ցե՛ք դու ռը, Աստ ված մեզ հետ է» ձայն տա լուն 
պես301 դռնա պան նե րը նրա գա լու մա սին քա հա նա նե րին և քա

301 Եվ եկան քաղաքի դարպասների մոտ։ Հուդիթը դարպասների 
պա հա պաններին ասաց հեռվից. «Բացե՛ք, բացե՛ք դարպասները, մեզ 
հետ է մեր Տեր Աստվածը» (Հուդիթ 13:13):
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ղա քի ծե րե րին են հայտ նում, Հու դի թին տես նե լու հա մար բո
լոր բնա կիչ նե րը լապ տեր նե րով և ճրագ նե րով իս կույն դուրս են 
գա լիս իրենց տնե րից և շատ են զար մա նում նրա վե րա դար ձից: 
Այս պի սով, դար պաս նե րը բա ցում են, և Հու դի թը ներս մտնե լով 
ասում է. «Օրհ նե ցե՛ք Աստ ծուն, որ չխնա յեց Իր ողոր մու թյու նը 
իս րա յե լա ցի նե րի հա մար»302, մա նա վանդ Հո ղե փեռ նե սի գլու
խը պա յու սա կից հա նե լով` բո լո րին ցույց տա լուց հե տո նրանք 
ուրա խու թյամբ, Աստ ծուն օրհ նե լով, շնոր հա կալ են լի նում: Այն 
ժա մա նակ Ոզի ան էլ, օրհ նե լով Հու դի թին, գո վում է նրա հա
վատքն ու քա ջու թյու նը, և ամ բողջ ժո ղո վուր դը մի ա ձայն աղա
ղա կում է` ամեն:

Ապա Հու դի թը կան չում է վե րո հի շյալ Աքի ով րին, և երբ 
ցույց է տա լիս Հո ղե փեռ նե սի գլու խը , հի շյա լը եր կյու ղից ուշա
գնաց է լի նում: Երբ ուշ քի է գա լիս, երկր պա գում է Հու դի թին 
և գո վում նրա: Հու դի թը մեկ առ մեկ պատ մում է, թե ինչ պես է 
Աստ ծու օգ նու թյամբ գոր ծը գլուխ բե րել, ամ բողջ ժո ղո վուր դը 
բարձ րա ձայն փա ռա բա նում է Աստ ծուն, հի շյալ Աքի ովրն էլ, 
ի սրտե հա վա տա լով Աստ ծուն, ըն դու նում է իս րա յե լա ցի նե րի 
օրենք նե րը: Հու դի թի կար գադ րու թյամբ առա վո տյան Հո ղե
փեռ նե սի գլու խը կա խում են քա ղա քի պարս պի աշ տա րա կից, 
և մի ա ժա մա նակ զին ված ժո ղո վուր դը հար ձակ ման է անց նում: 
Ասո րի նե րը, սա տես նե լով, գնում են Հո ղե փեռ նե սի վրան` 
նրան տե ղե կաց նե լու, և դու ռը փակ գտնե լով`կար ծում են, որ 
Հու դի թի հետ քնած է:

Հե տո ձայն են տա լիս, և երբ ներ սից պա տաս խան չեն լսում, 
դռնա պա նը, հա մար ձա կու թյուն առ նե լով, ներս է մտնում և Հո
ղե փեռ նե սի ա րյու նա շա ղախ դի ա կը գետ նին փռված և գլու խը 

302 Հուդիթը բարձր ձայնով ասաց. «Ո՛վ իսրայելացիներ, օրհ
նե ցե՛ք Աստծուն, որ իր ողորմությունը չհեռացրեց Իսրայելի տնից» 
(Հուդիթ 13:17):
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կտրած տես նե լուն պես պատ ռում է իր հա գուս տը, սկսում է 
իրեն հար վա ծել և ող բալ: Մա նա վանդ Հու դի թի վրանն էլ գնա
լով` այն տեղ նրան չեն գտնում, ուս տի ինք նա բե րա բար գոր
ծի էու թյու նը հաս կա նա լով` Հո ղե փեռ նե սի հրա մա նա տար նե րը 
եր կյու ղից պատ ռում են իրենց զգեստ նե րը:

Նմա նա պես ամ բողջ զոր քին այն պի սի եր կյուղ է պա շա
րում, որ շփոթ ված և շվա րած, չի մա նա լով ինչ անել, թող նում են 
ամեն ինչ, և բա նակն ու ամեն մե կը միմի կողմ են փախ չում, և 
իս րա յե լա ցի նե րը, ընկ նե լով նրանց հե տև ից, սկսում են կո տո
րել: Այն ժա մա նակ Ոզի ան Իս րա յե լի բո լոր քա ղաք նե րը մարդ է 
ուղար կում, որ շտա պեն և զին վեն, ուս տի նրանք էլ դի մա վո
րե լով փախ չող ասո րես տան ցի նե րին, այն պես են կո տո րում և 
հա լա ծում նրանց, որ Իս րա յե լում մի թշնա մի ան գամ չի մնում: 
Բե թիզ վա քա ղա քի բնա կիչ նե րը թշնա մու բա նա կը կո ղոպ տե լու 
ըն թաց քում այն քան ունեց վածք և կեն դա նի ներ են գտնում, որ 
երե սուն օրում հա զիվ հազ կա րո ղա նում են ավա րա ռու թյունն 
ավար տել:

Վե րո հի շյալ Հո վա կիմ քա հա նան և ժո ղովր դի ծե րե րը, 
հատ կա պես Հու դի թին տես նե լու հա մար Երու սա ղե մից Բե
թիզ վա գա լով, գո վում և օր հում են քա ջա սիրտ կնո ջը և շնոր
հա կա լու թյուն հայտ նում Աստ ծուն: Նաև իս րա յե լա ցի նե րի 
բո լոր քա ղաք նե րից պատ վար ժան մար դիկ՝ տղա մար դիկ և 
կա նայք, խումբխումբ Բե թիզ վա գա լով, ան պատ մե լի ցնծու
թյամբ և գո հա բա նա կան եր գե րով օրհ նում և փա ռա վո րում են 
Աստ ծուն: Հու դի թը նրանց բո լո րին նվի րում է ար մա վե նու 
ոս տեր, ձի թե նու ճյու ղեր և ծա ղիկ ներ: Նրանք էլ իրենց հեր
թին Հու դի թին են նվի րում Հո ղե փեռ նե սի ամ բողջ ունեց ված
քը՝ վրա նը, կահ կա րա սին , ոս կե ղեն և ար ծա թե ղեն անոթ նե րը 
ու գան ձե րը, որոնք էլ բա րե պաշտ կինն իր հեր թին նվի րում է 
տա ճա րին: Ապա Երու սա ղեմ գնա լով` տա ճա րում ամե նայն 
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երախ տա գի տու թյամբ երկր պա գում են Աստ ծուն և զո հեր 
մա տու ցում:

Այ նու հե տև Հու դի թը ծե րա նա լով ար ձա կում է իր նա ժիշ
տին և, ողջ հարս տու թյու նը ամուս նուն ՝ Մա նա սե ին, և իր ազ
գա կան նե րին բա ժա նե լով, մա հա նում հա րյուր հինգ տա րե կան 
հա սա կում, և բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը յոթ օր սուգ են պա հում 
նրա մահ վան հա մար: Հու դի թի այս քա ջա րի գոր ծը հայտ նի է 
դառ նում ամ բողջ աշ խար հում, և՛ նրա կեն դա նու թյան, և՛ նրա 
մահ վա նից հե տո եր կար ժա մա նակ թշնա մի ներ չեն երև ում, և 
իս րա յե լա ցի նե րը հան գիստ ապ րում են:

Հարց ՁԵ: Ո՞վ էր Եսթերը:
Պա տաս խան: Բե նի ա մի նի ցե ղից առա քի նի մի աղ ջիկ էր, որը, 

որբ մնա լով, հո րեղ բոր՝ Մուրթ քեի խնա մա կա լու թյան ներ քո էր 
կրթվում և բո լոր առում նե րով Աստ ծուն հնա զանդ էր303: Սա
կայն երբ Բա բե լո նի Նա բու գո դո նո սոր ար քան Երու սա ղեմ է 
ար շա վում, Հե քո նիա թա գա վո րի և ժո ղովր դի հետ Մուրթ քեն 
և Ես թերն էլ են գե րե վար վում Պարս կաս տա նի Սու սիա քա
ղաք (տե՛ս ՀԹ հար ցը):

Մուրթ քեն երա զում, աղ մու կի և ժխո րի ձայ ներ լսե լով, տես
նում է, որ եր կու մեծ վի շապ մի մյանց դեմ են պա տե րազ մում, 
նրանց ձայ նից բո լոր ազ գե րը մի ա վոր վում են մի ար դար ժո ղո
վրդի կորս տյան մատ նե լու հա մար, և հի շյալ ժո ղո վուր դը, իր առ
ջև ծա ռա ցող վտան գը գու շա կե լով, աղո թում է Աստ ծուն և օգ
նու թյուն խնդրում։ Եվ ահա մի փոքր աղ բյու րից մի մեծ գետ է 
առա ջա նում, և արե գակն էլ ծա գե լով խո նարհ նե րը և ամոթ խած
նե րը զո րա նում են, և հզոր նե րին ու ազ դե ցիկ նե րին կլա նում:

303 Նա դաստիարակել էր մի մանկան՝ իր հորեղբայր Ամինա
դա բի դստերը, որի անունը Եսթեր էր։ Նրան վերցնելով իր հորից ու 
մորից՝ Մուրթքեն ուզում էր իրեն կնության առնել (Եսթ. 2:7):
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Այս պի սի մի երա զով Աստ ված Մուրթ քե ին հայտ նում է, որ 
Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը մեծ նե ղու թյան և վտան գի պետք է են
թարկ վի, ապա պի տի ազա տի նրանց, որ պես զի իս րա յե լա
ցի նե րի հան դեպ Աստ ծու բա րու թյու նը հայտ նի դառ նա լով` 
վտան գի կամ նե ղու թյան ժա մա նակ առանց հու սա հատ վե լու 
բո լորն էլ ուղիղ սրտով միշտ աղո թեն` Աստ ծու ողոր մու թյամբ 
ազատ վե լու: Մուրթ քեն հենց այս պես էլ մեկ նում է իր երա զը, 
երբ իրա պես տե ղի են ունե նում դեպ քե րը304:

Քա նի որ պար սիկ նե րի և մա րե րի Ար տա շես թա գա վո րը 
(ոմանց կար ծի քով սա ոչ թե Ար տա շես Եր կայ նա բա զուկն է, այլ 
Ար տա շես Ուժե ղը), որն այն ժա մա նակ այն քան էր հզո րա ցել, 
որ մին չև Հնդկաս տան հա րյուր քսան ազ գե րի էր գե րել և իր 
մայ րա քա ղաքն էլ տե ղա փո խել Սու սիս: Սույն թա գա վո րը, ան
չափ հարս տու թյան և գան ձե րի տի րա նա լով , ցան կա նում է իր 
փառքն ու շքե ղու թյու նը ցու ցադ րել իր բո լոր հպա տակ նե րին և 
մաս նա վո րա բար նա խա րար նե րին և մե ծա մեծ իշ խան նե րին: 
Այս է պատ ճա ռը. որ իր իշ խա նու թյա նը են թա կա և իրեն ծա
ռա յող դա տա վոր նե րին և կա ռա վա րիչ իշ խա նա վոր նե րին մի 
մեծ խնջույ քի է հրա վի րում, որի նմա նը մինչ այդ ոչ մե կը չէր 
տե սել, և որը վեց ամիս է տև ում:

Մա նա վանդ խնջույ քի սրա հը զար դա րում է ոս կով, ար ծա
թով, մար գա րի տով և այլ թան կար ժեք գո հար նե րով: Նմա նա
պես Սու սիս քա ղա քի բո լոր բնա կիչ նե րին՝ մե ծից փոքր, հրա
վի րում է իր խնջույ քին, որ վեց օր է տև նում, նույն ձև ով էլ նրա 
թա գու հին՝ Աս թի նեն, կա նանց է հրա վի րում խնջույ քի: Յո թե
րորդ օրը, երբ Ար տա շե սը քիչ ավե լի էր ար բած, Աս թի նե թա
գու հուն լուր է ուղար կում, որ ան ձամբ ներ կա յա նա խնջույ քին, 

304 «Աստծուց եղավ այս բանը»՝ հիշելով այս դեպքերի մասին իր 
տե սած երազը, քանի որ դրանից մի բան անգամ զանց չեղավ (Եսթ. 
10:5):
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քա նի որ թա գու հին ան չափ գե ղե ցիկ էր, և ցան կա նում է նրան 
բազ մու թյա նը ցու ցադ րել, իբր թե իրեն է՛լ ավե լի փառք ու պար
ծանք լի նի, սա կայն թա գու հին, չհա վա նե լով սույն ան պատ շաճ 
հրա վե րը, մեր ժում է ամուս նու հրա վե րը:

Իրոք, Ար տա շե սի այս հրա մա նը ան պատ շաճ էր, սա կայն 
մար դը հար բած ժա մա նակ ան կա րող է իրեն պատ շաճ պա հե
լու, ուս տի երբ Աս թի նեն չի գա լիս, բար կա նում է և տրտմում: 
Դու աշ խար հիկ և մարմ նա վոր ուրա խու թյան վախ ճա ՛նը տես. 
որով հե տև թա գա վո րի խնջույ քը, որի ըն թաց քում այդ քան 
փառք ու շքե ղու թյուն է ցու ցադր վում, տխուր վեր ջա բան է 
ունե նում, քա նի որ բազ մու թյու նը ցրվե լուց ան մի ջա պես հե տո 
Ար տա շեսն իր նա խա րար նե րի առա ջար կում է դա տաս տան 
անել, թե Աս թի նե թա գու հու` իր թա գա վոր ամուս նու հան դեպ 
ցույց տված այդ անհ նա զան դու թյան փո խա րեն ինչ է անհ րա
ժեշտ անել, և նրանք պա տաս խա նում են, որ եթե թա գու հին 
ան պա տիժ մնա, բո լոր կա նայք, հե տև ե լով նրա օրի նա կին, այ
սու հե տև կհանդգ նեն իրենց տղա մարդ կանց չհնա զանդ վել :

Ուստի այն ժամ Ար տա շես թա գա վո րը Ասթի նե թա գու հուն 
տիկ նու թյու նից զրկե լուց հե տո ամե նու րեք հրա հան գում է, որ 
այ սու հե տև բո լոր կա նայք ան պատ ճառ հնա զանդ լի նեն իրենց 
ամու սին նե րին: Ապա նո րից նույն նա խա րար նե րի խորհր դով 
հրա մա յում է գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րի հա վա քել, որ պես զի նրանց 
մի ջից ում հա վա նի, Աս թի նեի փո խա րեն թա գու հի կար գի: 
Աստ ծու տնօ րի նու թյամբ վե րո հի շյալ Ես թերն էլ, որ Մուրթ քեի 
մոտ էր բնակ վում, ընդգրկ վում է ընտր ված աղ ջիկ նե րի մեջ. ըստ 
սո վո րու թյան՝ տեղ և պաշ տո նյա են հատ կաց նում, որ մեկ տար
վա ըն թաց քում անհ րա ժեշտ կրթու թյունն էլ տրվի:

Դար ձալ Աստ ծու ողոր մա ծու թյամբ Ես թե րը, կա տա րե
լու թյամբ և գե ղեց կու թյամբ գե րա զան ցե լով մյուս աղ ջիկ նե
րին, բո լո րի հա մար պատ վե լի և ըն դու նե լի լի նե լուց բա ցի, 
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Ար տա շե սին էլ է դուր գա լիս, և կնու թյան առ նե լով` թա գու հի է 
հռչա կում նրան: Ար դա րև, այս առի թով թա գա վորն այն պես է 
ուրա խա նում, որ իր բո լոր պա լա տա կան նե րին և զին վոր նե րին 
հրա վի րե լով, յոթ օր մեծ ցնծու թյամբ հար սա նիք անե լուց բա
ցի, բո լոր հպա տակ նե րի ուրա խու թյան հա մար հրա մա յում է 
թե թև աց նել բարձր հար կե րը:

Նկա տի՛ր. Ես թե րը` որբ և գե րի աղ ջիկ, թեև թա գու հի է 
դառ նում, սա կայն իր առա քի նի վար քը չի փո խում և նախ
կի նի նման խո նար հու թյամբ միշտ հնա զանդ է լի նում Աստ
ծու օրենք նե րին, մի այն թա գա վո րին չի հայտ նում, որ ինքն 
իս րա յե լա ցի է և Մուրթ քեի ազ գա կա նը, ինչ պես որ վեր ջինս 
խոր հուրդ էր տվել: Մուրթ քեն էլ նրա մա սին տե ղե կու թյուն 
իմա նա լու հա մար հա ճա խա կի պա լատ է գա լիս, թա գու հուն 
հա վա տա րիմ և մտե րիմ Առ նա թև անու նով մե կից միշտ տե
ղե կու թյուն ներ իմա նա լով և իր վի ճակն էլ հայտ նե լով՝ բո լոր 
առում նե րով հան գիստ են լի նում:

Այդ ըն թաց քում ար քու նի պա լա տա կան պա հա պան նե րից 
եր կու սը, որոնց անուն ներն էին Դա վիթ և Թար րա, Ար տա շես 
թա գա վո րի հան դեպ ոխա կա լու թյուն ունե նա լով, սպա նե լու 
մտադ րու թյամբ հա մա ձայ նու թյան են գա լիս: Մուրթ քեն, մի 
հնա րով նրանց մտադ րու թյունն իմա նա լով, Ես թե րի մի ջո ցով 
տե ղե կաց նում է թա գա վո րին, որն էլ քննե լուց և նրանց խոս տո
վա նու թյու նը լսե լուց հե տո կա խել է տա լիս նրանց: Այս պի սով, 
Մուրթ քեի հա վա տար մու թյու նը պարզ դառ նա լով` ար քու նա
կան մա տյա նում ար ձա նագ րում են, որ պես զի նրա լա վու թյու
նը ան մո ռաց մնա:

Ար տա շե սը Հա ման անու նով մի նա խա րար է ունե նում, որն 
ամա ղե կա ցի էր, և ար քու նի պա լա տա կան նե րի և նա խա րար
նե րի մեջ շատ նշա նա վոր լի նե լով` թա գա վո րը նրա փառքն ու 
պա տի վը բարձ րաց նե լու հա մար հրա մա յում է, որ նրա բո լոր 
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հպա տակ նե րը նրա առ ջև հար գան քով խո նարհ վեն և երկրպա
գեն, սա կայն Մուրթ քեն չի երկր պա գում, քա նի որ սո վոր էր 
մի այն Աստ ծուն երկր պա գե լու. մի և նույն պա տի վը մարդ կանց 
տալ, իրա վա ցի ո րեն, ան պատ շաճ և մեղք էր հա մա րում:

Սա կայն Հա մա նը, ան չափ հպարտ և ինք նա հա վան անձ 
լի նե լով, մե ծա պես բար կա նում է, և Մուրթ քեի պատ ճա ռով 
որո շում, որ Ար տա շե սին են թա կա բո լոր հրե ա նե րին կո տո րի 
և նրանց ունեց վածքն էլ ար քու նի գան ձա րան վերց նի: Եվ քա
նի որ թա գա վո րը, Հա մա նին վստա հե լով, անձ նա տուր էր եղել 
նրան, ուս տի հրե ա նե րի մա սին նրա բո լոր չա րա խո սու թյուն նե
րին հա վա տա լով` հրա մա յում է, նրա կամ քի հա մա ձայն, բո լոր 
իս րա յե լա ցի նե րին կո տո րել: Թեև Հա մա նի խոս տա ցած տա
սը հա զար քսակ դրա մը մերժ վում է, սա կայն հրո վար տա կով 
որոշ ված օրը բո լոր հրե ա նե րին` տղա մարդ, կին և մա նուկ, բո
լորն էլ կո տոր վում են, նրանց ունեց վածքն էլ գրավ վում:

Ար դա րև, հի շյալ հրա մա նը, որ ուղղ ված էր գա վա ռա պե
տե րին, ամեն կողմ տա րած վե լով , բո լո րին հայտ նի է դառ նում, 
և որոշ ված օր վան են սպա սում՝ հրա մա նը կա տա րե լու: Ամե
նուր լսվում են հրե ա ժո ղովր դի ող բա լի աղա ղակ ներն ու հա
ռա չանք նե րը, որոնք, եր կինք բարձ րա նա լով, հաս նում են Աստ
ծուն` շար ժե լով Նրա գութն ու ողոր մու թյու նը : Քա նի որ այս 
պա րա գա յում նրանք, հան ցա վոր չլի նե լով, հա նի րա վի այս պի
սի բար բա րոս հրա ման և իրենց կո տո րա ծի վճի ռը լսե լուն պես, 
զգեստ նե րը պատ ռե լով և քուր ձեր հագ նե լով, իրենց գլխին մո
խիր լցնե լով, սուգ են անում:

Նույն ձև ով էլ Սու սիս քա ղա քում հրո վար տա կը կար դա
լուց հե տո Մուրթ քեն, հան դեր ձը պատ ռե լով, քուրձ է հագ նում 
և գլխին մո խիր ցա նե լով` քա ղա քում բարձ րա ձայն աղա ղա
կում է. «Ին չո՞ւ եք անի րա վա ցի ո րեն ցան կա նում կո տո րել իմ 
ազ գը, որը ընդ հան րա պես հան ցանք չու նի»: Այս պի սի սգա վո րի 
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հան դեր ձան քով և մեծ տրտմու թյամբ ար քու նա կան պա լա տի 
դրսի կող մում, կա նանց դռան մոտ է քայ լում, որ պես զի իր ողբն 
ու հե ծե ծան քը լսող նե րը թա գու հուն տե ղե կաց նեն, քա նի որ 
թա գա վո րա կան պա լատ սգազ գեստ մտնե լը սո վո րու թյուն չէր:

Ար դա րև, Ես թերն իմա նում է Մուրթ քեի տրտմա թա խիծ 
վի ճա կի մա սին և շատ է տխրում, ուս տի վե րո հի շյալ Առ նա
թևին ուղար կում է, որ եղե լու թյու նը ստույգ հաս կա նա, մի
և նույն ժա մա նակ հա գուստ ներ էլ է ուղար կում, որ պես զի 
սգա վո րի հա գուստ նե րով չշրջի, սա կայն Մուրթ քեն չի հա մա
ձայ նում: Ապա մեկ առ մեկ բա ցատ րե լով Հա մա նի չար մտքերն 
ու նպա տա կը` հրո վար տա կի օրի նակն էլ է տա լիս, որ տա Ես
թե րին, և պատ վի րում է, որ բա րե խոս լի նի իր ազ գի փրկու
թյան հա մար և մա նա վանդ աղոթ քով Աստ ծուն աղա չի:

Երբ Առ նա թևը Մուրթ քեի խնդրանքն ու պատ վե րը և բո լոր 
խոս քե րը հայտ նում է Ես թե րին , նա ցան կա նում է ամեն գնով 
ազա տել իր ժո ղովր դին: Սա կայն օրենք կար, որ եթե այր կամ 
կին առանց հրա ման ստա նա լու թա գա վո րի սե նյակ մտնեն, 
մահ վան պի տի են թարկ վեն, և մի այն այն մարդն էր փրկվում, 
որին թա գա վո րը պար զում էր իր ոս կյա գա վա զա նը: Ես թե րը, 
երե սուն օր շա րու նակ թա գա վո րի մոտ կանչ ված չլի նե լով, եր
կյու ղում է գնալ, և այս եր կյու ղի մա սին հայտ նում է Մուրթ
քե ին: Մուրթ քեն պա տաս խա նում է. «Մի այն քո փրկու թյան 
մա սին մի՛ մտա ծիր, այլ մա նա վանդ ազ գիդ ազա տու թյան մա
սի ՛ն խոր հիր. գու ցե Աստ ված այ սօր վա հա մար է քեզ թա գու հի 
դարձ րել»:

Երբ Ես թե րը սույն պա տաս խանն է ստա նում, լուր է ուղար
կում, որ ժո ղովր դին պատ վի րի ̀ երեք օր ու գի շեր ծո մա պա հու
թյամբ Աստ ծուն աղոթքաղա չանք ներ մա տու ցեն : Ինքն էլ իր 
նա ժիշ տի հետ ծո մա պա հու թյամբ Աստ ծու օգ նու թյու նը աղա
չե լուց հե տո խոս տա նում է ներ կա յա նալ թա գա վո րին:
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Հի րա վի, Մուրթ քեի պատ վե րի հա մա ձայն` Սու սիս քա
ղա քի բո լոր հրե ա նե րը ծո մա պա հու թյամբ աղա չում են Աստ
ծուն, սա կայն թա գու հին էլ, իր հեր թին աղոթ քի կանգ նե լով, 
խոս տո վա նում է մինչ այդ օրե րը Աստ ծու` իս րա յե լա ցի նե
րի հան դեպ կա տա րած բա րու թյուն նե րը և ողոր մու թյու նը, 
մա նա վանդ որ մի այն Նա է ամե նա կալ, և բո լո րը Նրա հրա
ման նե րին են սպա սում, ամեն ինչ հայտ նի է Նրան, և ոչ մե կը 
չի կա րող Նրա հրա ման նե րին ընդ դի մա նալ. այս ամե նը մեկ 
առ մեկ խոս տո վա նե լով` սրտա հույզ հա ռա չանք նե րով աղո
թում և խնդրում է Աստ ծուն, որ ժո ղովր դի հան ցանք նե րը նե
րե լով` ազա տի թշնա մուց և նրանց տրտմու թյու նը ուրա խու
թյան վե րա ծի:

Հե տո Ես թե րը, հան դեր ձը հա նե լով, քուրձ է հագ նում և 
գլխին մո խիր և աղբ ցա նե լով` դար ձյալ ար տա սուք նե րով և 
թա խան ձա գին պա ղա տանք նե րով Աստ ծու օգ նու թյունն է 
հայ ցում, և շատ ու շատ է աղեր սում, որ չխնա յի Իր ողոր մու
թյու նը և փրկի Իր ժո ղովր դին ներ կա տագ նա պա լից և ան հու
սա լի վի ճա կից, ինչ պես ման րա մաս նո րեն պար զա բան ված է 
Սուրբ գրքում:

Եր րորդ օրը թա գու հու զգեստ նե րը հագ նե լով և բո լոր 
զար դա րանք նե րը դնե լով՝ անա սե լի շքեղ տեսք է ստա նում և 
Աստ ծու ողոր մու թյանն ապա վի նե լով` եր կու աղա խին նե
րի հետ շարժ վում է թա գա վո րա կան պա լա տ: Նա ժիշտ նե րից 
մե կը նրա զգեստ նե րի քղանցքն էր բռնել, իսկ մյու սի ձեռ քին 
ին քը` թա գու հին էր հեն վել: Եվ քա նի որ գոր ծող օրեն քի հա
կա ռակ է գնում թա գա վո րի մոտ, այն տեղ հաս նե լուն պես եր
կյու ղից սփրթնում է, և աղախ նին հեն վե լով`ոտ քի վրա մնա լու 
ուժը նվա զում:

Թա գա վո րը նրան տես նե լուն պես թեև մի բար կաց կոտ 
շար ժում է անում, սա կայն Աստ ված իս կույն սան ձա հա րում է 
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նրա բար կու թյու նը305, թա գա վո րը, հե զու թյամբ իջ նե լով աթո
ռից, բռնում է նրան, որ վայր չընկ նի: Ապա թա գա վո րը սկսում է 
աղա չանք նե րով և հու սադ րող խոս քե րով խո սել և մխի թա րել 
նրան` ասե լով. «Ի՞նչ եղավ քեզ, Ես թե՛ր, ես քո եղ բայրն եմ, հա
մար ձա՛կ եղիր, չես մա հա նա, քա նի որ եր կու սիս հրա մանն էլ 
մեկ է», և ոս կե գա վա զա նը պար զե լով` համ բու րում է նրան:

Այն ժա մա նակ Ես թե րը, մի քիչ ուշ քի գա լով, ասում է. 
«Քեզ Աստ ծու հրեշ տա կի նմա նեց նե լով ̀  վա խե ցա», և նո րից 
ընկ նում է: Թա գա վո րը, նո րից աղա չե լով, ասում է. «Ասա՛, 
Ես թե՛ր, ի՞նչ ես խնդրում, մին չև իսկ թա գա վո րու թյանս կե
սը կտամ քեզ», և կրկնում է: Նույն պա հին Ար տա շե սի պա
լա տա կան ներն էլ են ներս գա լիս, և նրանք էլ են խնդրում` 
ասե լով. «Խո սի՛ր, մի՛ վա խե ցիր»: Ես թե րը պա տաս խա նում է. 
«Այ սօր ինձ հա մար նշա նա վոր օր է, եթե իմ թա գա վոր տի րո
ջը հա ճե լի է, այ սօր թող Հա մա նի հետ մի ա սին հրա վերս ըն
դու նի»: Թա գա վո րը, իս կույն կան չե լով Հա մա նին, խնջույ քի է 
գնում: Ուտել–խմե լուց հե տո Ար տա շե սը թա գու հուն ասում է. 
«Խնդրի՛ր, ինչ որ ուզում ես»: Թա գու հին դար ձյալ աղա չում է, 
որ հա ջորդ օրը նո րից Հա մա նի հետ իրեն պա տիվ անի և գա 
հյու րա սի րու թյան :

Դու Հա մա նի չա րու թյո՛ւնը տես. նա, ով ար դեն իսկ 
հպարտ էր, այժմ առա վել ևս հպար տա ցած , թա գու հու խնջույ
քից դուրս գա լով, Մուրթ քե ին տես նե լուն պես չա փա զանց զայ
րա նում է: Տուն գնա լով` կան չում է կնոջն ու սի րե լի նե րին և 
նրանց պատ մում, որ թա գու հու հյու րա սի րու թյու նից է վե րա
դառ նում, և որ մա նա վանդ վաղն էլ է հրա վիր ված, և թա գու
հին, իրե նից և թա գա վո րից բա ցի, ոչ մե կին չի կան չել, և սնա
փա ռու թյամբ ինքն իրեն գո վե լուց հե տո ավե լաց նում է. «Այս 

305 Աստված թագավորի հոգին շրջեց դեպի հեզություն (Եսթ. 
15:14):
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բո լոր պա տիվ նե րը ինձ հա ճե լի չեն, քան զի Մուրթ քե ին եմ միշտ 
տես նում պա լա տում»:

Ներ կա նե րը, նրա զայ րույ թը ավե լի ևս գրգռե լով, ասում են. 
«Հրա մա յի՛ր, որ հի սուն կան գուն եր կա րու թյամբ մի կա խա
ղան պատ րաս տեն և վա ղը թա գա վո րից խնդրի՛ր, որ Մուրթ
քեն կախ վի այդ փայ տից, և դու էլ գնա խնջույ քին և ուրա խա
ցի՛ր»: Ար դա րև, այս առա ջար կը Հա մա նին հա ճե լի է թվում և 
ըստ այդմ իս կույն պատ րաս տել է տա լիս: Սա կայն դու Աստ ծու 
ար դա րու թյո՛ւնը տես. Հա մանն անօ րի նա բար է հա ջորդ օրը 
Մուրթ քե ին կա խա ղան հա նե լու ցան կու թյուն ունե նում, Աստ
ծու դա տաս տա նով և վճռով Մուրթ քեն ազատ վե լով՝ հենց ին
քը` Հա մանն է այդ նույն կա ղա խա նից կախ վում: Աստ վա ծա յին 
կար գադ րու թյամբ հենց այդ գի շեր թա գա վո րի քու նը փախ
չում է, և ժա մա նակ անց կաց նե լու հա մար ատե նադպ րին կար
դալ է տա լիս ար քու նա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րի մա տյա նը: 
Ատե նադ պի րը զու գա դի պու թյամբ կար դում է այն հատ վա ծը, 
որում Մուրթ քեի հա վա տար մու թյան և նրա կյան քի դեմ դա
վադ րու թյան մա սին էր գրված, ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է:

Այն ժա մա նակ թա գա վո րը հարց նում է. «Մենք Մուրթ քե
ին ի՞նչ բա րիք արե ցինք՝ իր հա վա տար մու թյան փո խա րեն», 
ներ կա ծա ռա նե րը պա տաս խա նում են. «Նրա հա վա տար մու
թյու նը քեզ հայտ նի դար ձավ, սա կայն դե ռևս բա րիք չես արել 
նրան»: Ար տա շե սը մտադր վում է Մուրթ քե ին դիր քի կամ 
պատ վի ար ժա նաց նել, սա կայն դրա վե րա բե րյալ ցան կա նում է 
իր խորհր դա կան նա խա րար նե րից էլ խոր հուրդ հարց նել, որ
պես զի ըստ ար ժան վույն փա ռա վո րի նրան:

Երբ առա վոտ կա նուխ Հա մա նը ար քու նիք է գա լիս, որ պես
զի Մուրթ քե ին կա խա ղան հա նե լու հրա ման ստա նա, թա գա
վո րը, տե ղե կա նա լով նրա գալս տյան մա սին, կան չել է տա լիս և 
հարց նում. «Ի՞նչ պետք է անել այն մար դուն, որին ցան կա նում 
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եմ մե ծա րել»: Հա մա նը, որ շատ հպարտ էր և բո լոր պա լա տա
կան նե րից ավե լի պա տիվ ուներ, կար ծե լով, որ խոսքն իրեն է 
վե րա բե րում, շտա պում է պա տաս խա նե լու. «Այն մար դուն, 
որին թա գա վո րը ցան կա նում է փա ռա վո րել, պետք է թա գա վո
րի զգեստ հագց նել և բազ մեց նել թա գա վո րի նժույ գին, մի մեծ 
նա խա րար էլ, սան ձից բռնած, պի տի քայ լի քա ղա քով , և մի և
նույն ժա մա նակ մու նե տի կը ձայ նի. «Թա գա վորն այս պես է 
փա ռա վո րում այն անձ նա վո րու թյա նը, որին սի րում է»»: Ար
տա շեսն այդ առա ջար կը լսե լուն պես պա տաս խա նում է. «Լա՛վ 
ասա ցիր, գնա՛ և ինչ պես ասա ցիր, այդ պես էլ արա՛ իմ հա վա
տա րիմ ծա ռա հրե ա Մուրթ քե ին»:

Այս տեղ կա րե լի է պատ կե րաց նել Հա մա նի թշվառ վի ճա կը. 
նա, ով Մուրթ քեի մահն էր տեն չում, ստիպ ված է լի նում ժա
մա նա կա վո րա պես ձի ա պա նի նման նրա առ ջև ով գնա լու, քա
նի որ խոս քը հետ վերց նել չկա րո ղա նա լով` կա մա թե ակա մա 
հանձն է առ նում Մուրթ քեի առ ջև ից գնալ և մեծ փառ քով քա
ղա քում շրջեց նե լուց հե տո պար տա վոր է լի նում նո րից ար քու
նիք բե րել և ձի ուց իջեց նել ու կոտր ված սրտով և թախ ծոտ հո
գով տուն վե րա դառ նալ: Երբ տխուր դեպ քը պատ մում է կնոջն 
ու սի րե լի նե րին, նրանք, որ նա խա պես տրա մադ րել էին Հա մա
նին, որ Մուրթ քե ին կա խա ղան հա նի, այս ան գամ ասում են. 
«Քա նի որ Մուրթ քեն այս պի սի աս տի ճա նի և պատ վի հա սավ, 
պետք է հնա զանդ վես նրան, քա նի որ Աստ ված նրա հետ է»: 
Մինչ նրանք խո սում էին, թա գա վո րի կող մից եր կու մարդ է 
գա լիս` նրան թա գու հու ընթ րի քին կան չե լու: Թեև Մուրթ քեի 
փա ռա վոր վե լու հա մար Հա մա նի սիր տը կոտր ված էր, բայց և 
այն պես թա գա վո րի հետ մի այ նակ Ես թե րի հրա վեր քին ներ կա 
լի նե լը մի փոքր մխի թա րում է նրան:

Ուստի փու թա ջա նո րեն շտա պում է՝ ուրախ դեմ քով ներ
կա յա նա լու թա գա վո րին, և երբ հյու րա սի րու թյան ժա մա նակ 
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ուտում, խմում և զվար թա նում են, թա գա վո րը կրկին ու կրկին 
Ես թե րին առա ջար կում է խնդրել, ինչ ցան կա նա: Այն ժա մա
նակ թա գու հին սրտա ռուչ եղա նա կով պա տաս խա նում է. «Եթե 
Ձերդ ողոր մա ծու թյու նը կկա մե նա, ազա տի՛ր ինձ և իմ ազ
գին»: Այո՛, մինչ այժմ չէր հայտ նել, որ ին քը հրե ա է, սա կայն 
այժմ հար կադր ված խոս տո վա նում է:

Քա նի որ հրե ա նե րը մահ վան էին դա տա պարտ վել, ուս տի 
ինքն էլ ցան կա նում է հաս կաց նել , որ ինքն էլ, նույն ցե ղից լի նե
լով, մահ վան է պար տա կան, որ պես զի իր պատ ճա ռով ազ գին էլ 
ազա տագ րի: Երբ թա գա վո րը, այդ խոս քե րից զար մա ցած, 
հարց նում է. «Ո՞վ է, որ մի այդ պի սի բան է հանդգ նել անե լու»: 
Ես թե րը Հա մա նի երե սին ասում է. «Ահա այս թշնա մին և այս 
չար Հա մանն է հանդգ նել խոր հե լու»: Թա գա վո րը, իս կույն փո
խե լով դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը, մի զայ րա լից ակ նարկ ուղ
ղե լով Հա մա նին, դուրս է գա լիս խնջույ քից. մեր ձա կայ քում 
մի ծաղ կած բու րաս տան է լի նում, և նա շտա պում է՝ այն տեղ 
մտնե լու և սրտի բար կու թյու նը մեղ մե լու:

Երբ թշվառ Հա մա նը, թա գու հու ոտ քերն ըն կած, իր ազա
տու թյուն էր խնդրում, թա գա վո րը նո րից ներս է մտնում և, 
Հա մա նին Ես թե րի մոտ տես նե լով, բար կու թյամբ գո չում է. 
«Այն քան ես առաջ գնա ցել, որ իմ կնոջ վրա էլ ես հա մար ձակ
վում բռնա նալ»: Հա մա նը, թա գա վո րի ահեղ բար կու թյու նից 
շվա րե լով և ոտ քի վրա մնա լու կա րո ղու թյու նը կորց նե լով, ան
մի ջա պես ընկ նում է երես նի վայր: Այն ժա մա նակ թա գա վո րի 
սպա սա վոր նե րից մեկն ասում է. «Հա մա նը հի սում կան գուն 
եր կա րու թյամբ մի փայտ է տնկել իր այ գում, որ պես զի թա գա
վո րի հրա մա նով Մուրթ քե ին այդ տե ղից կա խել տա»:

Ար տա շես թա գա վո րը սույն խոս քե րը լսե լուն պես հրա
մա յում է, որ Հա մա նին իս կույն կա խեն, և իս կույն կա խում են 
նույն այն փայ տից, որը պատ րաս տել էր Մուրթ քեի հա մար: 
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Ահա այս պես է վեր ջա նում նա խանձ մար դու կյան քը, ինչ պես 
գրված է. «Ոս կի տա ռե րով թող ամեն ոք գրի սա. ամեն ոք 
ինքն է ընկ նում, եթե այ լոց հա մար է փոս փո րում»:

Երբ ամ բար տա վան և ան գութ Հա մա նը ոչն չա նում է, թա
գա վո րի բար կու թյունն անց նե լով ̀  Հա մա նի ողջ ունեց ված քը 
Ես թե րին է պար գև ում, մա նա վանդ իմա նա լով, որ Մուրթ քեն 
Ես թե րի ազ գա կանն է, թա գա վո րա կան կնի քը նրան է հանձ
նում, ինչ պես նախ կի նում Հա մա նին էր հանձ նել: Ես թերն էլ իր 
ունեց ված քի վե րա կա ցու նրան է կար գում և Հա մա նի ունեց
ված քի եկա մուտ նե րի կա ռա վա րումն էլ նրան հանձ նում:

Հե տո հրե ա նե րի ազա տու թյան հա մար Ես թե րը նո րից է 
խնդրում ար քա յին, որը հրա մա յում է, որ Ես թերն ու Մուրթ
քեն ինչ հրա ման ցան կա նում են, ար ձա կեն: Ար դա րև, նրանց 
խնդրան քի հա մա ձայն, բո լոր գա վառ նե րի կա ռա վա րիչ նե րին 
հրա ման ներ են ուղարկ վում` հե տև յալ բո վան դա կու թյամբ. 
«Հրե ա ժո ղովր դին պատ ժե լու հա մար սրա նից առաջ գրված 
հրա մա նը ջնջված է. այ սու հե տև ոչ մե կը նրանց չվնա սի և 
նրանց ունեց ված քին չմո տե նա. նրանք ամեն ին չով ազատ պի
տի լի նեն, ընդ հա կա ռա կը, նրանց թշնա մի նե րը թող ոչն չա նան 
Հա մա նի նման, որն ան հա վա տա րիմ էր թա գա վո րին և հրե ա
նե րին էլ թշնա մի էր. նա մեր հրա մա նով կո րավ, և Ես թեր թա
գու հու և Մուրթ քեի հա վա տար մու թյունն էլ հայտ նի դար ձավ»: 
Սույն հրա մա նը Սու սիս քա ղա քում էլ կար դաց վե լով ̀  հրե ա նե
րը, հրո վար տա կի հա մա ձայն, կո տո րում են իրենց թշնա մի նե
րին, որոնց մեջ էին նաև Հա մա նի բո լոր որ դի նե րին:

Ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու. իս րա յե լա ցի նե րը նա խա պես 
ինչ քան տրտմում են, սա կայն այս ան գամ ստույգ մահ վա նից 
և բո լոր վտանգ նե րից ազատ վե լով` է՛լ ավե լի են ուրա խա նում 
և Աստ ծու մար դա սի րու թյու նը չմո ռա նա լու հա մար իրենց 
ազատ վե լու օրը ամեն տա րի տո նում են մին չև այ սօր: Ահա 
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այս պես կա տար վում է Մուրթ քեի երա զը, որով հե տև վե րո հի
շյալ եր կու վի շապ նե րը խորհր դան շում էին Հա մա նին և Մուրթ
քե ին, փոք րիկ աղ բյու րը Ես թերն էր, քա նի որ նա, գե րի աղ ջիկ 
լի նե լով, թա գա վո րի կին և թա գու հի է դառ նում, մի մեծ գե տի 
նման մեծ զո րու թյուն ձեռք բե րե լով` նրա մի ջո ցով հրե ա նե րը 
հաղ թում են իրենց ոխե րիմ թշնա մուն:

Արդ. մինչ այժմ պատ մած նե րից պարզ է դառ նում, որ Ես
թե րը, Մուրթ քեն և բո լոր հրե ա նե րը, Աստ ծու ողոր մու թյու նը 
հու սա լով, սուգ պա հե լով և ծո մա պա հու թյամբ քուրձ հագ նե
լով և սրտա գին հա ռա չանք նե րով և ար տաս վա լից աղո թե լով, 
ոչ մի այն մահ վա նից են ազատ վում են, այ լև մեծ պա տիվ և 
փառք են ձեռք բե րում:
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Հարց Ա: Հինգերորդ դարն ինչո՞վ է տարբերվում 
չորրորդից:
Պա տաս խան: Հու դա յի ցե ղից թա գա վո րու թյան վե րա նա լով, 

ժո ղովր դի` Բա բե լոն գե րե վար վե լով և մա նա վանդ, մարդ կու թյա
նը մեղ քից փրկե լու հա մար Մե սի ա յի աշ խարհ գա լու ժա մա նակ
նե րի և հան գա մանք նե րի հայտ նու թյամբ: Թեև Երե միա մար գա
րեն նա խա պես հայտ նել էր, որ ժո ղո վուր դը պի տի գե րե վար վի և 
յո թա նա սուն տա րի մնա Բա բե լո նում, ապա ազատ վի 306, սա կայն 
Դա նի ել մար գա րեն էլ, որը ժո ղովր դի հետ գե րի էր Բա բե լո նում, 
ժո ղովր դի փրկու թյան, Երու սա ղեմն ազա տագ րե լու և տա ճա րը 
վե րա շի նե լու հա մար միշտ աղո թում էր Աստ ծուն : Սրա մա սին ոչ 
մի այն Դա նի ե լը, այ լև Իս րա յե լի ժո ղովր դի իշ խան Մի քա յել հրեշ
տա կա պետն էլ, ինչ պես Զա քա րիա մար գա րեն է գրում, յո թա նա
սուն տա րի հե տո խնդրում են Աստ ծուն , որ գթա Երու սա ղե մի 
և Հու դա յի քա ղաք նե րը307: Ճիշտ է` Աստ ված հա վա տա րիմ է իր 
խոստ մա նը, որով որոշ ված ժա մա նա կը լրա նա լուց հե տո ժո ղո
վուր դը պետք է ազատ վեր գե րու թյու նից, սա կայն աստ վա ծա
յին խոս տումն իրա կա նա նա լու հա մար մար դիկ պար տա վոր են 
կա տա րյալ հա վա տով խնդրել և աղո թել (տե՛ս Եր րորդ դար, Ի 
հար ցը), ուս տի երբ յո թա նա սուն տա րին լրա նում է, Դա նի ե լը ծո
մա պա հու թյամբ քուրձ է հագ նում և սրտա բուխ հա ռա չաք նե րով 
անընդ հատ աղո թում` հայ ցե լով Աստ ծու գթու թյու նը:

Աստ ծու հրա մա նով նրա մոտ է ուղարկ վում Գաբ րի ել հրեշ
տա կա պե տը՝ հայտ նե լու, որ ժո ղո վուր դը ոչ մի այն Բա բե լո նի 

306 Այդ ողջ երկիրը կվերածվի ավերի ու ապականության, նրա 
բնա կիչները յոթանասուն տարի կծա  ռայեն այդ ցեղերին և բա բե լա
ցի ների արքային (Երեմ. 25:11):

307 Պատասխանեց Հրեշտակը և ասաց. «Տե՛ր Ամենակալ, մինչև 
ե՞րբ չես ողորմելու Երուսաղե մին…. որոնց այս յոթանասուն տարի է, 
ինչ անտես ես արել» (Զաք. 1:12):
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մարմ նա վոր գե րու թյու նից պի տի ազա տագր վի , այ լև 490 տա րի 
հե տո Մե սի ան պի տի ծնվի և նրա մահ վամբ մարդ կա յին ազ գի 
մեղ քե րին քա վու թյուն պի տի լի նի, որ պես զի նրա գալս տյան ժա
մա նակ, հան գա մանք նե րը քննե լով, մար դիկ հա վա տան նրան308:

Ճշմա րիտ է, որ Դա նի ե լը Աստ ծուց ժո ղովր դի մարմ նա վոր 
գե րու թյու նից ազա տու թյուն է խնդրում, սա կայն Աստ ված մար
գա րե ին հայտ նում է, որ մարդ կու թյու նը նաև հո գև որ գե րու
թյու նից էլ պի տի ազատ վի, որ պես զի սրա նով է՛լ ավե լի մխի թա րի 
մար գա րե ին: Քա նի որ նա փա փա գում էր, որ Մե սի ան աշ խարհ 
գա և մար դու ն ազա տի մեղ քից, ինչ պես որ նրա սրտի այս սուրբ 
ցան կու թյան մա սին հայտ նում է հրեշ տա կը309: Հի րա վի, Սուրբ 
գրվածք նե րից հայտ նի է, որ Մե սի ան հայր Աբ րա հա մի ցե ղից կամ 
սերն դից պի տի ծնվի310, ծնվի Բեթ ղե հե մում311, ապա Երու սա ղեմ 
գա լով312` այն տեղ մարդ կու թյան փրկու թյան հա մար պի տի չար
չար վի և մա հա նա313, սա կայն գա լու ժա մա նա կը չէր հայտն վել:

308 Մեկ յոթանասունյոթնյակ է սահմանված քո ժողովրդի և 
սուրբ քաղաքի վրա, որպեսզի վերջ գտնեն մեղքերը…. և գա հա վի
տե նական արդարությունը (Դան. 9:24):

309 Քանի որ դու սիրելի մարդ ես (Դան. 9:23):
310 Քո սերնդի շնորհիվ պիտի օրհնվեն աշխարհի բոլոր ազգեր 

(Ծննդ. 22:24):
311 «Եվ դու, Բեթղեհե՛մ, Եփրաթայի սակավամա՛րդ տուն, 

կլինես Հու դայի երկրի հազարա վո ր ների մեջ, քեզնից պիտի ելնի 
ինձ համար Իս րա յելի մի իշխան, և նրա ծագումը աշխարհի սկզբի 
օրերից է» (Միք. 5:2):

312 Ահա թե ինչ ազդարարեց Տերը մինչե երկրի ծագերը. 
«Ասացե՛ք Սիոնի դստերը. ահավասիկ գալիս է քո Փրկիչը, և իր 
վարձն իր հետ է, գործը՝ իր աչքի առաջ» (Ես. 62:11, Զաք. 9:9):

313 Նա մեր մեղքերն էր վերցնում և մեզ համար չարչարվում, սա
կայն մենք նրա ցավերը, հարված ներն ու չարչարանքները համա րե
ցինք իբրև Աստծուց եկած բան (Ես. 53:4):
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Վե րո հի շյալ 490 տար վա սկիզ բը Կյու րոս թա գա վո րի 
հրա մա նով հաշվ վում է հրե ա նե րի գե րու թյու նից ազատ վե լու 
տար վա նից:

Հարց Բ: Բաբելոնյան գերության յոթանասունամյա 
ժամանակամիջոցում Հուդայի ժողովուրդն 
ինչպե՞ս է կառավարվում:
Պա տաս խան: Աստ վա ծա յին հա տուկ ողոր մու թյամբ բար

վոք է կա ռա վար վում, որով հե տև Աստ ված կռա պաշտ նե րի 
սրտե րում գթու թյուն և կա րեկ ցու թյուն է դնում314, և նրանց 
վնաս կամ նե ղու թյուն չեն տա լիս, ուս տի կա րո ղա նում են բա
ցա հայ տո րեն օրեն քը պահ պա նել, սա կայն չեն կա րո ղա նում 
զո հեր մա տու ցել, որով հե տև տա ճա րից բա ցի` այլ տեղ զոհ 
մա տու ցելն օրեն քին հա կա ռակ էր:

Մա նա վանդ դա տա վորն իրենց մի ջից էր ընտր վում, և 
իրենք քննե լով ժո ղովր դի մեջ ծա գած խնդիր նե րը` իրենք էլ 
պատ ժում էին հան ցա վոր նե րին, մին չև իսկ օրեն քի հա մա ձայն ̀  
մա հա պար տին քար կո ծու թյամբ սպա նե լու ար տո նու թյուն 
ունե ին: Սրա նից բա ցի` Դա նի ելն ու նրա ըն կեր նե րը՝ Ազա րի
ան, Անա նի ան և Մի սա յե լը (երեք մա նուկ ներ), որոնք նախ կի
նում` իրենց մա նուկ տա րի քում էին գե րե վար վել, Բա բե լո նի 
Նա բու գո դո նո սոր թա գա վո րի առ ջև մեծ պատ վի ար ժա նա նա
լով` իրենց ժո ղովր դին փառք և մեծ պար ծանք են լի նում:

Հի րա վի, յո թա նա սուն տար վա ըն թաց քում Բա բե լո նում 
Հու դա յի ժո ղովր դի պատ մու թյու նը թա գա վոր նե րի պատ
մու թյան գրքում չի գրվել, սա կայն Դա նի ե լի մար գա րե ու
թյուն նե րի գրքում կա րող ենք կար դալ, որոնց հա մա ռոտ 

314 Նրանց գթության արժանացրեց իրենց բոլոր գերեվարողների 
դիմաց (Սղ. 105:46):
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բո վան դա կու թյու նը հարկ հա մա րե ցինք ներ կա յաց նե լու` ի գի
տու թյուն ըն թեր ցո ղի:

13 Գլուխ

Հո վա կիմ անու նով շատ հա րուստ և պատ վա կան մի 
մարդ է լի նում Բա բե լո նում, որն իր տան մոտ մի այ գի է ունե
նում, որ տեղ նրա կի նը ժա մա նակ առ ժա մա նակ զբոս նում էր: 
Ժո ղովր դի ծե րե րը միշտ նրանց տուն էին գա լիս, և նրանց մի
ջից եր կու սը (որոնք նույն տա րի դա տա վոր էին կարգ վել) հա
ճախ տես նում էին Շու շա նին, և թեև իրենց սրտե րում չար 
ցան կու թյան միտք էր ծնվել, սա կայն ամա չում էին իրենց 
սրտե րի գաղտ նի քը մի մյանց հայտ նե լուց, բայց և պա տեհ 
առիթ էին որո նում` իրենց չար կամ քը կա տա րե լու:

Մի օր եր կուսն էլ, Հո վա կի մի տա նը լի նե լով, իբր թե ճա շե լու 
նպա տա կով իրա րից բա ժան վում են և վերս տին վե րա դառ նում 
Հո վա կի մի տուն և երբ մի մյանց հարց նում են ան մի ջա պես վե
րա դառ նա լու պատ ճա ռը, հար կադր ված խոս տո վա նում են, որ 
Շու շա նի հան դեպ պիղծ ցան կու թյունն է իրենց վե րա դառ նա
լու պատ ճա ռը: Թեև նրանք նախ կի նում մի մյան ցից գաղտ
նի էին պա հում իրենց ցան կու թյու նը, սա կայն այս ան գամ 
Շու շա նին առան ձին գտնե լու և իրենց պիղծ ցան կու թյու նը 
կա տա րե լու գա ղա փա րի շուր ջը հա մա ձայ նու թյան են գա լիս և 
պա տեհ առի թի սպա սե լու որո շում կա յաց նում:

Մի օր եղա նակն ան չափ տաք լի նե լով` Շու շա նը, ըստ սո
վո րու թյան, եր կու նա ժիշտ նե րի հետ կե սօ րին ավա զա նում 
զո վա նա լու հա մար, պար տեզ է իջ նում: Հի շյալ ծե րու նի նե րը, 
մի հնա րով այ գի մտնե լով, թաքն վում են: Ամոթ խած Շու շա նը 
աղա խին նե րին ուղար կում է` օճառ բե րե լու և կող պե լու այ
գու դար պա սը: Երբ նրանց գնա լուց հե տո Շու շա նը մի այ նակ է 
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մնում, ծե րու նի նե րը, իս կույն հայտն վե լով, իրենց չար ցան կու
թյու նը հայտ նում են Շու շա նին` ասե լով. «Եթե մեր կամ քը կա
տա րես, լա՛վ, եթե ո՛չ, մենք վկա յու թյուն կտանք, որ այս տեղ 
մի երի տա սար դի հետ էիր, ուս տի և նա ժիշտ նե րիդ հե ռաց րիր 
քեզ նից»:

Եվ քա նի որ Շու շա նը խիստ պար կեշտ և աստ վա ծա վախ 
կին էր, բարձ րա ձայն աղա ղա կում է` ասե լով. «Ամեն կերպ նեղ
ված եմ, մա հա պարտ կլի նեմ, եթե ձեր կամ քը կա տա րեմ, եթե 
չկա տա րեմ, չեմ կա րող ազատ վել ձեր ձեռ քից, ավե լի լավ է մա
հա նալ, քան Աստ ծու առ ջև մեղք գոր ծել»315:

Շու շա նի հետ ծե րերն էլ են սկսում աղա ղա կել, և նրան ցից 
մե կը գնում բա ցում է դար պա սը : Երբ նրանց աղա ղակ նե րից 
նա ժիշտ նե րը վե րա դառ նում են, չար ծե րու նի նե րը սուտ զրպար
տում են Շու շա նին: Մինչ այդ նրա մա սին այդ պի սի չա րու թյուն 
չէր լսվել, և նրանք մե ծա պես շփոթ վում են: Հա ջորդ օրը մար
դիկ են հա վաք վում, որ պես զի դա տեն Շու շա նին, որին իրենց 
մոտ են բե րել տա լիս, ու քա նի որ շատ գե ղե ցիկ է լի նում, դեմ քը 
քո ղով ծած կում են: Անօ րեն նե րը հրա մա յում են մի կողմ տա նել 
քո ղը, որ պես զի նրա գե ղեց կու թյու նը դի տե լով՝ հա ճույք զգան:

Մի քիչ խոր հի՛ր. Աստ ված երկ րում դա տա վոր ներ է կար
գում, որ պես զի ա տյան հրա վիր վի, և հան ցա վոր նե րին ար
դա րու թյամբ պատ ժե լու հա մար ար դար դա տաս տան լի նի, 
և մյուս ներն էլ խրատ վե լով իրենց չար ճա նա պար հից հետ 
դառ նան: Սա կայն սույն ա տյա նը հրա վի րող դա տա վոր նե րը 
իրենք ինք նին հան ցա վոր էին և պատ ժի ար ժա նի, բայց քա նի 

315 Շուշանը հոգոց հանեց և ասաց. «Տագնապ է պատել ինձ 
չորս կողմից. եթե այդպես վարվեմ, այդ մահ է ինձ համար, իսկ եթե 
այդպես չանեմ, չեմ փրկվի ձեր ձեռքից։ Բայց ավելի լավ է, որ ես այդ
պես չանեմ և չընկնեմ ձեր ձեռքը, քան թե մեղք գործեմ Տիրոջ առաջ» 
(Դան. 13:22, 23):
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որ նրանց հան ցա վոր լի նե լը մինչ այժմ ոչ մե կին հայտ նի չէր, և 
մի այն Շու շա նը գի տեր դա, ուս տի նա էլ, որ պես հան ցա գործ, 
պատժ վում է: Այս պի սով, նա, հույ սը բո լո րո վին կտրե լով մարդ
կան ցից, ար տաս վա լից աչ քե րը եր կինք է բարձ րաց նում, որ
պես զի Աստ ված, նրան ողոր մե լով, դա տի իր դա տա վոր նե րին, 
քա նի որ նա ան կա րող է ապա ցու ցե լու իր ան մե ղու թյու նը:

Թեև Շու շա նը, Աստ ծուն հու սա լով, իր դա տաս տա նը Աստ
ծուն է հանձ նում, սա կայն հի շյալ ծե րու նի նե րը, Աստ ծու եր
կյու ղը իրենց սրտե րից վա նե լով, իս կույն ոտ քի են ել նում , նրա 
գլխա վե րև ում կանգ նե լով` վկա յում` ասե լով. «Պար տե զում մե
կի հետ սրա մե ղան չե լը տե սանք և չկա րո ղա ցանք բռնել նրան, 
որով հե տև մեզ նից ավե լի ուժեղ էր, և մեր հար ցին, թե ով է, 
չպա տաս խա նեց»: Ճիշտ է, նրանց ասած նե րը սուտ էին, սա կայն 
նրանք դա տա վոր լի նե լով` ներ կա նե րը հա վա տում են նրանց, և 
ան մեղ կնո ջը հան գիստ խղճով մահ վան դա տա պար տում:

Այն ժա մա նակ Շու շա նը նո րից է աղա չում Աստ ծուն` ասե
լով. «Ո՛վ Տեր, Քեզ ամեն ինչ հայտ նի է, գի տե՛ս, որ սրանք սուտ 
վկա յու թյուն են տա լիս իմ դեմ, և այժմ պի տի մա հա նամ », 
այս խոս քե րը բար ձրա ձայն հա ռա չան քով են ար տա սան վում, 
և Աստ ված լսում է նրա աղոթ քը316: Որով հե տև ժո ղո վուր դը 
նրան տա նում էր՝ մա հա պա տիժն իրա կա նաց նե լու , Դա նի ե լը, 
որ այդ ժա մա նակ տաս ներ կու տա րե կան մա նուկ էր (ինչ պես 
ոմանք են կար ծում), Աստ ծու ներ գոր ծող զո րու թյամբ աղա ղա
կում է. «Ես ան պարտ եմ այս կնոջ ա րյան մեղ քից»317:

316 Շուշանը բարձրաձայն աղաղակեց և ասաց. «Ո՛վ դու հա
վի տենական, ծածկագե՛տ Աստված, որ գիտես ամեն ինչ՝ նախքան 
դրանց տեղի ունենալը։ Դու գիտես, որ սուտ են վկայում իմ մասին» 
(Դան. 13:42, 43):

317 Մինչ նրան տանում էին սպանելու, Աստված Սուրբ Հոգին 
արթնացրեց մի պատանու մեջ, որի ա նունն էր Դանիել։ Սա բարձր 
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Ժո ղո վուր դը լսում է Դա նի ե լի աղա ղա կը, և շտա պում է 
հարց նե լու, թե ինչ է ցան կա նում ասել, և նա պա տաս խա նում է, 
«Այդ քան ան մի՞տ եք, որ առանց գոր ծը քննե լու Իս րա յե լի դստե
րը մահ վան եք դա տա պար տում, վե րա դար ձե՛ք դա տաս տա նի 
ա տյան, քա նի որ նրանք սուտ վկա յու թյուն են տվել»: Ժո ղո
վուր դը, այս պի սի խոս քեր լսե լով, հաս կա նում է, որ Աստ ված է 
նրան խո սեց նում, ուս տի հետ դառ նա լով դա տը Դա նի ե լին են 
հանձ նում, որն էլ անի րավ ծե րե րին, առան ձին առան ձին կան
չե լով, սկսում է հար ցաքն նել, և նրանց վկա յու թյուն նե րը մի
մյանց հա կա ռակ լի նե լով` հաս տատ վում է, որ նրանք սուտ 
վկա յու թյուն են տվել: Ամ բողջ ժո ղո վուր դը փառք է տա լիս 
Աստ ծուն, քա նի որ Նրան հու սա ցո ղին ազա տում է318, և հի շյալ 
չար ծե րե րին, օրեն քի հա մա ձայն, սպա նում են:

Այս դեպ քում ոչ մի այն Շու շա նի հայրն ու մայ րը, ամու սի նը՝ 
Հո վա կի մը, և ազ գա կան ներն են ուրա խա նում, այ լև ամ բողջ 
ժո ղո վուրդն է ցնծում և բերկ րում, մա նա վանդ Դա նի ելն էլ ժո
ղովր դի մեջ մեծ հար գանք և պա տիվ է վաս տա կում:

Օրի նա՛կ վերց րու և խրա՛տ ըն դու նիր. Շու շա նը հա մա ձայ
նում է մա հա նալ մարմ նով, որ պես զի մե ղան չե լով չմեռ նի հո
գով: Նա, Աստ ծուն հու սա լով, ազատ վում է և փա ռա վոր վում, 
սա կայն ան գութ ծե րու նի նե րը, հե տև ե լով իրենց չար ցան կու
թյա նը, ստում են և ոչ մի այն այս աշ խար հում խայ տա ռակ մա
հով են մա հա նում, այ լև հան դեր ձյալ կյան քում դժոխ քի՝ վերջ 
չու նե ցող տան ջանք նե րի ար ժա նա նում:

Ուրեմն, ո՛վ մարդ, մեծ ուշադ րու թյա՛մբ եր կյու ղիր` չլի նի 
թե մեղ քի ցան կու թյու նը տի րի սրտիդ, քա նի որ չար գոր ծե րը, 

ձայնով աղաղակեց և ասաց. «Ես անպարտ եմ դրա արյան մեղքից» 
(Դան. 13:45,46):

318 Ամբողջ ժողովուրդը աղաղակեց բարձր ձայնով, օրհնեց 
Աստ  ծուն, որ փրկում է իր վրա հույս դնողներին (Դան. 13:60):
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միշտ իրար հա ջոր դե լով, ի վեր ջո, մար դու կորս տյան պատ
ճառ են լի նում: Օրի նակ` վե րո հի շյալ ծե րու նի նե րը, որոնք հե
տա մուտ են լի նում իրենց չար կիր քը բա վա րա րե լուն, սա կայն 
երբ տես նում են, որ չեն կա րող իրենց չար նպա տա կին հաս
նել, ձեռ նա մուխ են լի նում է՛լ ավե լի վատ թար գոր ծի՝ Շու շա
նին սպա նե լու չափ առաջ են գնում և, ի վեր ջո, իրենց մահ վան 
պատ ճառ դառ նում (հմմտ.՝ Չոր րորդ դար, Լ հար ցը):

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱ ՋԻՆ

Բա բե լո նի Նա բու գո դո նո սոր թա գա վո րը Երու սա ղեմ ար
շա վե լու ժա մա նակ Հու դա յի Հո վա կիմ թա գա վո րին գե րե վա
րում է Բա բե լոն (տե՛ս Չոր րորդ դար, ՀԹ հար ցը), դրա նից 
հե տո գե րե վա րում է նաև Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րին. սրանց 
մեջ են լի նում երեք մա նուկ նե րը՝ Անա նի ան, Ազա րի ան և Մի
սա յե լը, ինչ պես նաև Դա նի ե լը: Ապա Հո վա կիմ թա գա վո րը 
ազատ վե լով նո րից վե րա դառ նում է Երու սա ղեմ, սա կայն երեք 
մա նուկ նե րը Դա նի ե լի հետ, որ պես պա տանդ, մնում են Բա բե
լո նում: Նա բու գո դո նո սո րը իր պա լա տի` Աս փա նեզ անու նով 
վե րա կա ցու ին հրա մա յում է գե րի մա նուկ նե րի մի ջից ընտ րել 
գե ղե ցիկ, ուշիմ, արթ նա միտ և հա մար ձակ պա տա նի նե րի, 
որոնց, երեք տա րի կրթե լով, վար ժեց նի, որ պես զի թա գա վո
րին ծա ռա յեն, և իր սե ղա նից կե րա կուր և գի նի տա նրանց: 
Աս փա նե զը, ըստ ար քու նի հրա մա նի, այլ մա նուկ նե րի հետ 
ընտ րում է նաև Դա նի ե լին, Անա նի ա յին, Ազա րի ա յին և Մի սա
յե լին, որոնք էլ սկսում են ուսու մով և գի տու թյուն նե րով զբաղ
վել (հա մար վում է, որ այս պա տա նի նե րը հա զիվ քսան տա
րե կան են լի նում): Նրանց անուն նե րը Աս փա նե զը փո խում է. 
Դա նի ե լի անու նը Բաղ դա սար է դնում, Անա նի ա յին Սեդ րակ է 
ան վա նում, Մի սա յե լին՝ Մի սաք, և Ազա րի ա յին` Աբեթ նա գով: 
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Դու այդ ընտ րյալ մա նուկ նե րի առա քի նու թյո՛ւնը տես. հի
րա վի, նրանք գե րի էին, սա կայն իս րա յե լա ցի նե րին կռա պաշտ
նե րի կե րա կուր նե րից ուտել ար գել ված էր, և Դա նի ե լը խընդ
րում է, որ իրենց մի այն ըն դե ղեն ու ջուր տան: Աս փա նե զը 
պա տաս խա նում է, թե ին քը եր կյուղ ունի, որ մի գու ցե այլ կե
րա կուր ներ ուտե լով` նրանք դժգու նեն, և ին քը թա գա վո րի առ
ջև մե ղա վոր լի նի: Եվ որով հե տև նա էլ իր կող մից Մա ղա սադ 
անու նով մի պաշ տո նյա էր կար գել պա տա նի նե րի վրա, Դա նի
ե լը վեր ջի նին առա ջար կում է տասն օր փոր ձել իրենց: 

Մա ղա սադն ըն դու նում է Դա նի ե լի առա ջար կը, և տասն 
օր մի այն ըն դե ղեն (լո բի, սի սեռ և այլն) են ուտում. տասն օր 
հե տո Աստ ծու ողոր մու թյամբ նրանց տես քը մյուս պա տա նի
նե րի տես քից (որոնք օգտ վում էին թա գա վո րի սե ղա նից) ավե
լի կայ տառ, գե ղե ցիկ և ուժեղ է լի նում319, ուս տի հի շյալ պաշ
տո նյան թա գա վո րի հատ կաց րած սնուն դը ինքն է վերց նում և 
Դա նի ե լի ցան կու թյան հա մա ձայն` նրանց ըն դե ղեն և պարզ 
ջուր էր տա լիս:

Այս պա րա գա յում Դա նի ե լի և նրա ըն կեր նե րի հա վատ քը 
պար զո րեն հայտ նի է դառ նում, որով հե տև թեև բա վա րար
վում են մի այն պահ քի կե րա կուր նե րով և պարզ ջրով, սա կայն 
Աստ ծու ողոր մու թյամբ ոչ մի այն նրանց մար մին նե րը չեն տկա
րա նում, այ լև ուրիշ նե րից առա վել առա ջա դեմ են գտնվում ուս
ման և իմաս տու թյան մեջ: 

Երբ որոշ ված ժա մա նա կը վեր ջա նում է, թա գա վորն 
այդ պա տա նի նե րին իր մոտ է կան չում. և հան դի սա վոր 

319 Աստված այնպես արեց, որ Դանիելը գութ և շնորհ գտավ ներ
քի նապետի մոտ…. անսաց նրանց ու փորձեց նրանց տասն օր։ Երբ 
վերջացան տասը օրերը, նրանց դեմքերը նրան ավելի լավ երևա ցին, 
իսկ նրանք մարմնով ավելի հզոր, քան բոլոր այն մանուկները, որոնք 
ուտում էին թագավորի սեղանից (Դան. 1:9,14,15):
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հար ցաքն նու թյամբ նրանք գի տու թյուն նե րի բո լոր ճյու ղե րի մեջ 
տաս նա պա տիկ ավե լի առա ջա դեմ են գտնվում, քան Բա բե լո
նի բո լոր իմաս տուն նե րը320, ուս տի ըն դուն վում են թա գա վո րին 
ծա ռա յու թյան և մնում ար քու նի քում: Թող Դա նի ե լից և նրա ըն
կեր նե րից օրի նակ վերց նեն այն մար դիկ, որոնք իրենց իբր թե 
նե ղու թյուն չտա լու հա մար, Սուրբ Եկե ղե ցու պատ վի րան նե րին 
հա կա ռակ, իրենք իրենց անխ նա կե րու խու մի են տա լիս` առանց 
նկա տի ունե նա լու, որ մար դը մի այն կե րա կու րով չի ապ րում : 

Ար դա րև, մարդն ինչ քան կե րա կու րի, այ սինքն` մարմ նա
վոր սննդի կա րիք ունի, սա կայն ոչ թե հա մա դամ կե րա կուր նե
րով է սնվում և ապ րում, այլ Աստ ծու զո րու թյամբ և կամ քով, 
քա նի որ հա մա դամ կե րա կուր ուտող ներն էլ են մա հա նում, 
մա նա վանդ այդ պես սնվող մար դիկ հենց այդ կե րա կուր նե րի 
պատ ճա ռով անմ տա բար բազ միցս զա նա զան հի վան դու թյուն
ներ են ունե նում:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ

Նա բու գո դո նո սոր թա գա վո րը մի երազ է տես նում և չի 
կա րո ղա նում մտա պա հել, երբ արթ նա նում է, կան չել է տա լիս 
Բա բե լո նի իմաս տուն նե րին և մո գու թյան հմուտ մարդ կանց և 
պա հան ջում, որ իր տե սած երա զը և մի ա ժա մա նակ բա ցատ
րու թյու նը իրեն պատ մեն : Նրանք ան զոր են լի նում դա անե
լու, քա նի որ մի այն Աստ ված կա րող է հայտ նել անի մա նա լին, 
ուս տի թա գա վո րին պա տաս խա նում են, որ ինչ որ տե սել է, 

320 Եվ նրանք կանգնեցին թագավորի առաջ։ Իմաստության ու 
գի  տու թյան այն բոլոր բաների մա սին, որ թագավորը հարցնում էր 
նրանց, այդ բոլորի մեջ նրանց գտնում էր տասնապատիկ առա
վել, քան բոլոր գիտուններին ու մոգերին, որ նրա թա գավորութեան 
մեջ էին (Դան. 1:20):
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պատ մի իրենց, իրենք էլ մեկ նու թյու նը կտան: Սա կայն թա գա
վո րը պա տաս խա նում է, որ մո ռա ցել է և ավե լաց նում է. «Եթե 
երազս և դրա մեկ նու թյու նը ինձ հայտ նեք, բա զում ըն ծա նե րի 
և պա տիվ նե րի կար ժա նա նաք, սա կայն եթե չհայտ նեք, դուք էլ 
կկոր չեք, և ձեր տներն ու ունեց վածք ներն էլ կկո ղոպ վեն»:

Սա կայն բո լոր իմաս տուն նե րը և քաղ դե ա ցի նե րը321 պա
տաս խա նում են. «Ար քա՛, մար դը չի կա րող քո երա զը հաս
կա նալ. դա մի այն Աստ ծուն է հայտ նի», և թեև բազ միցս են 
կրկնում ու հայտ նում, որ մարդ կա յին կա րո ղու թյու նից վեր է 
այն, ինչ թա գա վորն է պա հան ջում, սա կայն նա, չհա մոզ վե
լով և շատ զայ րա ցած, հրա մա յում է, որ բո լո րին կո տո րեն: Երբ 
սկսում են մո գե րին և գիտ նա կան նե րին կո տո րել, սկսում են 
փնտրել Դա նի ե լին և նրա ըն կեր նե րին, որ որ պես գի տուն նե րի ̀  
նրանց էլ սպա նեն: Այս անար դար հրա մա նը կա տա րե լու հա մար 
Արի ովք անու նով մի դահ ճա պետ են նշա նա կում: Դա նի ե լը, այդ 
մար դուց եղե լու թյու նը իմա նա լով, մեկ օր ժա մա նակ է խնդրում, 
որ պես զի թա գա վո րին հայտ նի և՛ երա զը, և՛ մեկ նու թյու նը:

Երբ Դա նի ե լը, տուն վե րա դառ նա լով, իրո ղու թյու նը պատ
մում է Անա նի ա յին, Ազա րի ա յին և Մի սա յե լին, Աստ ծուց մի ա
ձայն օգ նու թյուն են խնդրում, որ պես զի մար դիկ իզուր չկո տոր
վեն: Աստ ված, նրանց աղա չանք ներն ըն դու նե լով, նույն գի շե րը 
Դա նի ե լին հայտ նում է թա գա վո րի երա զը և մի ա ժա մա նակ 
նաև մեկ նու թյու նը: Այդ ժա մա նակ Դա նի ե լն արթ նա նա լով 
գո հու թյուն և փառք է տա լիս Աստ ծուն և օրհ նա բա նում Նրա 
սուրբ և փա ռա վո րյալ անու նը322:

321 Ներկայիս Իրաքի բնիկ քրիստոնյաները:
322 Այն ժամանակ գաղտնիքը Դանիելին հայտնվեց գիշերային 

տեսիլքում։ Դանիելը օրհնեց եր կնքի Աստծուն և ասաց. «Թող 
օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը հավիտյանս հավիտենից, որովհետև 
նրանն է իմաստությունը, հանճարը և զորությունը (Դան. 2:19, 20):
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Առա վո տյան Դա նի ելն ասում է Արի ովք դահ ճա պե տին. 
«Իզուր մի՛ կո տո րիր իմաս տուն նե րին , ինձ թա գա վո րի մո՛տ 
տար»: Երբ թա գա վո րին է ներ կա յա նում, թա գա վո րը հարց
նում է, թե ար դյոք կա րող է պատ մել իր տե սած երա զը և դրա 
մեկ նու թյու նը : Դա նի ե լը պա տաս խա նում է. «Ո՛վ ար քա, հարցդ 
իմաս տուն նե րի գի տե նա լու բա նը չէ, մի այն Աստ ված կա րող է 
այդ հայտ նել: Դու, ո՛վ ար քա, մահ ճումդ խոր հում էիր, թե թա
գա վո րու թյունդ քեզ նից հե տո ինչ պի տի լի նի, ուս տի Աստ
ված էլ քեզ հայտ նեց, թե ինչ պի տի լի նի հե տո»: Սա ասե լով` 
Դա նի ե լը ստու գու թյամբ պատ մում է և՛ երա զը, և՛ մա նա վանդ 
դրա ստույգ մեկ նու թյու նը, որ հե տև յալն է:

Նա բու գո դո նո սո րը երա զում մեծ և ահա վոր մի պատ կեր է 
տես նում, որի գլու խը ամ բող ջու թյամբ ոս կուց էր, կուրծքը, բա
զուկ ներն ու ձեռ քե րը ար ծա թից, մեջ քից մին չև ծնկնե րը` արույ
րից, ծնկնե րից ներ քև մին չև սրունք նե րը` եր կա թից, իսկ ոտ քե րի 
կե սը` եր կա թից, կե սը կա վից էր պատ րաստ ված: Թա գա վորն այդ 
պատ կե րին էր նա յում, և ահա լե ռան բար ձուն քից առանց ձեռք 
դիպ չե լու ապա ռաժ քար է գլոր վում և ոտ քե րին հար վա ծե լով` 
իս կույն փշրում, և ապա առ հա սա րակ կա վը, եր կա թը, արույ րը, 
ար ծաթն ու ոս կին փշրվե լով փո շի ա նում են, և սաս տիկ քա մուց 
քշվե լով` հետքն էլ չի մնում: Այդ ապա ռաժն էլ, որ առանց ձեռք 
դիպ չե լու բար ձուն քից պոկ վել և հար վա ծել էր ար ձա նին, մի մեծ 
լեռ դառ նա լով` լցնում է ամ բողջ աշ խար հը323: Այս պի սով, երա զը 
պատ մե լուց հե տո Դա նի ե լը նրա մեկ նու թյունն էլ է տա լիս` ասե
լով. «Դու ես ար ձա նի գլու խը, որ թա գա վոր նե րի թա գա վորն ես, 
Աստ ված քեզ հզոր թա գա վո րու թյուն է տվել, որ բո լո րին իշ խես: 

323 Դանիելը պատասխանեց թագավորին և ասաց… «Դու, 
արքա՛, ահա թե ինչ էիր տեսնում. քո ա ռաջ կանգնած էր մի արձան, 
մի վիթխարի արձան, և նրա կերպարանքն ու տեսքը ահավոր էր։ 
Այդ արձանը շատ սարսափազդու էր» (Դան. 2:27, 31):
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Քեզ նից հե տո եկող թա գա վո րու թյունն արույ րի նման ավե լի 
նվաստ պի տի լի նի, քան ոս կունն ու ար ծա թի նը, չոր րորդն ավե
լի նվաստ պի տի լի նի, ինչ պես եր կա թը` արույ րից, սա կայն եր կա
թի նման ամուր պի տի լի նի և բո լո րին հաղ թե լով` պատ ժի նրանց: 
Ինչ պես որ ար ձա նի ոտ քի կե սը` եր կա թից, և մյուս կե սը կա
վից էր, նույն պես էլ չոր րորդ թա գա վո րու թյան մի մա սը` զո րա վոր, 
իսկ մյուս մա սը տկար պի տի լի նի, և ինչ պես եր կաթն ու կավն 
իրար չեն մի ա նում, այդ պես էլ այդ թա գա վո րու թյու նը , ան մի ա
բա նու թյամբ եր կու մա սի բա ժան ված, հետզ հե տե պի տի տկա րա
նա, և նրանց օրոք Աստ ված երկ նա յին թա գա վո րու թյուն պի տի 
հաս տա տի, որը հա վի տե նա կան լի նե լով եր բեք չպի տի տկա րա
նա. Նրա թա գա վո րու թյու նը, ոչ մի ազ գի չպատ կա նե լով , բո լո
րին պի տի հաղ թի և հա վի տյան մնա այն վե մի նման, որը, առանց 
ձեռք դիպ չե լու պոկ վե լով, կա վը, եր կա թը, արույ րը, ար ծաթն ու 
ոս կին փշրեց և լեռ դառ նա լով` լցրեց ամ բողջ տի ե զեր քը»:

Երբ Նա բու գո դո նո սո րը լսում է այս խոս քե րը, իր երա զը հի
շե լով` հաս կա նում է, որ Դա նի ե լի խոս քե րը ճշմա րիտ են, իս կույն 
գետ նա մած երկր պա գում է Դա նի ե լին և հրա մա յում ̀ նրա առ ջև 
խունկ ծխեն և զո հա բե րու թյուն ներ անեն: Սա կայն զոհ մա տու
ցե լը և խունկ ծխե լը Աստ ծուն հատ կաց վող պա տիվ լի նե լով` 
Դա նի ելն ար գե լում է, որով հե տև նույն հար գան քը մարդ կանց 
չի մա տուց վում: Այն ժա մա նակ Նա բու գո դո նո սո րը ասում է. 
«Ճշմա րիտ է, որ ձեր Աստ վածն է աստ ված նե րի Աստ վա ծը, 
տե րե րի Տե րը և թա գա վոր նե րի Թա գա վո րը, որը հայտ նում է 
գաղտ նիք նե րը, և դու կա րո ղա ցար այս գաղտ նի քը պար զել »324:

Ար դա րև, Նա բու գո դո նո սո րը, հայտ նա պես խոս տո վա նե
լով Իս րա յե լի Աստ ծու մե ծու թյու նը և զո րու թյու նը, այն քան է 

324 Թագավորն ասաց Դանիելին. «Արդարև, ձեր Աստվածը 
աստ ված ների Աստվածն է, տերերի Տե րը և թագավորների Թա գա
վո րը, որ բացահայտում է գաղտնիքները» (Դան. 2:47):
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ուրա խա նում, որ Դա նի ե լին ան չափ շատ և մե ծա մեծ պար գև
ներ տա լով, նրան Բա բե լո նի բո լոր նա խա րար նե րի և իմաս
տուն նե րի վրա իշ խա նու թյուն տա լուց բա ցի, նրա խնդրան քով 
Սեդ րա կին, Մի սա քին և Աբեթ նա գո վին նույն պես պաշ տոն ներ 
տա լով Բա բե լո նում` այս ար ժա նա վոր անձ նա վո րու թյու նե րին 
շքեղ փառ քի և պատ վի է ար ժա նաց նում:

Այս տեղ լա՛վ մտա պա հիր, թե աստ ված ինչ պես է փա ռա
վո րում իրեն հա վա տա րիմ ծա ռա նե րին: Այո՛, Դա նի ելն ու նրա 
ըն կեր նե րը գե րի ներ էին, սա կայն միշտ Աստ ծուն հնա զանդ և 
ամեն ին չով Աստ ծու սուրբ օրեք նե րի պահ պան ման նա խան
ձախնդ րու թյուն ունե նա լով, թա գա վո րի առ ջև մեծ հար գանք 
վա յե լե լուց բա ցի` մե ծա մեծ պաշ տոն ներ էլ են ստա նում, քա նի 
որ ոչ թե Նա բու գո դո նո սորն ինք նա բե րա բար կամ բնա կա նո
րեն է մո ռա նում երա զը, այլ մի խորհր դա վոր տնօ րի նու թյամբ է 
դա լի նում, որ պես զի Դա նի ե լը և նրա ըն կեր ներն ավե լի փա ռա
վոր վեն, և մա նա վանդ Իս րա յե լի Աստ ծու մե ծու թյունն ու զո
րու թյու նը բո լո րին հայտ նի դառ նան:

Վե րո հի շյալ չորս թա գա վո րու թյուն նե րը, որոնք նմա նեց
վել էին ոս կու, ար ծա թի, արույ րի եր կա թի և կա վի, խորհր դա
նշում են հե տև յալ երկր նե րի թա գա վո րու թյուն ներ. առա ջի նը` 
Բա բե լո նի, երկ րոր դը` Պարս կաս տա նի, եր րոր դը` Հու նաս տա
նի, չոր րոր դը` հռո մե ա ցի նե րի , և ապա Հի սուս Քրիս տո սի և 
Սուրբ Եկե ղե ցու հո գև որ իշ խա նու թյու նը, հա վի տյան տի րե լով, 
մշտա պես իշ խում է բո լոր թա գա վո րու թյուն նե րին:

Ար դա րև, հի շյալ չորս թա գա վո րու թյուն նե րը, իրար հա ջոր
դե լով, հետզ հե տե զո րա նում են, սա կայն նույն ձև ով էլ մի մյանց 
հաղ թե լով` կոր ծան վում, քա նի որ պար սիկ նե րը ջնջում են Բա
բե լո նի թա գա վո րու թյու նը, հույ նե րը` կոր ծա նում են պարս
կա կան հզոր տե րու թյու նը, հռո մե ա ցի ներն էլ` հույ նե րի նը, 
ապա աշ խարհ է գա լիս Հի սուս Մե սի ան, քա նի որ վե րո հի շյալ 
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լե ռը` Ս. Աստ վա ծած նի, և ձեռք չդի պած քա րը մեր Փրկչի 
օրի նակ ներն են325:

ԳԼՈՒԽ ԵՐ ՐՈՐԴ

Իրոք, ինչ պես վե րո հի շյալ պատ մու թյու նից է երև ում, Նա
բու գո դո նո սո րի հա մար մեծ փառք է լի նում այն, որ ին քը բո լոր 
թա գա վոր նե րից հզոր և փա ռա վոր լի նե լով` Դա նի ե լը նրան ոս
կյա գլխի է նմա նեց նում: Սա կայն երա զում տե սա ծը մի այն ոս
կի չէր, այլ ար ծաթ, պղինձ, եր կաթ և կավ, և մա նա վանդ լեռն ի 
վայր գլոր վող վե մից ջախ ջախ ված և փշրված լի նե լով` հայտ նի է 
դառ նում, որ որոշ ժա մա նակ հե տո իր թա գա վո րու թյունն էլ պի
տի վե րա նա: Սրա նից բա ցի, Դա նի ե լին պատ վե լով և նրան բո լոր 
նա խա րար նե րի և պե տու թյան մե ծա մեծ նե րի իշ խան կար գե լով` 
ժո ղովր դից բամ բաս վում է, թե հրե ա նե րի կրոնն է ըն դու նել: 

Այս է պատ ճա ռը, որ տե սած երա զի և հրե ա նե րի կրո
նին հա կա ռակ` իր թա գա վո րու թյան տաս նու թե րորդ տա
րում վաթ սուն կան գուն եր կա րու թյամբ և վեց կան գուն լայ
նու թյամբ (= 27,36/2,4 մ), զուտ ոս կուց ար ձան է պատ րաս տել 
տա լիս, կանգ նեց նում է Բա բե լո նի Դե ե րա դաշ տում326 և իր իշ
խա նու թյան ներ քո զո րա վար նե րին, կու սա կալ նե րին և բո
լոր իշ խան նե րին և մե ծա մեծ նե րին հրա մա յում է գալ և երկր
պա գել հի շյալ պատ կե րը: Այդ նույն վայ րում նաև մի հնոց է 

325 Լեռից առանց ձեռք դիպչելու վեմը կտրվեց, Դանիելը գու շա
կեց քո անսերմ հղացումը երկնա վոր հարս, մայր և ծնունդից հետո էլ 
կույս (Շարական):

326 Իր թագավորության տասնութերորդ տարում Նաբուքո դո
նո սոր արքան պատրաստեց մի ոս կ յա արձան, որի բարձրությունը 
վաթսուն կանգուն էր, լայնությունը՝ վեց, և այն կանգնեցրեց բաբե լա
ցիների երկրում, Դեերա դաշտում (Դան. 3:1)։
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պատ րաս տել տա լիս, որ եթե գտնվեն այն պի սիք, որ չեն կա
մե նա երկր պա գել ար ձա նը, որ պես պա տիժ այդ հնո ցի մեջ 
նետ վե լով` այր վեն: Ար դա րև , բո լոր կող մե րից ամեն տե սա կի 
մար դիկ են հա վաք վում այն տեղ և զա նա զան երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րով երա ժիշտ ներ պատ րաստ կանգ նում, այն պես որ 
մու նե տի կը ազ դա րա րում է, որ բո լո րը թմբու կի, քնա րի, տա
վի ղի և այլ նվա գա րան նե րի ձայ նը լսե լուն պես, առանց բա ցա
ռու թյան շտա պեն՝ Նա բու գո դո նո սոր ար քա յի կանգ նեց րած 
ար ձա նը երկր պա գե լու: Թեև բո լո րը հնա զանդ վում են այդ 
անօ րեն հրա մա նին և երկր պա գում, սա կայն Դա նի ե լի ըն կեր
նե րը` Սեդ րա կը, Մի սա քը և Աբեթ նա գո վը, այդ բազ մու թյան 
մեջ բա ցա ռու թյուն են լի նում. սրանք հանձն չեն առ նում երկր
պա գե լու այդ անարգ իրը: 

Թա գա վո րի պաշ տո նյա նե րի մեջ սո վո րա կան բան են նա
խանձն ու թշնա մու թյու նը, ուս տի բա բե լո նա ցի այն պաշ տո նա
կից նե րը, որոնք ար դեն իսկ նա խան ձում էին երեք մա նուկ նե րի 
առա ջըն թա ցին, այս ան գամ պա տեհ առիթ են գտնում՝ դուրս 
թա փե լու իրենց թշնա մու թյան թույ նը, և Նա բու գո դո նո սո րին 
ասում են. «Տե՛ր ար քա, դու հրա մա յե ցիր, որ բո լո րը երկր պա գեն 
քո կանգ նեց րած կուռ քը, սա կայն Սեդ րա կը, Մի սա քը և Աբեթ
նա գո վը, որոնց մեծ պաշ տո նե րի ես կար գել, չերկր պա գե ցին ար
ձա նը. նրանք չկա մե ցան հնա զանդ վել քո վե հա շուք հրա մա նին»:

Դու նա խանձ մարդ կանց չա րությա՛նը նա յիր. այս ձև ով 
ցան կա նում են Նա բու գո դո նո սո րին մե ղադ րել, որ պես զի նրա 
բար կու թյու նը է՛լ ավե լի բոր բո քեն Սեդ րա կի, Մի սա քի և Աբեթ
նա գո վի նկատ մամբ, և նրանց իս կույն հնո ցի մեջ նե տել տան: 
Թեև թա գա վո րը նրանց գրգռող խոս քե րից ան մի ջա պես կրա
կը գցե լու հրա ման չի ար ձա կում, սա կայն իր մոտ կան չե լով 
նրանց` բար կու թյամբ հարց նում է. «Ճի՞շտ է, որ իմ կանգ նեց
րած կուռ քը չեք երկր պա գել». սրա նով ուզում էր ասել, որ եթե 
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մինչ այժմ հրա մա նին չեն եթարկ վել , այժմ պատ րաստ լի նեն, 
որ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ձայ ներ լսե լուն պես երկր պա գեն 
և եթե նո րից չհնա զանդ վեն, իս կույն բոր բոք ված հնո ցը կնետ
վեն , և ավե լաց նում. «Ո՞վ է այն Աստ վա ծը, որ կա րո ղա նա ձեզ 
ազա տել իմ ձեռ քից»327:

Դու Նա բու գո դո նո սո րի հպար տու թյո՛ւնը տես. նա խա պես 
Իս րա յե լի Աստ ծուն գո վե լով` Նրա մե ծու թյունն ու զո րու թյու նը 
խոս տո վա նողն այժմ ուրա նում է Նրա զո րու թյու նը: Արդ, Սեդ
րա կը, Մի սա քը և Աբեթ նա գո վը, նրա այս հա յհո յիչ խոս քե րը լսե
լով, առանց վա խե նա լու և մի ան գա մայն հա մար ձակ պա տաս
խա նում են. «Դրա մա սին քեզ պետք չէ պա տաս խա նել, քա նի 
որի մեր Աստ վա ծը կա րող է մեզ ազա տել և՛ բոր բոք ված հնո ցից, 
և՛ քո ձեռ քից, իսկ եթե նույ նիսկ չա զա տի էլ, թող քեզ հայտ նի լի
նի, որ մենք քո կանգ նեց րած կուռ քը չենք երկր պա գե լու»328:

Նրանք այս պա տաս խա նով նախ խոս տո վա նում են 
Աստ ծու ամե նա կա րող զո րու թյունն ու այն, որ մար դու միտ
քը ան կա րող է տե ղյակ լի նե լու Նրա գաղտ նի խոր հուրդ նե
րին և դա տաս տան նե րին, և երկ րորդ` իրենց ան ձը հանձ
նում են Նրա սուրբ և բա րե րար կամ քին : Քա նի որ նրանք 
գի տե ին, որ եթե ամե նա կա րող Աստ ված կա մե նա, կա րող է 
փրկել իրենց, իսկ եթե ան հայտ որևէ պատ ճա ռով չկա մե նա 
փրկել իրենց, Նա դար ձյալ նույն ամե նա կա րող Աստ վածն է, 

327 Ո՞վ է այն Աստվածը, որ կփրկի ձեզ իմ ձեռքից (Դան. 3:15):
328 Սեդրակը, Միսակը ևԱբեդնագովը պատասխանեցին Նաբու

քո դոնոսոր արքային և ասացին. «Հարկ չկա քեզ պատասխանել այդ 
բանի համար, արքա՛, որովհետև մեր Աստվածը, որին մենք պաշ
տում ենք, երկնքում է, կարող է փրկել մեզ բորբոքված կրակի հնոցից 
և ազատել մեզ քո ձեռ քից։ Իսկ եթե ոչ, թող քեզ հայտնի լինի, արքա՛, 
որ քո աստվածները մենք չենք պաշտում և չենք եր կրպագում քո 
կանգ նեցրած այդ ոսկե արձանին (Դան. 3:16-18):
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և մար դը պար տա վոր է ամեն կերպ և բո լոր պա րա գա նե րում 
Նրան սի րե լու և պաշ տե լու և կա տա րյալ հնա զան դու թյամբ 
եր բեք պատ ճա ռը չհարց նե լու: Ճշմա րիտ հա վա տա ցյալն ընդ
հան րա պես չպետք է կաս կա ծի Աստ ծու մար դա սի րու թյա
նը , գթու թյա նը և մա նա վանդ Նրա ար դա րու թյա նը, ինչ պես` 
երեք  մա նուկ նե րը:

Ար դա րև, այս պա րա գա յում նրանց առ Աստ ված հա վատն 
ու սե րը արե գա կի պես փայ լե ցին , քա նի որ ոչ թե ազատ վե լու 
հա մար էին հնա զանդ վում Աստ ծուն, այլ Նրա մե ծու թյունն 
իմա նա լով` պա տի վը պահ պա նե լու հա մար հանձն են առ նում 
նույ նիսկ մա հա նալ. մա նա վանդ մի այս պի սի մեր ժո ղա կան 
պա տաս խան թա գա վո րին մեծ անար գանք և նա խա տինք էր, 
կար ծես ուզում էին ասել. «Այդ քո հրա մա նը ապօ րի նի է և 
անի մաստ, ուս տի ար ժա նի չէ պա տաս խա նի, քա նի որ նա, ով 
ճշմա րիտ անհ րա ժեշ տու թյա նը կաս կա ծե լով ̀  հարց է ուղ ղում, 
ար ժա նի չէ պա տաս խան ստա նա լու»329: 

Այդ ժա մա նակ Նա բու գո դո նո սո րը, սաս տիկ բար կա նա
լով, կա տա ղած հրա ման է ար ձա կում , որ յոթ նա պա տիկ ավե լի 
սաս տիկ տա քաց նեն հնո ցը և նրանց ան մի ջա պես կրա կի մեջ 
գցեն: Հինգ քաջ մար դիկ կա պում են Սեդ րա կին և նրա ըն կեր
նե րին, գցում հնո ցը330: Հարկ է նկա տել, որ նրանք, ինչ պես դե
ռևս կրա կը չգցված, թա գա վո րից և կրա կից չվա խե նա լով են 
հա մար ձա կու թյամբ պա տաս խա նում, նույն ձև ով էլ կապ
ված` կրա կի մեջ գցվե լուց հե տո եր բեք և ոչ մի վայր կյան վա
խե ցած տեսք չեն ունե նում: Թեև գի տե ին, որ բնա կա նա բար 
հուրն իրենց պի տի այ րի, սա կայն հանձն են առ նում այր վե լու, 

329 Առածի համաձայն՝ ով անհրաժեշտի մասին որպես 
կասկածելի է հարցնում, արժա նի չէ պա տաս  խանի:

330 Իսկ նրանք երեքը՝ Սեդրակը, Միսակը և Աբեդնագովը, կապ
ված ընկան հնոցի մեջ (Դան. 3:23):
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որ պես զի Աստ ծու հրա մա նին չընդ դի մա նան, քա նի որ նա, ով, 
նյու թա կան կրա կից և մարմ նա վոր թա գա վո րից վա խե նա լով, 
մեղք է գոր ծում, Աստ ծուց պա տիժ է կրում դժոխ քի ան շեջ 
կրակ նե րում:

Արդ, լսե ցիր երեք մա նուկ նե րի հաս տա տուն և աներկ բա 
հա վատ քի մա սին. այժմ լսի՛ր նաև Աստ ծու նրանց հան դեպ 
ցու ցա բե րած ողոր մու թյան ու պաշտ պա նու թյան մա սին և 
խրա՛տ ըն դու նիր, որ երկ րի վրա ինչ դժբախ տու թյան և ցա
վի էլ են թարկ վես, թող ան խախտ և ան սա սան մնա քո հա վատ
քը, եր բեք Աստ ծու սերն ու եր կյու ղը մտքիցդ չհա նես, և Նրա 
զո րու թյա նը, ողոր մու թյա նը և պաշտ պա նու թյանն աներկ բա՛ 
հանձն վիր: Քա նի որ վստահ պի տի լի նես, որ եթե Նա կա մե նա, 
քեզ կա րող է փրկել ամեն մի վտան գից և փոր ձան քից:

Ահա երեք մա նուկ նե րը` քեզ օրի նակ, որոնք, հնո ցի մեջ 
լի նե լով, Աստ ծու ողոր մու թյամբ նրանց ձեռ քե րի և ոտ քե
րի կա պանք ներն իս կույն քանդ վում են, և հնո ցի մեջ առանց 
կա պանք նե րի և հա մար ձակ քայ լում և աղո թում են. նախ` 
օրհ նում և փա ռա բա նում են Աստ ծու սուրբ և փա ռա վո րյալ 
անու նը331, ապա` խոս տո վա նում, որ Նրա դա տաս տան ներն 
ար դար, ճշմա րիտ և ուղիղ են, և որ իրենք օրի նա զանց լի նե լով, 
իրա վա ցի ո րեն բռնա կա լի ձեռ քով պատժ վում են, և որ ազ գո
վի մեծ տա ռա պան քի մեջ են և խնդրում են, որ Նա իր ան սահ
ման ողոր մու թյամբ իրենց փրկի, որ պես զի Նրա աստ վա ծա յին 
գթու թյու նը և զո րու թյունն ամ բողջ աշ խար հի առ ջև հայտ նի 
դառ նան, և միշտ Նրա սուրբ և օրհ նյալ անու նը փա ռա վոր վի: 
Այդ աղոթքն ամեն օր կար դաց վում է Սուրբ Եկե ղե ցում332:

331 Նրանք քայլում էին կրակի մեջ, օրհնում և գովում էին Տեր 
Աստ ծուն (Դան. 3:24):

332 Օրհնյալ ես, Տե՛ր, մեր հայրերի՛ Աստված, հավիտյանս գովյալ 
և փա ռավորյալ է քո անունը (Դան. 3:26):
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Մինչ երեք մա նուկ նե րը, Աստ վա ծա յին ան հուն զո րու թյա
նը և ողոր մու թյանն ապա վի նած, նույն հնո ցում աղո թում էին, 
մի և նույն ժա մա նակ Դա նի ելն էլ էր աղո թում նրանց փրկու
թյան հա մար333: Ճշմա րիտ է` նրանք ոչ մի այն կրա կի մեջ են 
անվ նաս մնում, այ լև ուրախ ու զվարթ են լի նում, և թա գա
վո րի մար դիկ հնո ցը բոր բո քե լու հա մար շա րու նակ հնո ցի մեջ 
նավթ կամ ձյութ, վուշ և որ թի ճյու ղեր են ավե լաց նում , սա կայն 
զար մա նա լին այն է, որ հնո ցը բաց լի նե լով, բո ցը քա ռա սու նի նը 
կան գուն (= 22,3 մ) բարձ րա նա լով` այ րում է շուր ջը եղող նե րին:

Տե սա՞ր Աստ ծու ար դա րու թյու նը. հնո ցում գտնվող նե րը 
չեն այր վում, սա կայն դրսում գտնվող ներն այր վում են, քա նի 
որ Աստ ծու հրեշ տա կը, իջ նե լով հնո ցի բո ցե րի մեջ, ըն կե րա
նում է երեք մա նուկ նե րին` ար գե լե լով, որ բո ցը մո տե նա հա
վա տա րիմ ծա ռա նե րին: Սրա նից բա ցի` կրա կի մեջ առա վո
տյան զով հո վի նման վող օդ են շնչում, որն ան կա րող է լի նում 
նրանց նե ղու թյուն պատ ճա ռե լու334: Այն պես որ նրանք, Աստ
ծուն գո վե լուց և օրհ նե լուց բա ցի, եր կինք ու եր կիր և նրան ցում 
գտնվող բո լոր արա րած նե րին նույն պես հրա վի րում են` Աստ
ծու սուրբ և օրհ նյալ անու նը փա ռա վո րե լու335:

Թա գա վո րը, այն տեղ նստած, սաս տիկ ապ շում է և իս
կույն ուշադ րու թյամբ նա յե լով` տես նում, որ երե քի փո խա
րեն չորս հո գի հա մար ձակ քայ լում են հնո ցում: Նա, սաս տիկ 

333 Դանիել մարգարեն աղոթում էր Տեր Աստծուն փրկելու երեք 
մանուկներին Բաբելոնի հնոցում (Շարական):

334 Բայց Աստծու Հրեշտակը իջավ կանգնեց հնոցի մեջ, Ազա
րիա յի կողքին, կրակի բոցը թոթափեց հնոցից և հնոցի մեջ դարձրեց 
այնպի սի հողմ, որ ցող է բերում, և կրակը ամենևին չէր մոտենում 
նրանց, չէր տանջում և չէր նեղում նրանց (Դան. 3:49):

335 Օրհնեցե՛ք Տիրոջ բոլոր գործերը, օրհնեցե՛ք և պանծացրե՛ք 
նրան հավիտյան (Դան. 3:57):
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զար մա ցած, իր նա խա րար նե րին այս պես է ասում. «Մենք երեք 
մարդ գցե ցինք հնո ցը, սա կայն ես այժմ չորս մարդ եմ տես նում, 
և չոր րոր դը նման է Աստ ծու Որ դուն»336: Նա բու գո դո նո սո
րը ինչ քան էլ հպարտ էր, սա կայն այս պի սի հրաշք տես նե լով` 
հաս կա նում է, որ Աստ ված պահ պա նում է այդ երեք իս րա յե
լա ցի նե րին: Ուստի հնո ցի դռա նը մո տե նա լով ̀  նրանց, իրենց 
անուն նե րով բարձ րա ձայն կան չե լով, ասում է. «Ո՛վ ամե նա զոր 
Աստ ծու ծա ռա ներ, շտապ դո՛ւրս եկեք»:

Երբ նրանք դուրս են գա լիս, բո լոր նա խա րար նե րը, սպա
րա պետ նե րը և գա վառ նե րի իշ խան նե րը, որոնք հա վաք վել էին, 
տես նում են, որ կրա կը նրանց եր բեք չի դի պել, քա նի որ նրանց 
գլխի մա զերն ան գամ չեն խանձ վել, զգեստ նե րի գույնն ան
գամ չի փոխ վել, ոչ մի կերպ նրան ցից այր վա ծի հոտ չի գա լիս: 
Այն ժա մա նակ Նա բու գո դո նո սո րը, Աստ ծուն երկրպա գե լով, 
ասում է. «Օրհ նյալ է Սեդ րա կի, Մի սա քի, Աբեթ նա գո վի Աստ
ված, Որ, Իր հրեշ տա կին ուղար կե լով, փրկեց Իր հա վա տա
րիմ ծա ռա նե րին, քա նի որ Նրա պաշտ պա նու թյանն ապա
վի նե լով` մեր ժե ցին թա գա վո րի հրա մա նը և մի այն իրենց 
Աստ ծուն երկր պա գե լու հա մար բոր բոք ված հնոց նետ վե լը 
հանձն առան»:

Հարկ է նկա տել, որ Նա բու գո դո նո սո րը նախ կի նում 
ասել էր, թե ով է այն Աստ վա ծը, որ նրանց կա րո ղա նա ազա
տել իր ձեռ քից, և այդ նույն ամ բար տա վան թա գա վո րը, որ 
մո ռա ցել էր Աստ ծու զո րու թյու նը, այս ան գամ ոչ մի այն Աստ
ծուն երկր պա գե լով` գո վում և փա ռա վո րում է Նրան, այ լև 

336 Նաբուքոդոնոսորը երբ լսեց նրանց օրհնությունը, զար մա
ցավ…. և ասաց իր մեծամեծներին. «Մի՞թե մենք կապված երեք 
մարդ չնետեցի՞նք կրակի մեջ: ….Բայց ես տեսնում եմ կապերից ար  
ձակ ված չորս մարդ, որոնք քայլում են կրակի մեջ, որևէ վնաս չեն 
կրել, իսկ չորրորդի տեսքը Աստծու որդու նման է» (Դան. 3:91–94):
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Նրա մեծ զո րու թյու նը բո լո րին հայտ նի դարձ նե լու հա մար 
իր իշ խա նու թյա նը են թա կա բո լոր ցե ղե րին հրո վար տակ է 
ուղար կում` հրա մա յե լով, որ Սեդ րա կի, Մի սա քի, Աբեթ նա գո
վի Աստ ծուն ընդ դի մա ցող նե րը կոր չեն, և տներն էլ կո ղո պու
տի բա ժին դառ նան, քա նի որ Նրա նից բա ցի` այլ Աստ ված 
չկա, որ կա րո ղա նա Իր ծա ռա նե րին փրկել: Բա ցի դրա նից, 
նրանց մեծ պաշ տոն ներ և պա տիվ ներ տա լով` խնդ րում է, որ 
իր իշ խա նու թյա նը են թա կա բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին կա ռա
վա րեն և իշ խեն:

Դու Աստ ծու ար դա րու թյո՛ւնը տես. վե րո հի շյալ նա խանձ
նե րը, որոնք երեք մա նուկ նե րին կրա կի մեջ գցե լու պատ
ճառ են լի նում, երբ նրանք, Աստ ծու ողոր մու թյամբ ազատ վե
լով, առա վել փառ քի են ար ժա նա նում, բնա կա նա բար ան չափ 
խայ տա ռակ վում են և նշա վակ լի նում, քա նի որ նրանց չար դի
տա վո րու թյու նը Աստ ված իր ծա ռա նե րի հա մար բա րու թյան է 
փո խում: Ահա այս պի սին է նա խանձ մար դու վի ճա կը. ում նա
խան ձում է, նրա փառ քը մե ծաց նում է, և ինքն էլ, այս աշ խար
հում խայ տա ռակ վե լով, հան դեր ձյալ կյան քում էլ ար դա րա ցի ո
րեն հա վի տե նա կան պատ ժի է ար ժա նա նում:

Այս տեղ լա՛վ մտա պա հիր Աստ ծու գաղտ նի դա տաս տան
նե րը: Նա բու գո դո նո սո րը, իս րա յե լա ցի նե րի օրենք նե րին հա
կա ռակ, ար ձան է կանգ նեց նում, որ պես զի չա սեն, թե նա իս
րա յե լա ցի նե րի կրոնն է ըն դու նել, սա կայն Աստ ված գոր ծին 
այն պի սի ըն թացք է տա լիս, որ և՛ Նա բու գո դո նո սո րը, և՛ նրան 
բամ բա սող նե րը հար կադր ված են լի նում աշ խար հին հայտ նե
լու Աստ ծու զո րու թյու նը:

Օրի նա՛կ վերց րու երեք մա նուկ նե րի առա քի նու թյուն նե
րից. հա վա տար մու թյամբ միշտ Աստ ծուն ծա ռա յե լով` նրա 
սուրբ օրենք նե րի՛ն հպա տակ վիր, որ պես զի եր կու աշ խարհ նե
րում էլ եր ջա նիկ և փա ռա վոր լի նես: 
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Ճիշտ է` Սեդ րա կը, Մի սա քը և Աբեթ նա գո վը Սուրբ 
գրքում մա նուկ ներ բա ռով են հի շա տակ վում , սա կայն հարկ է 
իմա նալ, որ հնոց գցվե լու ժա մա նակ մա նուկ չեն լի նում, այլ 
մա նուկ տա րի քում գեր ված լի նե լով են մա նուկ կոչ վում Սուրբ 
գրքում:

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐ ՐՈՐԴ

Առա վել ուշադ րու թյան է ար ժա նի Նա բու գո դո նո սո րի վի
ճա կը. ճշմա րիտ է, որ նա, նա խա պես ինք նա հա վան և ամ
բար տա վան անձ նա վո րու թյուն լի նե լով, չի ճա նա չում Աստ ծու 
գե րա գույն զո րու թյու նը, սա կայն վե րո հի շյալ հրաշք նե րից հե
տո ստիպ ված է լի նում բա ցա հայ տո րեն խոս տո վա նե լու Նրա 
ամե նա կա րո ղու թյու նը և զո րու թյու նը, և թեև որո շա կի ժա մա
նակ խո նար հու թյամբ իր չա փը ճա նա չում է, սա կայն Տյու րո սի, 
Սի դո նի և Եգիպ տո սի թա գա վոր նե րի դեմ պա տե րազ մե լուց և 
հաղ թա նա կե լուց հե տո, դար ձյալ չափն ու դիր քը մո ռա նա լով, 
հի մա րա բար սկսում է ան չափ հպար տա նալ:

Այս պա րա գա յում ուշադ րու թյամբ պի տի խոր հել Աստ ծու 
ար դա րու թյան մա սին. որով հե տև Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րի 
վրա օրեն քին հա կա ռակ վարք ունե նա լու պատ ճա ռով բար կա
ցած լի նե լով` Աստ ված Նա բու գո դո նո սո րի ձեռ քով այդ քա ղա
քը կոր ծա նե լու և ժո ղովր դին գե րու թյամբ պատ ժե լու ժա մա
նակ Տյու րո սի և Սի դո նի թա գա վո րը կա րեկ ցե լու փո խա րեն, 
ընդ հա կա ռա կը, հեգ նում և ծաղ րում է նրանց թշվա ռու թյու
նը337 և մա նա վանդ իր զո րու թյան և տե րու թյան ամ րու թյան և 
զո րեղ վի ճա կին նա յե լով` շատ հպար տա նում:

337 Տյուրոսը չարախնդաց Երուսաղեմի վրա ու ասաց. «Վա՜շ
վա՜շ, քանի որ կոտրվեց, կորավ Երու սաղեմը» (Եզեկ. 26:2):
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Ահա այս է պատ ճա ռը, որ Աստ ված Բա բե լո նի թա գա վո րին 
նրա դեմ է հա նում, որ պես զի իր չափն իմա նա, և նրա պա տիժն 
ու կոր ծա նու մը լսող նե րը ապ շա հար սգան և ող բան338: Ու քա
նի որ Տյու րոս քա ղա քը շատ ամուր է լի նում, Նա բու գո դո նո
սո րը այն գրա վե լու հա մար շատ է մտա հոգ վում, և Աստ ված, 
ի վար ձատ րու թյուն նրա կրած նե ղու թյուն նե րի, նրան ուղար
կում է Եգիպ տո սի փա րա վո նի դեմ, քա նի որ սա նույն պես, 
իր զո րու թյան և իշ խա նու թյան վրա հույս դնե լով, չա փա զանց 
հպար տա ցած է լի նում339, ինչ պես որ այս պատ մու թյու նը հի շա
տակ վում է Եզե կի ել մար գա րեի գրքում` քսան վե ցե րորդ գլխից 
մին չև երե սու ներ կու ե րորդ գլուխ նե րում:

Ար դա րև, այս պա րա գա յում Նա բու գո դո նո սո րը Աստ ծու 
կամքն ու հրա մանն է կա տա րում , սա կայն, դժբախ տա բար, վե
րո հի շյալ թա գա վոր նե րի պատ ժից չխրատ վե լով, կար ծե լով , որ 
այդ պի սի մե ծա մեծ հաղ թա նակ նե րը իր բազ կի զո րու թյամբ են 
լի նում, այդ պարտ ված թա գա վոր նե րից առա վել է գո ռո զա
նում, ուս տի նրան պատ ժե լու հարկ է լի նում:

Սա կայն Աստ ված Իր ողոր մու թյամբ նախ ցան կա նում է 
նրան երա զում հայտ նել, թե ինչ պա տիժ պի տի տա, որ իր չա
փը հաս կա նա լով` չհպար տա նա: Արդ, Նա բու գո դո նո սո րը 
երա զում մի մեծ և ահա գին ծառ է տես նում, որի բարձ րու թյու
նը ասես մին չև եր կինք է հաս նում, և լայ նու թյու նը` աշ խար հի 
չորս կող մե րը տա րած ված, տե րև նե րը՝ գե ղե ցիկ, պտուղ նե րը՝ 

338 Ծովագնաց ազգերի բոլոր իշխանները…. տագնապելով տագ
նապելու են, ողբալու և ասելու են. « Ինչո՞ւ կորստյան մատնվեցիր, 
քանդվեցիր ծովի մեջ, ո՛վ հոյակապ քաղաք» (Եզեկ. 26:16,17):

339 Այսպես է ասում Ամենակալ Տերը. «Խորտակվելու են 
եգիպտացիների պահապանները, իջնե լու է նրանց ամբարտավան 
զորությունը…. Եգիպտացիների զորքերը կորստյան եմ մատնելու 
բա բելացիների արքա Նաբուքոդոնոսորի ձեռքով» (Եզեկ. 30:6, 10):
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ան չափ առատ, վայ րի գա զան նե րը`նրա ստվե րի ներ քո, իսկ 
երկն քի թռչուն նե րը նրա ոս տե րին են բնակ վում, և բո լորն էլ, 
նրա պտուղ նե րից ուտե լով, ապ րում են:

Եվ ահա երկն քից մի հրեշ տակ իջ նե լով` բարձ րա ձայն 
աղա ղա կում է. «Կտրե՛ք այդ ծա ռը, կտրա տե՛ք նրա ճյու ղե րը, 
թո թա փե՛ք դրա տե րև նե րը և ցրե՛ք դրա պտուղ նե րը, որ պես
զի բո լոր գա զան նե րը և թռչուն նե րը փախ չեն, մի այն ար մա տը 
թող մնա, այն եր կա թյա և պղնձյա շղթա նե րով շղթա յե՛ք, թող 
նա գա զան նե րի հետ մի ա սին խո տե րի վրա՝ բա ցօ թյա, բնակ
վի, մարդ կա յին սիր տը նրա նից խլվե լով` գա զա նի սիրտ տրվի 
նրան, մին չև որ յոթ ժա մա նակ ներ անց նեն նրա վրա յով»: Այս
պես է խո սում Աստ ծու հրեշ տա կը:

«Բայց ի՞նչ պատ ճառ և նպա տակ ունի այս պի սի պա տի
ժը, որ Նա բու գո դո նո սո րին է տրվե լու», հարց նում են հրեշ
տակ նե րը վե րո հի շյալ վճիռն ար ձա կող հրեշ տա կին, և նա պա
տաս խա նում է. «Որ պես զի մար դիկ իմա նան, որ Բար ձյալն 
Աստ ված տի րում է բո լոր թա գա վոր նե րին և պար գև ատ րում, 
ում կա մե նում է»340: Երբ Նա բու գո դո նո սո րը տես նում է այս 
երա զը, ան չափ մեծ եր կյու ղով լցված` հա վա քում է Բա բե լո նի 
իմաս տուն նե րին և ցան կա նում է լսել երա զի մեկ նու թյու նը, 
բայց նրան ցից ոչ մե կը չի կա րո ղա նում մեկ նել երա զը, ուս տի 
կան չել է տա լիս Դա նի ե լին և նրան պատ մում իր երա զը:

Արդ, Դա նի ե լը, իմա նա լով, որ այդ երա զի մեկ նու թյու նը 
Նա բու գո դո նո սո րի կրե լիք պա տիժն է ցույց տա լիս, մոտ մեկ 
ժամ առանց պա տաս խան տա լու տագ նա պա լի վի ճա կում է 

340 Իմ խոսքը Հրեշտակի կողմից տրված խոսք է, և իմ հարցումը՝ 
սրբերի պատգամ, որպեսզի ապ րողները իմանան, թե Բարձրյալն է 
տիրում մարդկանց թագավորության վրա, այն տալիս է, ում որ 
կամենա, և մարդկանցից ամենաանարգին բարձրացնում է դրա վրա 
(Դան. 4:14):
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լի նում, որից թա գա վո րը հաս կա նում է, որ իր մա սին մի տխուր 
բան պի տի հայտ նի, և հենց դա է Դա նի ե լի լռու թյան պատ ճա
ռը: Ուստի շտա պում է՝ նրան վստա հեց նե լու, որ առանց երկ
մտե լու հայտ նի երա զի մեկ նու թյու նը: Այն ժա մա նակ Դա նի ե
լը հա մար ձակ վում է պա տաս խա նել թա գա վո րին. «Ո՛վ ար քա, 
տե սածդ երա զը և նրա մեկ նու թյու նը թող թշնա մի նե րիդ հա
մար կա տար վի: Քա նի որ տե սածդ ծա ռը դու ես, որ շատ մեծ 
զո րու թյան և փառ քի ես հա սել, մե ծու թյունդ և իշ խա նու թյունդ 
մին չև եր կինք են հաս նում և ամ բողջ աշ խար հը լցնում: Աստ
ված քեզ հա մար վճռել է, որ գա զա նի կեր պա րանք ստա նաս, 
քեզ մարդ կանց մի ջից պետք է ար տաք սեն, վայ րի գա զան նե
րի հետ ամա յի ան տա ռում և ան տա ռում բնակ վես, եզան պես 
խոտ ուտե լով` յոթ տա րի ցո ղի ու անձ րևի տակ պի տի ապ րես, 
մին չև հաս կա նաս, որ Բար ձյալն է տի րում բո լոր թա գա վո րու
թյուն նե րին և տա լիս նրան, ում կա մե նում է»:

Եվ Դա նի ե լը հա վե լում է` ասե լով. «Իսկ հրեշ տա կի այն 
խոս քը, որ ծա ռի ար մա տը մնա հո ղում, ցույց է տա լիս, որ երբ 
Աստ ծու ամե նա կա րո ղու թյու նը ըն դու նես, թա գա վո րու թյունդ 
նո րից քեզ պի տի վե րա դարձ վի»: Ահա այս պես Դա նի ելն Աստ
ծու շնոր հիվ վե րո հի շյալ երա զը մեկ նե լուց հե տո` տես նե լով, 
որ թա գա վո րը ան պատ ճառ պի տի պատժ վի, կա րեկ ցե լով 
մի խրատ էլ է տա լիս` ասե լով. «Տե՛ր ար քա, թող քեզ հա ճե լի 
թվա ծա ռա յիդ խոր հուր դը, ողոր մու թյո՛ւն տուր աղ քատ նե րին 
և օգ նի՛ր տնանկ նե րին, թե րևս Աստ ված բա րե միտ լի նի հան
ցանք նե րիդ հան դեպ»341: Թեև թա գա վո րը, ըն դու նե լով Դա նի
ե լի խոր հուր դը , մի առ ժա մա նակ աղ քատ նե րին և տնանկ նե րին 

341 Դրա համար, արքա՛, թող իմ խորհուրդը հաճելի թվա քեզ, 
քո մեղքերը քավի՛ր ողորմությամբ, և քո անօրենությունները՝ 
աղքատներին գթալով, թերևս Աստված համբերատար լինի քո հան
ցանքների նկատմամբ (Դան. 4:24):
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ողոր մու թյուն է տա լիս, սա կայն հպար տու թյու նից չհրա ժար վե
լով` եր բեմն խոր հում է, որ պի տի պատժ վի և մտա տանջ վում : 
Այս պես անց նում է մեկ տա րի, և երբ պա լա տի վեր նա հար կում 
զբոս նե լիս է լի նում, քա ղա քի ահա գին մե ծու թյունն ու ամ րու
թյու նը տես նե լով` նո րից սկսում է գո ռո զա նալ և ինքն իրեն 
ասել. «Այս այն մեծ Բա բե լո նը չէ՞, որը ես իմ հզոր զո րու թյամբ 
կա ռու ցե ցի իմ փառ քի և ան վան հա մար»:

Դու հի շյա լի ամ բար տա վա նու թյո՛ւնը տես. որով հե տև Բա
բե լո նի հիմ նա դի րը Նեբ րովթն էր (տե՛ս Երկ րորդ դար, Զ հար ցը). 
Նա բու գո դո նո սորն այն մի այն առա վել ամ րաց նում է, և այժմ 
այն հիմ քից կա ռու ցելն իրեն վե րագ րե լը պար զա պես հպար տու
թյուն և ինք նա գո վու թյուն է լի նում: Եվ կրկին այս խոս քե րով 
ցան կա նում է փա րա տել սրտի նե ղու թյու նը և ինքն իրեն մխի
թա րե լու փա փա գով ցան կա նում է ասել. «Ո՞վ կա րող է ինձ ար
տաք սել այս քա ղա քից, որ ես ինքս եմ կա ռու ցել և ամ րաց րել»:

Արդ, տե՛ս, թե գո ռո զու թյամբ իր զո րու թյան վրա հույս 
դնե լը ինչ պի սի մեծ հան ցանք է, քա նի որ նա, այս խոս քե րով 
Աստ ծու մեծ զո րու թյու նը և իր հան դեպ ար ված ողոր մու թյու
նը ուրա նա լուց բա ցի, Դա նի ե լի` երա զի մեկ նու թյունն էլ, սուտ 
և անհ նար մի բան կար ծե լով, առա վել է ծան րաց նում իր հան
ցան քը, ուս տի այս է պատ ճա ռը, որ դեռ խոս քը բե րա նում` 
երկն քից ձայն է լսում, որն ասում է. «Քեզ կա սեմ, ո՛վ Նա բու
գո դո նո սոր, թա գա վո րու թյունդ վերց վում է քեզ նից. քեզ մարդ
կա յին մի ջա վայ րից հե ռու կտա նեն, անա պա տում գա զան նե րի 
հետ բնակ վե լով` յո թը տա րի եզան նման խոտ կուտես, մին չև 
հաս կա նաս, որ Աստ ված է իշ խում բո լոր թա գա վո րու թյուն նե
րի վրա, որ պար գև ում է, ում ցան կա նում է»342:

342 Մինչ խոսքը թագավորի բերանում էր, երկնքից ձայն լսվեց 
և ասաց. «Քեզ եմ ասում, ո՛վ Նա բուքոդոնոսոր արքա, քո թա գա վո
րու թյունը խլված է քեզանից։ Մարդկանց միջից պիտի հալածեն ու 
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Լա՛վ մտա պա հիր ինք նա հա վան և հպարտ Նա բու գո դո նո
սո րի թշվառ և հա լած ված վի ճակն ու դրու թյու նը. որով հե տև 
երկն քից ձայն գա լուն պես ժո ղո վուր դը ապս տամ բե լու մտադ
րու թյուն ունե նա լով` կա մացկա մաց մեծ խռո վու թյան աղմ կա
լից ձայ ներ են լսվում, որից նրա սրտում մի տա րօ րի նակ և մեծ 
եր կյուղ է առա ջա նում և մտա ծե լով, որ մի գու ցե պա լա տի վրա 
հար ձակ վե լով` իրեն սպա նեն, ստիպ ված է լի նում, խե լա գա րի 
նման փախ չե լով, ամա յի և վայ րի ան տառ նե րում ապաս տա նե
լու և այն տեղ անա սուն նե րի նման խոտ ուտե լու, գի շերցե րեկ 
ցո ղի և անձ րևի ներ քո մնա լու, մա զերն ու եղունգ ներն էլ եր կա
րե լով` անաս նա կան կեր պա րանք է ստա նում: 

Ահա սույն թշվառ և եղ կե լի վի ճա կում յոթ տա րի բնա կա
կից է լի նում գա զան նե րին, այն պես որ զգեստ ներն էլ մաշ վե
լով` մերկ է շրջում, և մաշ կը` գա զան նե րի կաշ վի է նման վում, և 
դեմքն ան չափ այ լան դակ վում է և ան վա յել կեր պա րանք ստա
նում, սա կայն Աստ ծու կամ քով կեն դա նի է մնում, և նույ նիսկ 
վայ րի գա զան նե րը չեն կա րո ղա նում որևէ վնաս պատ ճա ռել 
նրան: Ար դա րև, նրա կրած տա ռա պանք ներն ան տա նե լի են լի
նում, քա նի որ ման կու թյու նից փափ կու թյան և զվար ճանք նե
րի մեջ էր մե ծա ցել և սնվել. մա նա վանդ թա գա վո րա կան վի ճա
կից անա սու նի աս տի ճա նի իջ նել, կե րա կու րը՝ խոտ, մար մի նը ՝ 
մերկ, մահ ճա կա լը՝ հող` անձ րևի և ցո ղի ներ քո, գա զան նե րի 
ըն կե րակ ցու թյամբ, ոչ մի տե ղից մխի թա րու թյուն չու նե նա լով` 
միշտ երկն չել, թե մի գու ցե մարդ կան ցից սպան վի կամ գա զան
նե րից հո շոտ վի. ահա, սա էր Նա բու գո դո նո սո րի ան տա նե լի 

վտարեն քեզ։ Դու պիտի բնակվես անապատի գազանների հետ, և 
որպես արջառի՝ խոտով պիտի կերակրեն քեզ։ Յոթը ժամանակներ 
պիտի անցնեն քո վրայից, մինչև ճանաչես, որ Բարձ րյալն է տիրում 
մարդկանց թագավորությանը և այն պիտի տա, ում որ կամենա» 
(Դան. 4:28):
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վի ճակն ամ բողջ յոթ տա րի` ըստ աստ վա ծա յին վճռի և ըստ 
մեկ նու թյան:

Ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է, որով հե տև վերս տին իր թա
գա վո րու թյա նը պի տի ար ժա նա նար , ուս տի Աստ ված սրա 
պատ ճա ռով է նրան պահ պա նում, որ ուսա նի և չա փը ճա նա
չի ու խոս տո վա նի, որ Աստ ված է ամեն ին չի Տե րը: Ար դա րև, 
հի շյա լը, մի այս պի սի անօ րի նակ պատ ժի են թարկ վե լով, գի
տեր, որ ին քը մարդ է և թա գա վոր, քա նի որ ոչ թե իր մարդ
կա յին բնու թյու նը անաս նա կա նի էր վե րա փոխ վել, այլ հաս
կա նում էր, որ ին քը մարդ է: Նրա հա մար վճռվել էր նաև, որ 
շղթա յա կապ լի նի, սա կայն այս խոս քը այ լա բա նո րեն պի տի 
հաս կա նալ, քա նի որ ոչ թե մարդ կանց կող մից պետք է կապ
վի, այլ պետք է հաս կա նալ, որ Աստ ծու ար դար դա տաս տա նի 
զո րու թյան կնիքն ուներ, որով հե տև եթե նյու թա կան շղթա նե
րով կապ վե լու լի ներ, նա չէր կա րո ղա նա ան տառ փախ չել. սրա 
մա սին կա րող ես դի մել մեկ նո ղա կան գրա կա նու թյա նը: Երբ 
լրա նում է յոթ տա րին, դեմ քը բնա կան տեսք է ստա նում, նաև 
խել քը գլուխն է գա լիս, և հաս կա նա լով, որ կրած բո լոր նե ղու
թյուն նե րը իր հպար տու թյան հա մար պա տիժ էին, սկսում է գո
վել և փա ռա վո րել Աստ ծուն և խոս տո վա նել, որ Նրա իշ խա նու
թյու նը հա վի տե նա կան է և ան վախ ճան343:

Այն ժա մա նակ Դա նի ե լի հրա հան գով Բա բե լո նի նա խա
րար ներն ու մե ծա մեծ նե րը, ան տա ռում որո նե լով, գտնում են 
նրան, և մեծ հան դի սու թյամբ բե րում և նախ կի նի նման ար

343 «Այդ օրերից հետո, ես՝ Նաբուքոդոնոսորս, իմ աչքերը բարձ
րացրի դեպի երկինք, իմ միտքը վե րա դարձավ ինձ, օրհնեցի Բարձ
րյալին, գովեցի և փառավորեցի հավիտենապես կենդանի Աստ ծուն, 
որովհետև նրա իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է…. 
Այդ նույն ժամա նակ…. ես վերադարձա իմ թագավորական 
պատվին, իմ կերպարանքը վերադարձավ ինձ» (Դան. 4:31):
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քա յա կան գա հին են բազ մեց նում, և բո լորն էլ հնա զանդ վում են 
նրա իշ խա նու թյա նը: Կար ծում են, որ Նա բու գո դո նո սո րի փա
խուս տից մին չև վե րա դար ձը նրա որ դի Եղ մա րով դաքն է զբաղ
վում թա գա վո րա կան գոր ծե րով:

Դու տե՛ս հա ջո ղու թյան և ան հա ջո ղու թյան տար բե րու
թյու նը. ան հա ջո ղու թյու նը Նա բու գո դո նո սո րին , զրկե լով ար
քա յա կան գա հից, գա զան նե րին է հա վա սա րեց նում, իսկ հա
ջո ղու թյու նը ̀  նո րից թա գա վո րա կան գա հին բարձ րաց նում: 
Իրոք, հի շյա լը որ քան նախ կի նում ամ բար տա վան էր, նույն
քան էլ դժբախ տու թյու նից հե տո կա տա րե լա պես զգաս տա նա
լով ̀  խո նարհ սրտով փա ռա վո րում է Աստ ծուն և բո վան դակ 
աշ խար հի առ ջև բա ցա հայ տո րեն խոս տո վա նում Նրա ար դա
րու թյու նը և զո րու թյու նը344: Այ նու հե տև տա սը տար վա չափ 
փա ռա վո րա պես թա գա վո րե լով` մա հա նում է. նրա մահ վա նից 
հե տո Բա բե լո նում գահ է բարձ րա նում որ դին կամ թո ռը՝ Բաղ
դա սա րը: Քա նի որ կար ծիք կա, որ վե րո հի շյալ Եղ մա րով դաքն 
այդ ժա մա նակ ար դեն մա հա ցել էր, և նրա որ դի Բաղ դա սարն է 
թա գա վո րում:

Հարկ է հի շյալ թա գա վոր նե րի աղե տա լի դիպ ված նե րից 
խրատ վել. մի՛ հպար տա ցիր քո գի տու թյամբ, հարս տու թյամբ 
և իշ խա նու թյամբ, այլ Աստ ծու եր կյու ղը միշտ և շա րու նակ 
սրտիցդ չհա նե լով` խո նար հու թյամբ հնա զանդ վի՛ր Նրա պատ
վի րան նե րին345, որ պես զի նե ղու թյան կամ պա տիժ կրե լու 

344 Արդ, ես՝ Նաբուքոդոնոսորս, օրհնում եմ, փառավորում և 
առավել պանծացնում երկնքի ար քա յին, որովհետեւև նրա բոլոր 
գործերը ճշմարիտ են, նրա ուղիները՝ արդար, և բոլորին, ովքեր 
կամբարտավանանան, նա կարող է խոնարհեցնել (Դան. 4:34):

345 Ո՛չ իմաստունը թող պարծենա իր իմաստությամբ, ո՛չ հզորն իր 
զորությամբ, ո՛չ էլ մեծատունն իր հարստությամբ։ Պարծեցողը պետք է 
պարծենա նրանով, որ իմանում ու ճանաչում է Տիրոջը (Ա Թագ. 2:9):
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չդա տա պարտ վես: Բա րե րար Աստ ված Իր ան սահ ման ողոր
մու թյամբ ոմանց առա վել հան ճար և իմաս տու թյուն է պար
գև ում, որ պես զի բար վոք առաջ նոր դեն և ուսու ցա նեն նրանց, 
որոնք ի բնե զուրկ են հան ճա րից: Նույն ձև ով էլ մյուս նե րին 
հարս տու թյուն և ճո խու թյուն է տա լիս, որ պես զի կա րո տյալ 
և չքա վոր մարդ կանց ձեռք մեկ նեն և օգ նա կան լի նեն, իշ խա
նու թյուն է շնոր հում, որ պես զի անար ժան և մո լի մարդ կանց 
պատ ժե լով` ար դա րու թյունն իրա գոր ծեն: Ուրեմն, եթե գի
տուն, հա րուստ կամ իշ խա նու թյուն ունե նա լու հա մար մար դը 
գո ռո զա նա, Աստ ծու շնորհն ու պար գևը մեղ քի գոր ծիք դարձ
րած կլի նի, և այս է պատ ճա ռը, որ, ան շուշտ, սաս տիկ պատ ժի 
կար ժա նա նա:

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆ ԳԵ ՐՈՐԴ

Վե րո հի շյալ Բաղ դա սար թա գա վո րի օրոք պար սիկ նե րի 
և մա րե րի Դա րեհ թա գա վո րը (Մար) գա լիս է և պա շա րում է 
Բա բե լոնն այն գրա վե լու նպա տա կով: Սա կայն քա ղա քը, ան
չափ ամուր լի նե լով, շատ դժվար էր գրա վել, ուս տի Բաղ դա
սա րը, բո լո րո վին չվա խե նա լով , թշնա մուն հա լա ծե լու հա մար 
չի էլ մտա հոգ վում: Սրա նից բա ցի` բնա կիչ նե րի սրտերն էլ ամ
րաց նե լու հա մար, որ չվա խե նան, հա զար մարդ կանց, որոնք 
իր նա խա րար ներն ու մե ծա մեծ ներն էին, մի մեծ խնջույ քի է 
հրա վի րում: 

Եվ երբ նրա կա նայք և հար ճերն էլ սե ղա նի շուրջն են լի
նում` անձ նա տուր ուտելխմե լուն , տա ճա րի ոս կյա և ար ծա թյա 
անոթ ներն էլ (բա ժակ նե րը) բե րել տա լով, որոնք Նա բու գո դո
նո սո րը , Երու սա ղե մից ավար բերե լով, կռա տանն էր պա հում, 
սկսում են դրան ցով գի նի խմել և գո վել իրենց կուռ քե րը, որոնք 
ոս կուց, ար ծա թից, պղնձից և փայ տից էին պատ րաստ ված, և 
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երկն քի ճշմա րիտ Աստ ծուն չեն գո վում և չեն օրհ նում346: Այս
պես նրանք, կե րու խու մով զբաղ ված, ուրախ զվարթ զվար ճա
նում են, ահա հրաշ քով մի մարդ կա յին ձեռք է երև ում, որը պա
տին ինչոր բա ռեր է գրում:

Թա գա վո րը, սա տես նե լով, եր կյու ղից դեմ քի գույ նը 
գցում է և մտա տանջ վում, մկան նե րը թու լա նում են, ծնկնե րը 
սկսում են դո ղալ: Ան մի ջա պես բո լոր իմաս տուն նե րին կան չե
լով` նրանց խոս տա նում է, որ ով այդ գրու թյու նը կա րո ղա նա 
կար դալ և բա ցատ րել, մեծ պաշ տոն և պար գև ներ կստա նա: 
Երբ նրանք ան կա րող են լի նում կար դա լու և մա նա վանդ իմաս
տը հաս կա նա լու, թա գա վորն ու նա խա րար նե րը, գի տակ ցե լով, 
որ այս երև ույ թը իրենց հա մար վատ հե տև անք կա րող է ունե
նալ, ակա մա ավե լի ծանր մտա տան ջու թյան են մատն վում:

Եվ քա նի որ նախ կի նում Դա նի ե լը մեկ նել էր Նա բու գո նո
սո րի երազ նե րը, և թա գա վո րի մայ րը՝ թա գու հին, գի տեր, որ 
նա այդ պի սի գաղտ նիք նե րը պար զա բա նե լու հմուտ է, իս կույն 
հայտ նում է իր որ դուն, որն էլ, Դա նի ե լին կան չե լով, ասում է. 
«Եթե այս գրու թյու նը կար դա լով բա ցատ րես, քեզ մեծ պատ վի 
կար ժա նաց նեմ»: Դա նի ե լը, մեր ժե լով թա գա վո րի խոս տում նե
րը, պա տաս խա նում է. «Քո պար գև ներ թող քեզ մնան, շնոր հե
լիք աս տի ճանն էլ ուրի շի՛ն տուր, սա կայն ես կկար դամ և կմեկ
նեմ գրու թյու նը»:

Դա նի ե լը նախ և առաջ նրա հան ցանքն է ներ կա յաց
նում, որ երբ պատժ վի, հաս կա նա լի լի նի, որ Աստ ծուց հա
տուկ պա տիժ է, և մար դիկ էլ խրատ վեն: Այս է պատ ճառ, որ 
նրա հոր՝ Նա բու գո դո նո սո րի հետ կա տար ված նե րը մեկ առ 

346 Գինի էին խմում և օրհնում էին ոսկյա, արծաթյա, պղնձյա, 
երկաթյա, փայտե և քարե աստ ված ներին, իսկ հավիտենական 
Աստծուն, որ իշխանություն ուներ նրանց հոգիների վրա, չօրհ նեցին 
(Դան. 5:4):
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մեկ հի շա տա կե լով` ավե լաց նում է. «Դու այդ եղե լու թյուն նե
րից չես խրատ վել, և Աստ ծու տա ճա րի սպասք նե րով հանդգ
նել ես գի նի խմել, և մա նա վանդ փո խա նակ Աստ ծուն օրհ նե լու 
ձեր կուռ քերն ես օրհ նել և գո վել, որոնք ո՛չ տես նում, ո՛չ լսում և 
ո՛չ էլ հաս կա նում են: Այո՛, չես օրհ նել այն Աստ ծուն , որի ձեռ
քին են քո կյանքն ու շուն չը, սրա պատ ճա ռով նա այս ձեռքն է 
ուղար կել»347, և ապա պա տին գրվա ծը կար դա լով` բա ցա հայ
տո րեն ասում է, որ թա գա վո րու թյու նը , նրա նից վերց վե լով, 
ուրի շին պի տի տրվի:

Պա տին երեք բառ էր գրված՝ մա նե, թե կեղ, փա րես: Սրանց 
մեկ նու թյու նը տա լով` ասում է. «Մա նե բա ռը նշա նա կում է, որ 
Աստ ված չա փել է թա գա վո րու թյունդ և վեր ջաց րել , թե կեղ նշա
նա կում է, որ նժա րին դնե լով` այն պա կաս է գտնվել, փա րես 
բա ռի նշա նա կու թյունն այն է, որ թա գա վո րու թյու նը պար սիկ
նե րին և մա րե րին է տրվել»348: Հի րա վի, հայտ նի է դառ նում, որ 
Բաղ դա սար թա գա վո րը պի տի պատժ վի, այ սու հան դերձ նա, 
հպար տու թյու նը թող նե լով, չի զղջում, և նրա հրա մա նով մի
այն Դա նի ե լին նա խա րա րա կան ծի րա նի զգեստ են հագց նում, 
և պա րա նո ցին ոս կի մա նյակ գցե լով` մու նե տի կը նրա առ ջև ից 

347 Եվ Դանիելն ասաց թագավորի առաջ. «….քո սիրտը 
չխոնարհեցրիր Աստծու առաջ, երկնքի Աստ ծու դեմ գոռոզացար, 
նրա Տան սպասքը բերին քո առջև, և դու, քո մեծամեծները, քո 
հարճերն ու քո կանայք գինի էիք խմում դրանցով, օրհնում էիր…. 
աստվածներին, որոնք ո՛չ տեսնում են, ո՛չ լսում և ո՛չ էլ կարող էին 
հասկանալ իսկ Աստծուն, որի ձեռքում են քո շունչը…. Այդ 
պատճառով էլ նրա կողմից ուղարկվեց ձեռքի թաթը և գրեց այդ 
գրությունը» (Դան. 5:17,22-25):

348 Եվ սա է այդ բանի մեկնությունը. ՄԱՆԵ՝ Աստված չափեց քո 
թագավորությունը և վերջ տվեց դրան. ԹԵԿԵՂ՝ կշեռքով կշռվեց և 
պակաս եղավ. ՓԱՐԵՍ՝ քո թագավորությունը բաժանվեց և տրվեց 
մարերին ու պարսիկներին (Դան. 5:26-28):
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քայ լում է` հայ տա րա րե լով, որ Դա նի ե լը թա գա վո րու թյան եր
րորդ մա սի իշ խան է կարգ վում: Դա րե հը, ար դեն Բա բե լո
նը պա շա րած լի նե լով, նույն գի շեր ներ խու ժում և սպա նում է 
Բաղ դա սա րին, և նրա թա գա վո րու թյու նը վե րա նում է:

Խրա՛տ ըն դու նիր. Նա բու գո դո նո սո րը հպար տու թյան հա
մար է պատժ վում, սա կայն զղջա լով Աստ ծու մե ծու թյու նը և 
զո րու թյու նը հաս կա նա լու հա մար թո ղու թյուն է գտնում և նո
րից թա գա վո րում: Իսկ Բաղ դա սա րը, հպար տու թյու նից բա ցի 
ինքն իրեն զե խու թյան տա լով, չի ցան կա նում հար գել Աստ ծու 
պա տի վը, քա նի որ հանդգ նում է նրա անու նով պատ րաստ
ված սպաս քով գի նի խմե լու, և առանց թո ղու թյուն ստա նա լու 
պատժ վում է: Արդ, մի՛ կար ծիր, որ հի շյալ երեք բա ռե րը մի այն 
Բաղ դա սա րին են վե րա բե րում, այլ բո լոր հպարտ և օրի նա
զանց մարդ կանց նկատ մամբ միշտ դա տաս տա նով վճիռ է ար
ձակ վում, քա նի որ երբ մար դու մեղ քի չա փը լրա նում է, Աստ
ված ան պատ ճառ նրան ար դա րու թյամբ պատ ժում է:

Թեև շատ իշ խա նա վոր ներ և հա րուստ մար դիկ, հա ճախ 
Աստ ծու օրենք նե րին հա կա ռակ վարք ունե նա լով, ան շուշտ 
պատժ վում են, սա կայն չկա րո ղա նա լով կամ չցան կա նա լով 
իմա նալ, որ իրենց կրած պա տիժն իրենց մեղ քե րի հա մար է, 
ուղղ վե լու փո խա րեն այ լոց դեմ սկսում են գան գատ վել` ջա նա
լով այ լև այլ դա տարկ և ան հա ջող պատր վակ ներ որո նել:

ԳԼՈՒԽ ՎԵ ՑԵ ՐՈՐԴ

Վե րո հի շյալ Դա րեհ թա գա վո րը, գրա վե լով Բա բե լո նը, իր 
իշ խա նու թյան տա րածք նե րում հա րյուր քսան կա ռա վա րիչ 
նա խա րար ներ է կար գում, և որ պես զի ին քը նե ղու թյուն չկրի, 
նրանց էլ վե րահս կող երեք պաշ տո նյա ներ հատ կաց նում, որոն
ցից մե կը Դա նի ելն էր: Սա կայն Դա նի ելն ավե լի հա վա տա րիմ 
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և իմաս տուն լի նե լով` թա գա վո րը նրան բո լո րի վե րա տե սուչ է 
նշա նա կում, նրանք էլ նեղ վե լով և նա խան ձե լով պատ ճառ են 
որո նում Դա նի ե լին հան ցա վոր ցույց տա լու թա գա վո րի աչ քին:

Սա կայն Դա նի ելն ամեն կերպ հա վա տա րիմ լի նե լով` ոչինչ 
չեն կա րո ղա նում գտնել, ուս տի մի մյանց հետ խո սում են` ասե
լով. «Այլ ձև ով թե րու թյուն չպի տի կա րո ղա նանք գտնել Դա
նի ե լի հան դեպ, եթե ոչ իր Աստ ծու օրենք նե րին վե րա բե րող 
խնդիր նե րում», քա նի որ գի տե ին, որ Դա նի ե լը եր բեք օրեն քին 
հա կա ռակ չի վար վի: Այս է պատ ճա ռը, որ բո լորն էլ, հա մա ձայ
նու թյան գա լով, թա գա վո րին ասում են. «Տե՛ր ար քա, իշ խա
նու թյանդ են թա կա բո լոր նա խա րար նե րը, իշ խան նե րը, կու
սա կալ նե րը և դա տա վոր նե րը խորհր դակ ցե լով որո շել են, որ 
մեկ ամիս ժա մա նա կա հատ վա ծում ոչ մե կը ինչ խնդրանք կամ 
փա փագ էլ ունե նա, մարդ կան ցից կամ Աստ ծուց ոչինչ չխնդրի, 
այլ մի այն թա գա վո րից, իսկ եթե մե կը թա գա վո րից չխնդրի, այլ 
ուրիշ մե կից, ա ռյուծ նե րի գու բը նետ վի»: Թա գա վո րը , հա վա
նու թյուն տա լով նրանց որոշ մա նը, իս կույն կնքում է հրա մա նը: 

Դու Դա նի ե լի հա վա՛տը տես. սույն հրա մա նը և կար գադ
րու թյու նը լսե լով` թե պետ հաս կա նում է, որ դրա նով իր հան դեպ 
թա կարդ է լար վում, սա կայն ինչ պես նախ կի նում սո վո րու թյուն 
ուներ` օրը երեք ան գամ իր տան վեր նա հար կում` Երու սա ղեմ 
նա յող պա տու հա նի առ ջև, աղո թե լու, դար ձյալ առանց եր կյու
ղի նո րից շա րու նա կում է աղո թել Աստ ծուն349: Պա տու հա նը 
բաց լի նե լով` հի շյալ նա խան ձող նե րը ան մի ջա պես տես նում և 
լսում են նրա աղոթ քը ու գան գատ վում թա գա վո րին, որ Դա
նի ե լն ընդ դի մա նում է ար քա յա կան հրա ման նե րին, և իս կույն 

349 Դանիելը երբ իմացավ, որ հրաման է եղել, մտավ իր տունը, 
իսկ նրա վերնատան պատու հան ները բացված էին դեպի Երուսաղեմ։ 
Օրական երեք անգամ նա ծնրադրում էր և աղոթում, գո հու թյուն էր 
հայտնում իր Աստծուն, ինչպես առաջ էր անում (Դան. 6:10):
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թա գա վո րից պա հան ջում են, վե րո հի շյալ վճռին հա մա պա տաս
խան, ա ռյուծ նե րի գու բը նե տել նրան: 

Թեև թա գա վո րը, այս ամե նից ան չափ տրտմե լով, ցան
կա նում է Դա նի ե լին մի կերպ ազա տել, սա կայն նրանք պա
տաս խա նում են. «Պար սիկ նե րի և մա րե րի որո շու մը, որը 
թա գա վո րը հաս տա տել է, անհ նար է փո փո խել»: Թեև այս 
պա րա գա յում թա գա վո րը, ակա մա հա մա կերպ վե լով, Դա
նի ե լին բե րել է տա լիս գու բը նե տե լու հա մար, սա կայն նրան 
կա րեկ ցե լով` ասում է. « Թող Աստ ված քեզ ազա տի», և այդ 
ժա մա նակ Դա նի ե լին նա խա ձող նե րը նրան գցում են ա ռյուծ
նե րի գու բը350: Թա գա վո րը հույս ուներ, որ Աստ ված կպահ
պա նի նրան, քա նի որ գի տեր, որ Դա նի ե լը միշտ հա վա տում է 
և հա րա տև աղո թում: Հենց սրա պատ ճա ռով գու բի վրա մի 
քար դնե լով՝ մա տա նի ով կնքում է` մտա ծե լով, որ թշնա մի նե
րը կա րող են սպա նել նրան: Դա նի ե լին նա խան ձող ներն էլ են 
կնքում` մտա ծե լով , որ մի գու ցե թա գա վո րը հրա մա յի նրան 
հա նել գու բից:

Ուշադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ Դա րեհ թա գա վո րը այն
քան էլ չէր եր կյու ղում ա ռյուծ նե րի ̀ Դա նի ե լին հո շո տե լուց, սա
կայն կար ծում էր, որ մար դիկ կգան և կսպա նեն նրան, քա նի 
որ գի տեր նրանց թշնա մա բար գոր ծե լը, ուս տի տուն գնա լով` 
այն գի շեր նույ նիսկ կե րա կուր չի ուտում և չի կա րո ղա նում 
քնել: Վաղ առա վո տյան թա գա վո րը շտա պում է` քա րը գու բի 
վրա յից վերց նե լու, և շա տե րի ներ կա յու թյամբ բարձ րա ձայն 
կան չում է` ասե լով. «Ո՜վ Դա նի ել, ար դյոք Աստ ված, որին դու 
միշտ աղո թում էիր, քեզ ազա տե՞ց. եթե ողջ ես, ան մի ջա պես 
պա տաս խա նի՛ր»:

350 Այն ժամանակ թագավորը հրամայեց, և Դանիելին բերին ու 
նրան նետեցին առյուծների գուբը (Դան. 6:16):
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Ար դա րև, Դա նի ե լը թա գա վո րին պա տաս խա նում է. «Ար
քա՛, հա վի տյան կեն դա նի՛ եղիր, իմ Աստ վածն Իր հրեշ տա կին 
ուղար կել է, որ փա կի ա ռյուծ նե րի բե րա նը` ինձ չվնա սեն, Նրա 
հան դեպ իմ հա վա տար մու թյու նը հայտ նի դար ձավ, և քո առ ջև 
նույն պես, ար քա՛, հան ցանք չու նեմ»351: Այն ժա մա նակ ար քան, 
սաս տիկ ուրա խա ցած, Դա նի ե լին հա նել է տա լիս ա ռյուծ նե
րի գու բից, և նա, Աստ ծու ողոր մու թյամբ, ընդ հան րա պես չէր 
վնաս վել, քա նի որ կա տա րյալ հա վա տով Նրա ողոր մու թյանն 
ու պաշտ պա նու թյանն էր ապա վի նել:

Այժմ պատ կե րաց րո՛ւ նա խանձ նե րի թշվառ և ար հա մար
հե լի վի ճա կը. որով հե տև երբ հայտ նի է դառ նում, որ Դա նի ե լը 
կա տա րյալ ան մեղ է, նրանք իրենց ըն տա նիք նե րով և զա վակ
նե րով թա գա վո րի հրա մա նով գուբն են նետ վում, որ տեղ էլ, դեռ 
հա տա կին չհա սած , ա ռյուծ նե րը հար ձակ վում են նրանց վրա և 
հո շո տում, նույ նիսկ առանձ նա կի ուրա խու թյամբ նրանց ոս
կոր նե րը ջար դուփ շուր անում:

Սրա նից Դա րե հը, չա փա զանց ուրախ և գոհ, շտա պում է՝ 
իր թա գա վո րու թյան բո լոր գա վառ նե րին հա տուկ հրո վար տակ 
ուղար կե լու և պատ վի րե լու, որ բո լորն էլ վա խե նան Դա նի ե լի 
Աստ ծուց, և խոս տո վա նե լով, որ մի այն Նա է հա վի տե նա կան և 
հրա շա գործ Աստ ված, նաև հայտ նում է, թե ինչ պես է Դա նի ե լը 
ողջ մնա ցել ա ռյուծ նե րի գու բում:

Օրի նա՛կ վերց րու. Դա նի ե լը, նա խանձ մարդ կանց սպառ
նա լիք նե րից չվա խե նա լով, իր մշտա կան աղոթքն ան խա փան 
կա տա րե լով, ազատ վում է վե րա հաս և ան խու սա փե լի մահ վան 

351 Եվ Դանիելը ասաց արքային. «Արքա՛, թող կյանքդ հավի
տյան լինի. իմ Աստվածն ուղարկեց իր Հրեշ տակին և փակեց այս 
առ յուծների բերանները, և նրանք չհոշոտեցին ինձ, որովհետև ես 
ար  դար գտնվեցի նրա առաջ, իսկ քո հանդեպ, արքա՛, ոչ մի մեղք չեմ 
գործել» (Դան. 6:21,22):



460 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ճի րան նե րից, և ընդ հա կա ռա կը, նրա նա խան ձոտ և ոխե րիմ 
թշնա մի նե րը իրենց լա րած որո գայ թում հենց իրենք էլ չա րա
չար մա հա նում են:

ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆ ՉՈՐ ՍԵ ՐՈՐԴ

Վե րո հի շյալ Դա րեհ թա գա վո րի մա հա նա լուց հե տո նրա 
թո ռը` Կյու րո սը, որը պար սիկ նե րի թա գա վորն էր, գրա վում է 
նաև Բա բե լո նի թա գա վո րու թյու նը: Դա նի ե լը, ինչ պես սիր
ված էր նախ կին թա գա վոր նե րից և մե ծա մեծ պա տիվ նե րի և 
պաշ տոն նե րի էր ար ժա նա ցել, նաև Կյու րո սի օրոք է լի ա կա
տար փառ քի հաս նում352: Սա կայն Բա բե լո նում Բել անու նով 
մի կուռք է լի նում, որին օրը տաս ներ կու քոռ մա քուր ա լյուր 
(2640 լ), քա ռա սուն ոչ խար և վեց մար (132 լ) գի նի էր հատ
կաց վում, նույ նիսկ թա գա վորն էր այն պաշ տում և մին չև իսկ 
երկրպա գու թյուն էր մա տու ցում այդ Բել չաստ ծուն:

Քա նի որ Դա նի ե լը կուռ քեր չէր երկր պա գում, այլ մի այն 
ճշմա րիտ Աստ ծուն, թա գա վո րը հարց նում է Դա նի ե լին, թե ին
չու Բել չաստ ծուն չի երկր պա գում, որին ի պա տաս խան` Դա
նի ե լը ասում է, թե ին քը ձեռ քով պատ րաստ ված աստ ված ներ 
չի երկր պա գում, այլ երկր պա գում է եր կինքն ու եր կի րը ստեղ
ծող կեն դա նի Աստ ծուն, Որն իշ խում է բո լո րին353: Թա գա վո րը 

352 Դանիելը թագավորի կյանքի ընկերն էր և ավելի փառք էր 
վայելում, քան նրա բոլոր բարե կամները (Դան. 14:1):

353 Բաբելացիները Բել անունով մի կուռք ունեին.… Բայց 
Դանիելը իր Աստծուն էր երկրպա գում: Թագավորն ասաց նրան. 
«Դու ինչո՞ւ չես երկրպագում Բելին»։ Դանիելն ասաց. «Որովհետև 
ձե ռակերտ կուռքեր չեմ պաշտում, այլ կենդանի Աստծուն, երկնքի և 
երկրի Արարչին, որ իշխա նություն ունի բոլոր մարմնավոր էակների 
վրա» (Դան. 14:2,5):
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հարց նում է. «Մի՞թե Բե լը կեն դա նի չէ, չե՞ս տես նում ինչ քան է 
ուտում և խնում»: Այդ ժա մա նակ Դա նի ե լը ծի ծա ղե լով պա
տաս խա նում է. «Մի՛ խաբ վիր, տե՛ր ար քա, քա նի որ նրա ներ սը 
հող է, իսկ դուր սը` պղինձ, և հա վի տյան ոչ կե րել է և ոչ էլ խմել»:

Այս պա տաս խա նից թա գա վո րը բար կա ցած իս կույն կան
չում է կռա տան քրմե րին և ասում. «Եթե ինձ չա սեք, թե Բե լի 
հա մար հատ կաց վող սնուն դը ո՞վ է ուտում, իս կույն կմա հա
նաք, իսկ եթե Բելն է ուտում, Դա նի ե լը կմա հա նա, քա նի որ 
հայ հո յել է Բե լին»: Հի շյալ քրմե րը, չհաշ ված իրենց կա նանց և 
որ դի նե րին, յո թա նա սուն հո գի են լի նում, որոնք սո վո րա բար 
այդ սնունդն են ուտում, և մինչ այդ դեպ քը իրենց խո րա մանկ 
հնար քը չբա ցա հայտ վե լու հա մար թա գա վո րին հե տև յալն են 
առա ջար կում. «Մենք բո լորս էլ մե հյա նից դուրս կգանք, դու, 
կե րա կու րը Բե լի առ ջև դնե լով, դու ռը կնքի՛ր, առա վո տյան արի 
տե՛ս, եթե Բե լը կե րած չի լի նի, մենք մա հա նանք, իսկ եթե կե
րած լի նի՝ Դա նի ե լը»:

Քա նի որ նրանք գետ նի տա կով մին չև սե ղա նի ան կյու նը 
գաղտ նի ճա նա պարհ էին բա ցել և այդ ճա նա պար հով գնա լով` 
Բե լի առ ջևի դրված կե րա կու րը վերց նում էին: Այս է պատ ճա
ռը , որ հա մար ձակ վում են այս պի սի պայ ման առա ջար կե լու, 
որին Դա նի ելն էլ հա վա նու թյուն տա լով` թա գա վորն ան ձամբ 
կե րա կու րը Բե լի առ ջև է դնում, և երբ քրմե րը դուրս են գա լիս, 
Դա նի ե լը իր մարդ կանց մի ջո ցով մո խիր է բե րել տա լիս և մե
հյա նի հա տա կին ցա նում և թա գա վո րի` կնի քով դու ռը կնքե
լուց հե տո հե ռա նում է:

Քրմե րը, ինչ պես նախ կի նում սո վոր էին, այս ան գամ էլ 
գաղտ նի ճա նա պար հով իրենց կա նանց և երե խա նե րի հետ 
մե հյան մտնե լով, կե րա կուրն ուտում են և գի նին խմում 
առանց որևէ բան թող նե լու: Առա վո տյան թա գա վո րը,Դա նի
ե լի հետ գա լով, բա ցում է դու ռը և սե ղա նին ոչինչ չտես նե լով` 
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բարձ րա ձայն գո չում. «Ո՛վ Բել, դու մեծ ես և քո մեջ նեն գու
թյուն չկա», քա նի որ կար ծում է, որ կե րա կուրն ուտո ղը Բելն է: 
Սա կայն տա կա վին ներս չմտած` Դա նի ե լը ծի ծա ղե լով ասում է 
թա գա վո րին. «Հա տա կի՛ն նա յիր, ո՞ւմ են պատ կա նում այս 
հետ քե րը»: Նա, հա յաց քը հա տա կին դարձ նե լով, տես նում է 
տղա մարդ կանց , կա նանց և երե խա նե րի ոտ նա հետ քեր և հաս
կա նա լով կա տար ված խար դա խու թյու նը ̀  իս կույն բո լոր քրմե
րին բռնել է տա լիս: Սրանք, տես նե լով, որ իրենց նեն գու թյու նը 
բա ցա հայտ վել է, ստիպ ված են լի նում թա գա վո րին հայտ նե լու 
նաև գաղտ նի դռան տե ղը:

Այն ժա մա նակ Կյու րոս թա գա վո րը, սաս տիկ բար կա նա
լով, բո լոր քրմե րին, նրանց կա նանց և երե խա նե րին կո տո րե
լուց հե տո Բե լին էլ հանձ նում է Դա նի ե լին, որը փշրում է այն և 
կռա տունն էլ հի մա նա հա տակ կոր ծա նում: Այո՛, Դա նի ե լի խոս
քե րը հաս տատ վե լով ̀  թա գա վորն ամո թով է մնում, սա կայն 
այդ շրջա նում Բա բե լո նում մի մեծ վի շապ օձ է լի նում, որին 
քա ղա քի բնա կիչ նե րը պաշ տում են` որ պես աստ ծու, ու քա նի 
որ Բե լի մա սին Դա նի ելն ասել էր, որ պղնձից է և եր բեք ոչ կե
րել է և ոչ էլ խմել, ուս տի թա գա վո րը նրան ասում է. «Վի շա պի 
հա մա՞ր էլ կա րող ես ասել, թե պղնձից է և աստ ված չէ, ահա 
կեն դա նի է, ուտում է և խմում, արի՛, երկր պա գու թյո՛ւն մա տու
ցիր կեն դա նի աստ ծուն»:

Դա նի ե լը վճռա կա նո րեն պա տաս խա նում է. «Ես իմ Տեր 
Աստ ծուն եմ մի այն երկր պա գում », և կա մե նա լով ցույց տալ, որ 
սա էլ աստ ված չէ, ավե լաց նում է. «Եթե ինձ ար տո նես, ես այս 
վի շա պին առանց սրի և գա վա զա նի կսպա նեմ»: Թա գա վո րը 
հրա ման է տա լիս, քա նի որ չէր հա վա տում, որ կա րող է սպա
նել: Արդ, Դա նի ե լը, որոշ քա նա կու թյամբ յուղ, ձյութ, ճարպ 
և մազ վերց նե լով, իրար խառ նե լով, եփում է, ապա մի գունդ 
պատ րաս տե լով ̀  գցում վի շա պի երա խը: Վի շա պը, այս գուն դը 
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ուտե լով, այ լևս չի կա րո ղա նում շնչել, ուռ չե լով պայ թում է և 
սատ կում. Դա նի ե լը իրա վունք է ստա նում ասե լու. «Այժմ տե
սաք ձեր պաշ տա ծի զո րու թյու նը»:

Թեև այս դեպ քում էլ թա գա վո րը չի բար կա նում Դա նի ե լի 
վրա, սա կայն Բա բե լո նի բնա կիչ նե րը չա փա զանց զայ րա ցած 
սկսում են քրթմնջալ, թե թա գա վո րը հրե ա է դար ձել, քա նի որ 
Բե լին կոր ծա նել է, վի շա պին` սպա նել, կռա տան քրմե րին` սրի 
քա շել, և բո լո րը մի ա հա մուռ հար ձակ վում են պա լա տի վրա և 
պա հան ջում Դա նի ե լին իրենց հանձ նել, իսկ եթե` ոչ, կսպա նեն 
թա գա վո րին էլ, նրա սե րունդ նե րին էլ: Թա գա վո րը ճա րա հա
տյալ հանձ նում է Դա նի ե լին, որին, իս կույն տա նե լով, ա ռյուծ
նե րի գուբն են նե տում354:

Այս ան գամ Դա նի ե լը վեց օր մնում է գու բում, որ տեղ յոթ 
ա ռյուծ է լի նում: Սրանց ամեն օր եր կու մարդ կա յին մար մին 
և եր կու ոչ խար են տա լիս որ պես կե րա կուր, սա կայն այ լևս 
ուտե լիք չեն տա լիս, որ պես զի ա ռյուծ նե րը, սո ված մնա լով, հո
շո տեն Դա նի ե լին: Այժմ տե՛ս, թե Աստ ված ինչ պես է պա հում 
Իր հա վա տա րիմ ծա ռա յին: Ինչ քան էլ ա ռյուծ նե րը Դա նի ե լի՝ 
գու բում եղած ժա մա նակ սո ված են լի նում, սա կայն որ պես 
հյուր են ըն դու նում Դա նի ե լին և եր բեք չեն վնա սում, նույ նիսկ 
չեն էլ դիպ չում նրան:

Այս պի սի մեծ հրաշ քը և մա նա վանդ Աստ ծուց Դա նի ել մար
գա րեի հան դեպ ցույց տված ողոր մու թյու նը ամ բողջ աշ խար
հին, նաև Երու սա ղե մի շրջա կայ քում բնակ վող իս րա յե լա ցի նե րին 
հայտ նի դարձ նե լու հա մար Հրե աս տա նից Ամ բա կում մար գա
րեի ձեռ քով կե րա կուր է ուղարկ վում Դա նի ե լին. քա նի որ Ամ բա
կումն ապուր էր եփել և մե ջը հաց բրդե լով` դաշտ էր տա նում, և 

354 Երբ թագավորը տեսավ, թե շատ են տագնապեցնում իրեն, 
ստիպված Դանիելին տվեց նրանց ձեռքը։ Եվ նրանք նրան նետեցին 
առյուծների փոսը. Դանիելն այնտեղ մնաց վեց օր (Դան. 14:29, 30):
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Աստ ծու հրեշ տա կը, նրան հան դի պե լով, ասում է. «Այդ կե րա կու
րը Բա բե լոն Դա նի ե լի՛ն տար, որն ա ռյուծ նե րի գու բում է»:

Ամ բա կու մը պա տաս խա նում է, որ ին քը Բա բե լո նը չի տե
սել և չգի տի էլ, թե որ տեղ է գտնվում գու բը: Այն ժա մա նակ 
Աստ ծու կամ քով հրեշ տա կը Ամ բա կու մին, մա զե րից բռնե լով , 
Բա բե լոն է փո խադ րում և կանգ նեց նում է հենց այն գու բի մոտ, 
որի մեջ Դա նի ելն էր355: Ամ բա կու մը բարձ րա ձայն կան չում է 
Դա նի ե լին. «Դա նիե՜լ, Դա նիե՜լ, վե՛ր կաց, վերց րո ՛ւ կե րա կու
րը, որը Աստ ված քեզ է ուղար կել»: Այն ժա մա նակ Դա նի ե լը, 
Աստ ծուն գո հու թյուն և փառք տա լով, վերց նում և ուտում է 
կե րա կու րը, և հրեշ տա կը Ամ բա կու մին ան մի ջա պես նո րից իր 
տեղն է վե րա դարձ նում356:

Այս տեղ հարկ է պատ կե րաց նել նա խան ձող նե րի ողոր
մե լի վի ճա կը. որով հե տև թեև շատ են ուրա խա նում` Դա նի
ե լին ա ռյուծ նե րի գու բը գցե լով, սա կայն երբ թա գա վո րը, որը 
կա րեկ ցում էր Դա նի ե լին, յո թե րորդ օրը գու բի մոտ է գա լիս` 
Դա նի ե լին ող բա լու, և տես նում է, որ Դա նի ե լը գու բում անվ
նաս նստած է, բարձ րա ձայն աղա ղա կում է. «Մեծ ես Դու, Ո՜վ 
Աստ ված Դա նի ե լի, Քեզ նից բա ցի` այլ Աստ ված չկա»357: Ապա 
շտա պում է հա նե լու Դա նի ե լին և փո խա րե նը նրա թշնա մի նե
րին գու բը նե տե լու, որոնց ա ռյուծ ներն իս կույն հո շո տում են, 

355 Հրեշտակը ձեռքը գցեց նրա գագաթին, բռնեց նրա գլխի 
մազերից և իր հոգու ամբողջ ուժով նրան տարավ Բաբելոն, դրեց 
փոսի վրա (Դան. 14:35):

356 Դանիելը վեր կացավ և կերավ։ Եվ Աստծու հրեշտակը նույն 
ժամին Ամբակումին նորից տա րավ իր տեղը (Դան. 14:38):

357 Թագավորը յոթներորդ օրը եկավ ողբալու Դանիելի վրա. 
և երբ եկավ փոսի բերանի մոտ, նայեց և տեսավ, որ Դանիելը 
նստած էր. աղաղակեց բարձր ձայնով և ասաց. «Մեծ ես, Դանիելի 
Տե՛ր Աստված, և չկա այլ աստված քեզանից բացի» (Դան. 14:39,40):
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այն պես որ թա գա վո րը կրկնում է, որ ամ բողջ աշ խար հի բնա
կիչ նե րը պար տա վոր են երկն չել Դա նի ե լի Աստ ծուց, քա նի որ 
նա է Փրկիչ և հրա շա գործ Աստ ված, Որը Դա նի ե լին փրկել է 
ա ռյուծ նե րի գու բից358:

Ոմանք կար ծում են, որ այս դեպ քը Նա բու գո դո նո սո րի 
օրոք է տե ղի ունե ցել, սա կայն երբ էլ տե ղի ունե ցած լի նի, դրա
նով հայտն վել և փա ռա վոր վել է Աստ ծու ամե նա կա րող լի նե լը , 
Նրա օրհ նյալ և ամե նա սուրբ անու նը: Մա նա վանդ Դա նի ե լի և 
բո լոր իս րա յե լա ցի նե րի հա մար ուրա խու թյան պատ ճառ լի նե
լուց բա ցի` ողջ մարդ կու թյա նը խրատ վե լու մեծ օրի նակ է, որ 
իրենց ունեց ված քի կամ փա ռա սի րու թյան հա մար չձգտեն մի
մյանց խա բե լու:

Մին չև այս տեղ, ջա նա ցինք ներ կա յաց նել Դա նի ել մար գա
րեի ժա մա նակ Բա բե լո նում տե ղի ունե ցած դեպ քե րի հա մա ռո
տա կի պատ մու թյու նը, իսկ նրա գրքի յո թե րորդ գլխից մին չև 
տաս ներ կու ե րորդ գլխի ավար տը գրված մար գա րե ու թյուն նե
րը ապա գա յում կա տար վե լիք բա ներ են, որոնք պի տի տե ղի 
ունե նան Բա բե լո նում, Պարս կաս տա նում, Մա րաս տա նում, 
Հու նաս տա նում, Ասո րես տա նում, Եգիպ տո սում և այլ թա գա
վոր նե րի օրոք, մա նա վանդ, առա ջին հար ցում հի շա տակ վա ծի 
հա մա ձայն, Մե սի ա յի գալս տյան ժա մա նա կը , ապա աշ խար
հի ավար տին նե ռի գա լու կեր պը և երե քու կես տա րի տև ե լուց 
հե տո նրա իշ խա նու թյան վե րա նա լու ման րա մաս նե րը և ապա 
երկ նա յին ար քա յու թյու նը, կամ որ նույնն է, Մե սի ա յի հո գև որ 
իշ խա նու թյան հա վի տե նա կան և ան փո փոխ լի նե լով, մշտնջե
նա պես լի նե լը, և այս ամե նը Աստ ծու ողոր մու թյամբ որ պես 

358 Այն ժամանակ արքան ասաց. «Երկրի բոլոր բնակիչներ միա
բան, թող երկրպագեն Դանիելի Աստ ծուն, քանզի Նա է սքանչելիքներ 
և հրաշք ներ կատարող աշխարհի Փրկիչը, Որը Դանիելին փրկեց 
առյուծների գբից» (Դան. 14:42):
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իրա կա նու թյուն հայտն վել է Դա նի ել մար գա րե ին, ինչ պես 
գրված է նրա գրքում և ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված նաև 
մեկ նո ղա կան գրա կա նու թյան մեջ:

Վե րո հի շյալ կե տե րը, որոնք Աստ ված հայտ նում է Դա նի
ե լին, իրենց ժա մա նա կին թող նե լով , առայժմ հա մա ռո տա կի 
պատ մենք, թե իս րա յե լա ցի նե րը ինչ պես են ազատ վում Բա բե
լո նի գե րու թյու նից:

Հարց Գ: Ո՞ր թագավորի օրոք են իսրայելացիները 
ազատվում Բաբելոնի գերությունից:
Պա տաս խան: Կյու րոս թա գա վո րի օրոք: Քա նի որ (ինչ պես 

Դա նի ե լի տասն չոր սե րորդ գլխում է հի շա տակ վել) Բա բե լո
նի իշ խա նու թյու նը Կյու րո սին անց նե լու առա ջին իսկ տա րում 
Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը ազատ վում է գե րու թյու նից: Սա կայն ոչ 
թե Կյու րոսն իր կամ քով է այս պի սի բա րիք գոր ծում հրե ա նե րի 
հան դեպ, այլ աստ վա ծա յին կամ քով և ողոր մու թյամբ է լի նում 
այս շնոր հը, քա նի որ դե ռևս հի շյա լի՝ աշ խարհ գա լուց եր կու 
հա րյուր տա րի առաջ Եսա յի մար գա րեն է գրել, որ Կյու րոս թա
գա վո րի ձեռ քով պի տի հրե ա ներն ազատ վեն գե րու թյու նից359:

Այս է պատ ճա ռը, որ Կյու րոսն իր իշ խա նու թյա նը են թա
կա բո լոր հրե ա նե րի հա մար հրո վար տակ է ար ձա կում, որ վե
րա դառ նան Իս րա յել և Աստ ծու տա ճա րը վե րա կա ռու ցեն, իսկ 
նրանք, ով քեր չեն կա մե նա գնալ, տա ճա րը կա ռու ցե լուն ան
հրա ժեշտ ոս կի, ար ծաթ և անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րը հո գան:

Թեև ոմանք, իրենց գե րու թյան վայ րում կալ վածք ներ, 
տուն և ապ րե լու այլ մի ջոց ներ ձեռք բե րած լի նե լով, Երու
սա ղեմ չեն գնում, սա կայն, այ նու ա մե նայ նիվ, նպաս տում են 

359 Այսպես է ասում Տեր Աստված իր օծյալ Կյուրոսին. «Ես 
բռնեցի քո աջ ձեռքը…. նա կկառուցի իմ քաղաքը և իմ գերված 
ժողովրդին հետ կբերի» (Ես. 45:1, 13):
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տա ճա րը կա ռու ցե լուն: Նաև Կյու րո սը տա ճա րի ոս կյա, ար
ծա թյա սպասք նե րը (որոնք Նա բու գո դո նո սո րը գե րե վա րել էր 
Երու սա ղե մից և մե հյա նում դրել (տե՛ս ՀԹ հար ցը), հանձ նում է 
հրե ա նե րին, որ Երու սա ղեմ տա նեն :

Երբ իս րա յե լա ցի նե րը Աստ ծու ողոր մու թյամբ այս պի սի 
ար տո նու թյուն են ստա նում, ծա ռա նե րից, աղա խին նե րից և 
մա նուկ նե րից բա ցի, քա ռա սու ներ կու հա զար երեք հա րյուր 
վաթ սու ներ կու հո գի հա վաք վում են, և մեծ ուրա խու թյամբ 
Երու սա ղե մի գա վառ գա լով` ամեն մարդ իր տա րած քի և կալ
ված քի տերն է դառ նում: Ապա ցան կա նում են վե րա դար ձող
նե րի ցե ղե րը ճշտել, և քա հա նա նե րից ոմանք չեն կա րո ղա նում 
ապա ցու ցել իրենց ցե ղա յին պատ կա նե լու թյու նը, ուս տի մին չև 
ապա ցու ցե լը զրկվում են քա հա նա յու թյու նից :

Ապա բո լո րը հա վաք վում են Երու սա ղե մում, որ տեղ հով
սե դի կա ցի Հե սուն, սա ղա թի ել ցի Զո րա բա բե լը360 և նրանց եղ
բայր նե րը, տա ճա րում կա ռու ցե լով սե ղա նը, Մով սե սի օրեն քի 
հա մա ձայն, ամե նայն պատ կա ռան քով և եր կյու ղա ծու թյամբ, 
ավան դա կան զո հեր են մա տու ցում : Մա նա վանդ Սի դո նի կող
մե րից կա ռու ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ նյու թեր բե րել տա լով` 
աշ խա տող ներ և վե րա կա ցու ներ են ընտ րում, և երբ տա ճա րի 
հիմն են դնում, փո ղեր հնչեց նե լով` սաղ մո սեր գու թյուն նե րով և 
գո հա բա նա կան մաղ թանք նե րով մեծ հան դես են կա տա րում361: 

Թեև նրանք, ով քեր նախ կի նում տա ճա րը չէ ին տե սել, մե
ծա պես ի սրտե ցնծում են, սա կայն տա ճարն ավեր վե լուց առաջ 

360 Ըստ Սուրբ գրքի՝ Զորոբաբել։
361 Եվ ընկերն ընկերոջն ասում էր. «Օրհնաբանենք և գոհություն 

մատուցենք Տիրոջը, քանզի քա ղ ցր է նրա ողորմածությունը 
Իսրայելի վրա»։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը բարձրաձայն օրհնում էր 
Իսրայելի Տեր Աստծուն, քանզի արդեն գցել էին Տիրոջ տան հիմքերը 
(Բ Եզր. 3:11):



468 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

այն տես նող նե րը դառ նա պես ար տաս վում են, քա նի որ հույս չեն 
ունե նում, որ կկա րո ղա նան նախ կին շքե ղու թյամբ վե րա շի նել, և 
եր կու կող մի ձայ նե րը մի ա խառն վե լով` հե ռու ներն էր հաս նում:

Հարց Դ: Տաճարի վերակառուցումն արգելող 
թշնամիներ լինո՞ւմ են:
Պա տաս խան: Այո,՛ լի նում են: Քա նի որ Սա մա րի ա յի բնա

կիչ նե րը (Ասո րես տա նի Սալ մա նա սար թա գա վո րը Սա մա րի ան 
այլ ցե ղե րով էր բնա կեց րել), Երու սա ղեմ գա լով, ցան կա նում են 
մաս նակ ցել կա ռուց մա նը, սա կայն նրանք, վաղն ջա կան ժա մա
նակ նե րից Հու դա յի և Բե նի ա մի նի ցե ղե րին թշնա մի լի նե լով, 
վե րո հի շյալ Զո րա բա բե լը, Հե սուն մյուս նե րը, նրանց չըն դու նե
լով, առար կում են, որով հե տև Կյու րոս թա գա վորն իրենց էր 
հանձ նա րա րել կա ռու ցու մը, և քա նի որ գի տե ին, որ նրանց դի
տա վո րու թյու նը քան դելն է կամ էլ ար գե լե լը:

Ար դա րև, այս պա տաս խա նը ստա նա լուց հե տո նրանք 
ցույց են տա լիս իրենց սրտե րում պա հած թշնա մու թյու նը և 
զա նա զան նե ղու թյուն ներ պատ ճա ռե լուց բա ցի` ի վեր ջո կա
ռու ցու մը խա փան վե լու պատ ճառ լի նում: Քա նի որ նույն ժա
մա նակ Կյու րո սը մա հա նում է, և նրա փո խա րեն Ար տա շես 
անու նով մի մարդ է թա գա վո րում: Վե րո հի շյալ սա մա րա ցի նե
րը, որոնք ընդ դի մա նում են տա ճա րի շի նու թյա նը, Ար տա շե
սին հրե ա նե րի մա սին շատ ստեր են գրում, գան գատ վում, որ 
Բա բե լո նի գե րու թյու նից Իս րա յել գա լով` սկսում են կա ռու ցել 
Երու սա ղեմ քա ղա քը, սա կայն այդ քա ղա քը և դրա թա գա վոր
նե րը հենց սկզբից ապս տամբ ներ են եղել. թե րևս հենց կա ռուց
վի, այ լևս չեն հնա զանդ վի:

Ար տա շե սը, չքննե լով սույն գոր ծը և մի այն վե րո հի շյալ 
քսու մարդ կանց խոս քե րին հա վա տա լով , հրա մա յում է, որ 
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կա ռու ցու մը դա դա րեց նեն, և կա ռու ցու մը տաս ներ կու տա րի 
ընդ միջ վում է, և երբ Ար տա շե սին սպա նում են, և նրան հա
ջոր դում է Դա րեհ անու նով մի ուրիշ անձ, սրա հրա մա նով նոր 
մի այն իս րա յե լա ցի նե րը ձեռ նա մուխ են լի նում կա ռու ցու մը 
շա րու նա կե լուն:

Հարց Ե: Հրեաներն ո՞ւմ միջոցով են արտոնություն 
ստանում Դարեհից:
Պա տաս խան: Վե րո հի շյալ Զո րա բա բե լի մի ջո ցով: Որով հե

տև հա մար վում է, որ նա, Դա րե հի հետ վա ղե մի մտե րիմ լի նե
լով, Երու սա ղե մը և տա ճա րը մի ա ժա մա նակ կա ռու ցե լու հրա
ման ձեռք բե րե լու հա մար ուղ ղա կի նրա մոտ է գնում: Աստ ծու 
ողոր մու թյամբ Դա րե հը նրան պատ վե լով այլ եր կու մարդ կանց 
հետ իր ննջա րա նի պա հա պան ներ է նշա նա կում:

Ապա Դա րե հը մի մեծ խնջույք է տա լիս իր հա րյուր քսան
յոթ պար սիկ և մար իշ խան նե րի հա մար, որոնք իր նա խա րա
ներն էին, և ուտել խմե լուց և զվար ճա նա լուց հե տո, երբ բո լո
րը ցրվում են, Դա րեհն էլ, իր ննջա սե նյակ մտնե լով, ննջում է, 
մնում են մի այն վե րո հի շյալ երեք մար դիկ, որոնք, սո վո րու թյան 
հա մա ձայն, ար քա յի ննջա րա նը պահ պա նե լու հա մար ար թուն 
հսկում են: Մի մյանց հետ զրու ցե լու ժա մա նակ պայ մա նա վոր
վում են, որ ամեն մե կը մի խոսք ասի և գրի, ում խոսքն ավե լի 
իմաս տուն ու զո րա վոր լի նի, թա գա վո րը նրան մե ծա մեծ պար
գև նե րով վար ձատ րի, մին չև իսկ թա գա վո րի երկ րորդ գա հին 
նստե լով` թա գա վո րի ազ գա կան կոչ վի:

Այս պես որո շե լուց հե տո երեք սե նե կա պե տե րից մե կը 
գրում է. «Հաղ թող և զո րա վոր է գի նին», երկ րոր դը գրում է. 
«Թա գա վորն է բո լո րից զո րա վոր», իսկ եր րոր դը, որ Զո րա բա
բելն էր, գրում է. «Զո րա վոր են կա նայք, իսկ ճշմար տու թյու
նը բո լո րից զո րա վոր է»: Սրանք, իրենց գրած նե րը կնքե լով, 
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թա գա վո րի բար ձի տակ են դնում: Երբ թա գա վո րը արթ նա նա
լուց հե տո կար դում է նրանց գրվածք նե րը, շատ է հա վա նում և 
իս կույն կան չե լով վե րո հի շյալ նա խա րար նե րին` ա տյան է գու
մա րում, հրա վի րում է երեք սե նե կա պե տե րին ̀  իրենց գրվածք
նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը տա լու: Ուստի նա, ով գո վա բա նել էր 
գի նու զո րու թյու նը, հայտ նում է, որ մար դիկ գի նու զո րու թյամբ 
հա մար ձա կու թյուն են ստա նում` զա նա զան` և՛ բա րի, և՛ չար, 
գոր ծեր կա տա րե լու, ուրեմն գի նին ամեն ին չից զո րա վոր է:

Նույն ձև ով էլ նա, ով թա գա վո րի մա սին էր գրել, իր գրածն 
ապա ցու ցե լու հա մար թա գա վո րի ազ դե ցու թյունն ու զո րու
թյունն է ներ կա յաց նում. նրան բո լո րը հնա զանդ վում են` մեծ 
թե փոքր, նրա բա րե կա մու թյան և պաշտ պա նու թյան կա րիքն 
ունեն և այլն, ուրեմն բո լո րից հզո րը թա գա վորն է: Իսկ Զո րա
բա բե լը, որ կա նանց և ճշմար տու թյան մա սին էր գրել, նախ` 
փաս տե րով հաս տա տում է, որ կա նայք շատ զո րա վոր են, քա նի 
որ կա նանց սերն իրենց տղա մար դիկ ըն դու նել և ստու գել են, 
և ապա ավե լաց նում է. «Ամեն ին չից զո րա վո րա գույ նը ճշմար
տու թյունն է, որ բո լո րին հաղ թում է, և ոչ մե կը չի կա րող դրան 
ընդ դի մա նալ. դա հա վի տյան կա, և բո լոր արա րած նե րը դրա 
վրա են իրենց հույ սը դնում, դրա մեջ անի րա վու թյուն չկա, դրա 
տերն Աստ ված է, և Ինքն իսկ Աստ ված Ճշմար տու թյուն է»:

Երբ ներ կա նե րը լսում են ճշմար տու թյան մա սին Զո րա բա
բե լի խոս քե րը, բո լո րը մի ա հա մուռ և մի ա ձայն բարձ րա ձայն 
հայ տա րա րում են. «Ար դա րև, մեծ և հզո րա գույ նը ճշմար
տու թյունն է, որը բո լո րին հաղ թող է»362: Այն ժա մա նակ թա
գա վորն էլ, Զո րա բա բե լի խոս քերն ան չափ հա վա նե լով, նրան 
առա ջար կում է խնդրել, ինչ ուզում է, քա նի որ նա ըն կեր նե րից 

362 Այդ ժամանակ բոլոր հավաքվածները բարձրաձայն աղա ղա
կեցին և ասացին. «Մեծ է ճշմար տու  թյունը, և՛ հաղթող, և՛ զորավոր» 
(Ա Եզր. 4:41):
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ավե լի իմաս տուն է գտնվել, և թա գա վո րի երկ րորդ գա հին 
նստե լով` իր իմաս տու թյան հա մար թա գա վո րի ազ գա կան պի
տի կոչ վի:

Սա կայն Զո րա բա բե լը, որ եկել էր` հատ կա պես Երու սա ղե
մի և տա ճա րի կա ռուց ման հա մար թույլտ վու թյուն ստա նա լու, 
Աստ ծու ողոր մու թյամբ այս պի սի պա տեհ առիթ ստա նա լով, 
ուրիշ բան չի ցան կա նում, այլ մի այն Երու սա ղե մի և տա ճա
րի կա ռու ցու մը: Մա նա վանդ ինչ պես Կյու րոս թա գա վորն էր 
մտադր վել կա ռու ցել տա ճա րը, նմա նա պես Դա րեհ թա գա
վորն էլ է նա խա պես այդ պի սի մտադ րու թյուն ունե նում, ուս տի 
Զո րա բա բե լը շտա պում է ասե լու. «Տե՛ր ար քա, ինչ պես ուխ տել 
ես Աստ ծուն, այդ պես էլ շտա պի՛ր` ուխտդ կա տա րե լու»:

Այս բա նա վոր խնդրան քը լսե լով` Դա րե հը նստած տե
ղից ոտ քի է կանգ նում, շտա պում է համ բու րե լու իմաս տուն 
պաշ տո նյա յին և ան մի ջա պես զո րեղ հրա ման է ար ձա կում 
գա վա ռա պե տե րին , որ Զո րա բա բե լին և նրա հետ Երու սա
ղեմ գնա ցող հրե ա նե րին ամեն կերպ աջակ ցեն և դյու րին 
դարձ նեն ճա նա պարհ նե րը, և ոչ մե կը չհա մար ձակ վի հար կե
րի կամ տուր քե րի պատ ճա ռով նրանց եր թը խո չըն դո տե լու, 
ընդ հա կա ռա կը, պետք է նրանց օգ նեն։ Ուստի տնօ րին վում է 
Լի բա նա նի ան տառ նե րից տա ճա րի կա ռուց ման հա մար անհ
րա ժեշտ փայ տա նյութ ուղար կել, և ով քեր գրա վել են նրանց 
տա րածք նե րը, նրանց վե րա դար ձին ան պատ ճառ վե րա դարձ
նեն: Երբ Զո րա բա բե լը, Աստ ծու ողոր մու թյամբ այդ հրա մա
նը վերց նե լով, դուրս է գա լիս, Երու սա ղե մի կող մը շրջվե լով` 
բազ կա տա րած շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում Աստ ծուն բա
րե րա րու թյան հա մար363:

363 Երբ Զորոբաբելը դուրս եկավ թագավորի մոտից, ձեռքերը 
բարձ րացրեց դեպի երկինք, դեպի Ե րու սաղեմի կողմը, օրհնեց 
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Ապա, երբ Զո րա բա բե լը, Բա բե լոն գա լով, տե ղի իս րա յե լա
ցի նե րին պատ մում է եղե լու թյու նը , նրանք էլ, Աստ ծուն օրհ
նե լով, շնոր հա կալ են լի նում և յոթ օր ուրա խու թյան հան դես 
կա տա րում: Ուստի ով քեր փա փա գում են Զո րա բա բե լի հետ 
մեկ նել, ճա նա պարհ են ընկ նում և ուրա խու թյամբ Երու սա ղեմ 
հաս նե լուց հե տո այս էլ երկ րորդ ան գամ սկսում են կա ռու ցել 
տա ճա րը: Նույն պա հին Ան գե և Զա քա րիա մար գա րե նե րը, 
Երու սա ղե մում լի նե լով, տա ճա րի կա ռուց ման մա սին մար
գա րե ա կան պատ գա մով քա ջա լե րում են ժո ղովր դին, ինչ պես 
գրված է նրանց գրքե րում:

Ար դա րև, այս առու մով իս րա յե լա ցի նե րը չա փա զանց 
ուրախ են լի նում: Երու սա ղե մի շրջա կայ քում Դա րե հի նշա նա
կած պաշ տո նյա նե րը, շի նա րա րու թյան մա սին լսե լով, Երու սա
ղեմ են գա լիս` հե տաքրքր վե լով` ում հրա մա նով են կա ռու ցում, 
մի ա ժա մա նակ ցան կա նում են տե ղե կա նալ, թե ով քեր են շի
նա րար նե րից ազ դե ցիկ մար դիկ, որ պես զի իրենց պար տա վո
րու թյուն նե րը կա տա րե լով և հան ցա վոր չհա մար վե լու հա մար 
Դա րե հին տե ղե կաց նեն. ըստ որում` չեն էլ իմա նում, որ նրա 
հրա մա նով է կա ռուց վում:

Զո րա բա բե լը պա տաս խա նում է, որ Կյու րոս թա գա վորն է 
հրա մա յել կա ռու ցել, և այն ժա մա նակ նե րից կա ռու ցու մը շա
րու նա կե լով` դեռ չեն վեր ջաց րել: Այս պա րա գա յում նա Դա րե հի 
անու նը չի նշում, որ պես զի նրանք գրեն Դա րե հին և տե ղե կա նան 
հան գա մանք նե րին : Հի րա վի, նրանք գրում են, ինչ կա մե նում են, 
սա կայն ինչ պես որ Դա րե հը վճռա կա նո րեն հրա ման էր ար ձա կել, 
այս ան գամ էլ ստա ցած տե ղե կու թյամբ Կյու րո սի օրոք տրված 
հրո վար տա կի ար ձա նագ րու թյու նը որո նել, գտնել է տա լիս և նո
րից հրա մա նա գիր է ուղար կում, որ ոչ մեկն ար գելք չլի նի տա ճա րը 

երկնքի Տեր թագավորին և ասաց.«Քեզանից է հաղթությունը, 
քեզանից է իմաստությունը և քեզ է վայել փառքը» (Ա Եզր. 4:58,59):
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կա ռու ցե լուն, և ընդ հա կա ռա կը , ամեն ին չով օգ նեն հրե ա նե րին, և 
ով քեր սույն հրա մա նին հա կա ռակ վար վեն, պատժ վեն, և նրանց 
ունեց ված քը ար քու նա կան գան ձա նա կին տրվի:

Երբ վե րո հի շյալ իշ խան նե րը կար դում են Դա րե հի հրա մա
նը, ուրա խա նա լով իրենք էլ իրենց նպաստ նե րով և այլ մի ջոց
նե րով սկսում են օգ նել տա ճա րը կա ռու ցե լուն: Այս պես աստ
վա ծա յին հա տուկ ողոր մու թյամբ և հզոր պաշտ պա նու թյամբ 
վեր ջա պես տա ճա րի կա ռու ցու մը ավար տե լուց հե տո, Աստ ծու 
պատ վի րա նի հա մա ձայն, ինչ պես Հնգամատյանում պատ գամ
վում էր, մեծ ուրա խու թյամբ, փա ռա վո րու թյամբ, մեծ հան
դի սու թյամբ և շքե ղու թյամբ յոթ օր բա ղար ջա կե րաց տոն են 
կա տա րում` սաղ մո սեր գե լով և Աստ ծուն գո հու թյուն ներ մա
տու ցե լով: Նրա` իս րա յե լա ցի նե րի հան դեպ ունե ցած գութն ու 
սե րը միշտ ան պա կաս են եղել, և խոս տո վա նում են ինչ պես 
իրենց մեղ քերն ու հան ցանք նե րը, որոն ցով Աստ ծու բար կու
թյու նը իրենց վրա են բար դել, այն պես էլ նրա բա րու թյու նը, 
գթու թյու նը և ողոր մու թյու նը, որոն ցով օգ նել է իրենց նե ղու
թյան և տա ռա պանք նե րի ժա մա նակ, և բազ մա թիվ զո հեր մա
տու ցե լով` ուրախ սրտով շա րու նա կում են հան դի սու թյու նը , 
մին չև տո նա կան օրերն ավարտ վում են:

Հարց Զ: Հրեաները տաճարը կառուցելուց հետո 
միշտ հնազա՞նդ են լինում Աստծուն:
Պա տաս խան: Ո՛չ, չեն լի նում: Քա նի որ մինչ այժմ պատ մած

նե րից պարզ է դառ նում, որ երբ նրանք անվր դով են լի նում, 
հակ վում են Աստ ծու հրա ման նե րին և օրենք նե րին հա կա ռակ 
գոր ծե լու: Նաև այս դեպ քում օրեն քին հա կա ռակ այ լև այլ ան
վա յել վարք են ունե նում: Մա նա վանդ շրջա կայ քում ապ րող 
կռա պաշտ նե րի աղ ջիկ նե րին իրենց կին առ նե լով` նրանց հետ 
խնա մի ու թյուն և մտեր մու թյուն են հաս տա տում:
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Այն ժա մա նակ Բա բե լո նում քա հա նա նե րի ցե ղից Եզ րաս 
անու նով սուրբ և իմաս տուն մի անձ նա վո րու թյուն, որը կա
տա րե լա պես հմուտ էր օրենք նե րին, լսե լով Երու սա ղե մի հրեա
նե րի ան պատ կառ վար քի մա սին, իր սրտում մտահ ղա նում է 
ազ դու մի ջոց ներ ձեռ նար կել նրանց ուղղ վե լու հա մար: Սա կայն 
այն ժա մա նակ Դա րե հը մա հա ցել էր, և նրան հա ջոր դել էր Ար
տա շես Երկ րոր դը: Այս թա գա վորն էլ հա մակ րում և պաշտ
պա նում էր հրե ա նե րին, և Եզ րա սը թա գա վո րից հրա ման է 
խնդրում` Երու սա ղեմ գնա լու և տե ղի հրե ա նե րին կա ռա վա րե
լու և կրթու թյա նը հոգ տա նե լու: 

Ար տա շե սը ազ դե ցիկ հրո վար տա կով հրա մա յում է, որ ով 
ցան կու թյուն ունի, Եզ րա սի հետ առանց ար գել քի կա րող է 
Երու սա ղեմ գնալ: Մա նա վանդ Եզ րա սը կա րող է, զո հա բե րու
թյան հա մար Բա բե լո նի բնա կիչ նե րից ոս կի և ար ծաթ հա վա
քե լով, տա նել նաև քա հա նա նե րին: Ար տա շե սը և նրա խոր
հրդա կան նե րը, ոս կի և ար ծաթ տա լուց բա ցի, Երու սա ղե մի 
կող մե րում պաշ տո նա կալ նե րին հրա ման են տա լիս` ար քու նի 
մի ջոց նե րից առանց խա փան ման որ պես ըն ծա`առա տո րեն 
դրամ, ցո րեն, գի նի և ձեթ հատ կաց նե լու:

Նաև տա ճա րի բո լոր ծա ռա յող նե րին, հար կե րից ազա տե
լով, խստիվ հրա մա յում է, որ ով ընդ դի մա նա Աստ ծու և թա
գա վո րի հրա ման նե րին, Եզ րասն իրա վունք ունի նրանց պատ
ժե լու և մին չև իսկ մահ վան ար ժա նի ան ձանց` սպա նե լու: Ահա 
այս պի սի ար քա յա կան հրա մա նը ձեռ քին, Աստ ծուն օրհ նե լով, 
որ իրեն հա ջող վել է թա գա վո րի սրտում գութ շար ժել առ իր 
տա րա բախտ ժո ղո վուրդ՝ Եզ րա սը պատ րաստ վում է մեկ նել: 
Իր հետ գնա լու ցան կու թյուն հայտ նած պատ վար ժան մար
դիկ մեծ խմբով ուրա խու թյամբ ճա նա պարհ են ընկ նում, և քա
նի որ ճա նա պարհն ապա հով չէր, աղո թում են և ծոմ են պա
հում, որ ճա նա պար հին Աստ ված իրենց պաշտ պա նի: Աստ ծու 
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ողոր մու թյամբ անվ տանգ հաս նե լով Երու սա ղեմ` իրենց բե րած 
ողջ գու մա րը հանձ նում են տա ճա րում ծա ռա յող քա հա նա նե
րին և զո հա բե րու թյամբ փառք տա լիս Աստ ծուն: 

Շտա պում են՝ թա գա վո րի հրա մա նի գրու թյու նը ցույց տա
լու այն տա րածք նե րի պաշ տո նյա նե րին , սրանք էլ հար գան
քով ըն դու նում են և մեծ պատ վի ար ժա նաց նում նրանց, մի ա
ժա մա նակ նաև տա ճա րը, որին էլ ըն ծայ վում են անհ րա ժեշտ 
նվի րատ վու թյուն նե րը: Այս պա րա գա նե րով կռա պաշտ նե րի 
շրջա նում բարձ րա նում է հրե ա նե րի հար գանքն ու պա տի վը, 
և բո լորն էլ զգու շա նում են այդ ժո ղովր դին բա ցա հայտ նե ղու
թյուն տա լուց:

Ապա Եզ րա սը փա փա գում է ուշադ րու թյուն դարձ նել ժո
ղովր դի ներ քին կյան քին և երբ լսում է, որ օրեն քին հա կա
ռակ` կռա պաշտ նե րի հետ մտեր միկ հա րա բե րու թյուն ներ են 
հաս տա տել և նրանց աղ ջիկ նե րին կնու թյան առել, հան դեր ձը 
պատ ռում, փե տում է մո րու քը և գլխի մա զե րը, լա ցու կո ծով 
մին չև երե կո յան զո հի ժա մա նա կը տրտմու թյու նից ան կա րող է 
լի նում բե րա նը բա ցե լու և խո սե լու, ապա հու սա լով Աստ ծու 
ողոր մու թյու նը, տա ճա րի առ ջև ծնկի գա լով` խո սում է, որ ժո
ղո վուր դը ծան րո րեն մե ղան չել է, և որ Աստ ված տա կա վին մեծ 
համ բե րու թյամբ և նե րո ղա միտ աչ քով է նա յում իր ժո ղովր դին:

Հարց է: Երբ Եզրասը ժողովրդի վարքն ուղղելու 
համար եռանդով տքնում է, ժողովուրդը 
հնազանդվո՞ւմ է նրան:
Պա տաս խան: Հնա զանդ վում է: Որով հե տև իմա նա լով, որ 

Եզ րա սի գոր ծադ րած ջան քե րը իրենց ամեն կերպ օգ տա կար 
և փրկա րար են, այր ու կին, մեծ ու փոքր, ար տա սուք նե րով և 
հե ծե ծան քով այն պի սի սու գի և տրտմու թյան են մատնվում, 
որ իրենք էլ խո սե լու ան կա րող են լի նում: Հե տո Հե քո նիա 
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անու նով մե կը Եզ րա սին ասում է. «Աստ ծու օրենք նե րի դեմ մե
ղան չել ենք, այժմ բո լորս էլ Աստ ծու առ ջև երդ վենք մեր տնե րից 
դուրս հա նել և՛ կռա պաշտ նե րից կնու թյան առած կա նանց, և՛ 
նրան ցից ծնված երե խա նե րին, ուրեմն վե՛ր կաց, գոր ծադ րի՛ր, 
ինչ օրենքն է հրա մա յում, քա նի որ մենք քեզ հետ մի ա խոր
հուրդ ենք. ինչ հրա մա յես, կա տա րյալ հնա զան դու թյամբ պատ
րաստ ենք կա տա րե լու »:

Եզ րա սը, այս խոս քե րը լսե լով, քա հա նա նե րի և ղև տա ցի նե
րի մե ծե րին երդ վեց նե լով, որ Աստ ծու օրենք նե րը ան թե րի գոր
ծադ րեն, Ելի սու բի որդի Հով հան քա հա նա յի տուն է գնում, որ
տեղ տրտմու թյու նից ո՛չ հաց է ուտում և ո՛չ էլ ջուր խմում, այլ 
ար տաս վե լով ող բում է ժո ղովր դի մեղ քը: Բայց այ նու հե տև իս
րա յե լա ցի նե րի բո լոր քա ղաք նե րը մար դիկ ուղար կե լով ̀  պատ
վի րում է, որ գե րու թյու նից վե րա դար ձած ամ բողջ ժո ղո վուր դը 
երեք օր վա ըն թաց քում Երու սա ղե մում հա վաք վի, իսկ ով չգա, 
նրանց ստաց ված քը գրավ վի, և իրենք էլ աք սոր վեն: Այն ժա մա
նակ Հու դա յի և Բե նի ա մի նի ցե ղե րը հնա զանդ վե լով գա լիս են 
Երու սա ղեմ, և երբ բո լո րը հա վաք վում են տա ճա րի բա կում, Եզ
րա սը, Աստ ծու օրենք նե րը ժո ղովր դին պատ գա մե լով, պատ վի
րում է, որ կռա պաշտ նե րից կնու թյան առած կա նանց և նրանց 
երե խա նե րին դուրս հա նեն իրենց տնե րից և իրենց երկ րից:

Թեև ժո ղո վուր դը մի ա ձայն խոս տա նում է հնա զանդ վել 
Եզ րա սի այս խոս քին, սա կայն եղա նա կը ձմե ռա յին լի նե լով՝ 
անձ րևի և ցրտի պատ ճա ռով ժո ղո վուր դը դո ղում է` մա նա
վանդ տես նե լով, որ այդ գոր ծը մեկ կամ եր կու օր վա կա տա
րե լիք չէ, Եզ րա սից խնդրում են, որ նախ` իրենց տնե րը վե րա
դառ նան, հե տո` թող հե տև ող պաշ տո նյա ներ կարգ վեն , և ուր 
որ կռա պաշտ կա նայք կան, երկ րից ան պատ ճառ հե ռաց նե լու 
աստ վա ծա յին օրեն քի հա մա ձայն` ամե նայն ճշմար տու թյամբ 
իրա կա նա ցեն:
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Սույն առա ջարկն ըն դու նե լով՝ Եզ րա սը հա տուկ նշա նակ
ված մարդ կանց մի ջո ցով օրեն քին հա կա ռակ կնու թյան վերց
ված կա նանց և նրանց երե խա նե րին իս րա յե լա ցի նե րի տնե րից 
և երկ րից վտա րել է տա լիս: Հե տո բո լո րը հա վաք վում են տա
ճա րի դռան մոտ, և ի լուր բո լո րի` Եզ րա սը կար դում է Հնգա
մա տյանը, որն ուշադ րու թյամբ ունկնդ րե լուց հե տո երկրպա
գում են Աստ ծուն: Եվ քա նի որ օրեն քին հնա զանդ վե լով` 
թող նում են իրենց չար գոր ծե րը, այդ օրը սրբու թյամբ պա հե
լով` հան դես են կա տա րում Երու սա ղե մում, որ տեղ հա րուստ 
և կա րո ղու թյուն ունե ցող մար դիկ առատ նպաստ նե րով օգ
նում են աղ քատ նե րին, այս պի սով, բո լո րը մի ա սին հո գև որ և 
մարմ նա վոր ան մեղ ուրա խու թյամբ և խնդու թյամբ ուտում 
խմում և զվար ճա նում են:

Իրոք, սրա հա մար Եզ րա սը և ամ բողջ ժո ղո վուր դը ուրա
խա նում են, քա նի որ Աստ ծու ողոր մու թյամբ տա ճա րը կա
ռու ցել վեր ջաց րել էին. Մով սե սի օրենք նե րին հա մա պա
տաս խան ̀  զո հա բե րու թյուն ներ են լի նում, քա հա նա նե րը և 
ղև տա ցի նե րը հատ կաց վում են տա ճա րի ծա ռա յու թյա նը, և 
ժո ղո վուրդն էլ օրեն քին հա կա ռակ վար քից հետ է դառ նում, 
սա կայն շրջա կա հե թա նոս նե րը, հե թա նոս կա նանց և երե խա
նե րին վռնդելն իրենց հասց ված ծանր նա խա տինք և ան պատ
վու թյուն հա մա րե լով, մա նա վանդ նրանք դեռ հին ժա մա նակ
նե րից թշնա մի էին իս րա յե լա ցի նե րի, այս ան գամ առա վել ևս 
թշնա մա նա լով` սկսում են սաս տիկ նե ղել և ան հանգս տաց նել 
իս րա յե լա ցի նե րին:

Ար դա րև թա գա վո րից վա խե նա լով` բա ցա հայ տո րեն պա
տե րազ մե լու հա մար ձա կու թյուն չեն ունե նում: Սա կայն գի շե
րը գաղտ նի գա լով` կոտ րում են Երու սա ղե մի դար պաս նե րը 
և այ րում, քա նի որ քա ղա քի պա րիս պը դեռ ամ բող ջու թյամբ 
կա ռուց ված չէր: Արդ, նույն այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
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Ար տա շես թա գա վո րը Շոշ քա ղա քում էր գտնվում: Նա Նե ե մի 
անու նով մի տա կա ռա պետ ուներ, որը, հա վա տա րիմ և խո հեմ 
մարդ լի նե լով, վա յե լում էր Ար տա շե սի հար գանքն ու պա տի վը:

Նե ե մին, լսե լով, որ Երու սա ղե մում հրե ա նե րը հարս տա
հար վում են և նե ղու թյուն կրում, մա նա վանդ, որ քա ղա քի պա
րիսպն էլ ամ բող ջու թյամբ դեռ կա ռուց ված չէ, շատ է տխրում 
և սուգ պա հե լով` ար տա սու քով դի մում է Աստ ծուն, որ Երու
սա ղեմն ազա տի թշնա մուց: Մի օր էլ երբ Ար տա շե սին գի նի էր 
տա լիս, ար քան նկա տում է նրա տխուր դեմ քը և քաղց րու
թյամբ հարց նում պատ ճա ռը, որին ի պա տաս խան` Նե ե մին 
խո նար հա բար ասում է, որ Երու սա ղեմն ու իր հայ րե նի քը նե
ղու թյան մեջ են, և բնա կան է, ինքն էլ չի կա րող ուրախ լի նել, 
ուս տի աղա չում է թա գա վո րին, որ բա րե հա ճի իրեն Երու սա
ղեմ ուղար կել քա ղա քի պա րիս պը կա ռու ցե լու հա մար:

Ար տա շեսն Աստ ծու ողոր մու թյամբ հա վա նու թյուն է տա
լիս Նե ե միի խնդրան քին և անհ րա ժեշտ հրա ման ներ տա լիս, 
սա կայն պայ մա նով, որ գոր ծը վեր ջաց նե լուց հե տո նո րից վե
րա դառ նա, որին Նե ե մին հո ժա րա կամ հա մա ձայ նում է: Նաև 
գրու թյուն ներ է հղում կա րև որ պե տա կան պաշ տո նյա նե րին, 
որ պես զի Նե ե մին ապա հո վու թյամբ Երու սա ղեմ հաս նի:

Նե ե մին, Երու սա ղեմ հաս նե լով, ան ձամբ շրջում է Երու
սա ղե մի պարս պի շուր ջը և տե ղե կա նում վի ճա կին, ապա 
քա հա նա նե րին և ազ դե ցիկ մարդ կանց հայտ նում է իր գա
լու նպա տա կը, որից քա ջա լեր ված` նրանք սկսում են եռան
դով և ոգև ո րու թյամբ ձեռ նա մուխ լի նել պարս պի կա ռուց մա
նը: Կա ռու ցու մը շտապ ավար տե լու հա մար աշ խա տող նե րը 
խմբե րի են բա ժան վում և վե րա կա ցու ներ կար գե լով` ամեն 
մի խմբի կա ռուց վե լիք հատ ված նե րը որո շում, որ պես զի յու
րա քան չյու րը, իր կա ռու ցե լու տեղն իմա նա լով, եռան դո րեն 
առաջ տա նի գոր ծը, քա նի որ թշնա մի նե րը ջանք չէ ին խնա յում` 
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խո չըն դո տե լու կա ռու ցու մը: Ոմանք, նրանց ծաղ րե լով, 
ասում էին, թե դրանց կա ռու ցած պարս պին աղ վեսն էլ բարձ
րա նա, իս կույն կքանդ վի:

Թեև Նե ե մին և բո լոր հրե ա նե րը կա տա րյալ հա վա տով են 
խնդրում Աստ ծու օգ նու թյու նը, սա կայն մարդ կայ նո րեն իրենց 
ձեռ քից եկածն էլ գոր ծադ րում են, ուս տի աշ խա տող նե րին 
զին ված ջո կատ ներ էլ են հատ կաց վում, որ պես զի եթե թշնա
մին հան կարծ հար ձակ վի , կա րո ղա նան դի մադ րել: Ար դա րև, 
նրանք այն պի սի եռան դով և ոգև ո րու թյամբ են գոր ծում, որ մի 
ձեռ քում` զեն քը, մյուս ձեռ քով էլ աշ խա տող նե րին օգ նե լու հա
մար անհ րա ժեշտ քար ու հող են տա լիս, մին չև իսկ աշ խա տող
ներն էլ իրենց հետ զենք են ունե նում, որ անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում գոր ծադ րեն:

Սրա նից բա ցի, քա նի որ պա րիս պը շատ մեծ էր, տեղ
տեղ փող հար ներ են նշա նա կում, որ թշնա մու գա լու ժա մա
նակ ազ դան շա նով տե ղե կաց նեն և մի ա վոր ված դի մա կա
յեն նրան: Նաև աշ խա տող նե րի մի մա սը` առա վո տյան, մի 
մա սը գի շերն է աշ խա տում, որ պես զի շի նա րա րու թյունն օր 
առաջ ավարտ վի, այն պես որ Աստ ծու ողոր մու թյամբ հի
սուն օր հե տո ամ բողջ պա րիս պը հա ջո ղու թյամբ կա ռու ցում, 
վեր ջաց նում են:

Սա կայն մինչ ժո ղո վուր դը, այս պի սի նե ղու թյուն նե րի են
թարկ վե լով, մտա հոգ վում է ապ րուս տի մա սին, ահա պե տա
կան տուր քը գան ձող պաշ տո նյա նե րը գա լով սկսում են բա
վա կան նե ղու թյուն պատ ճա ռել, այն պես որ նրանց ցա վա գին 
աղա ղակ նե րը, ավե լի են սաստ կա նում, և Նե ե մին ստիպ ված 
բո լոր կա ռա վա րիչ նե րին մեկ տեղ է հա վա քում և անի րավ նե
րի ձեռ քից պաշ տոն նե րը վերց նե լով` ին քը ոչ մի այն ոչ մե կից 
բռնու թյամբ բան չի պա հան ջում, այ լև շա տե րին ինքն է ապ
րուստ տա լիս:
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Հարց Ը: Նեեմիի ջանքերին ընդդիմացող մարդիկ 
լինո՞ւմ են: 
Պա տաս խան: Լի նում են: Որով հե տև Երու սա ղե մը կա ռու

ցել չցան կա ցող նե րը, չկա րո ղա նա լով բա ցա հայ տո րեն խո չըն
դո տել, Սա նա բա ղատ և Տու բիա անուն նե րով եր կու ան ձանց 
մի ջո ցով, որոնք ար դեն իսկ ան չափ չար մար դիկ էին, և որոնց 
հետ նույ նիսկ որոշ իս րա յե լա ցի ներ էին մի ա վոր վել, նեն գու
թյամբ ցան կա նում են սպա նել Նե ե մի ին , սա կայն իրենց նեն
գու թյու նը քո ղար կե լու հա մար բազ միցս մար դիկ ուղար կե լով` 
նրան հրա վի րում են խորհր դակ ցու թյան, նա էլ, իմա նա լով 
նրանց չար մտադ րու թյու նը , մեր ժում է հրա վեր նե րը:

Սա կայն Սա նա բա ղա տը չհանգս տա նա լով, նրան վա խեց
նե լու հա մար նո րից լուր է ուղար կում` ասե լով. «Քո մա սին 
լսել ենք, որ թա գա վոր պի տի դառ նաս, ուս տի քա նի դեռ այս 
լու րը թա գա վո րին չի հա սել արի՛` խորհր դակ ցենք»: Այ դու հան
դերձ, Նե ե մին քա ջու թյամբ պա տաս խա նում է, որ այդ լու րե րը 
հնա րո ղը հենց նա է, և նրա մոտ չգնա լով` նո րից նրա խո րա
մանկ մտադ րու թյունն ի դե րև է ել նում, և անզ գամ մար դը ճա
րա հա տյալ մի սուտ մար գա րե է կա շա ռում դրա մով, որ նրա 
թե լադ րան քով Նե ե միի տա ճա րում ապաս տա նի , և այդ պի
սով, պե տու թյան դեմ մե ղա վոր հա մար վի: Սա կայն Նե ե մին, 
Աստ ծուն ապա վի նե լով և իմա նա լով Սա նա բա ղա տի խոս քե րի 
ստու թյու նը, եր բեք չի վա խե նում , ուս տի թշնա մի նե րը, տես նե
լով նրա քա ջասր տու թյու նը, սկսում են ակ նա ծել և վա խե նալ 
նրա նից, քա նի որ հաս կա նում են, որ Աստ ված օգ նում է Իր հա
վա տա րիմ և ող ջա միտ ծա ռա յին: 

Հե տո Նե ե մին պարս պի դար պաս նե րի մոտ պա հա պան
ներ է կար գում, որ, արևը չծա գած, դար պաս նե րը չբա ցեն, քա
նի որ դե ռևս տներն ամ բող ջու թյամբ չէ ին կա ռուց վել, և քիչ 
բնակ չու թյուն կար քա ղա քում: Նաև որ պես զի Նե ե մին իմա նա, 
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թե որ քան է Բա բե լո նից Զո րա բա բե լի և Հե սուի հետ եկած ժո
ղովր դի քա նա կը, հա վա քում է տա ճա րում, որ պես զի մա տյա
նում ար ձա նագր վի, և այս մար դա հա մա րը կազ մե լիս նրան օգ
նում են քա հա նա նե րը :

Այն ժա մա նակ Եզ րա սը խուռ նե րամ բազ մու թյան ներ կա
յու թյամբ վերս տին կար դում է Հնգամատյանը, և ժո ղո վուր
դը, ուշադ րու թյամբ ունկնդ րե լով, ամե նայն հնա զան դու թյամբ 
ապաշ խա րում է և չար գոր ծե րից հետ դառ նա լուց բա ցի, քուրձ 
հագ նե լով` իրենց գլխին մո խիր են լցնում և աղո թե լով խոս
տո վա նում ոչ մի այն իս րա յե լա ցի նե րի հան դեպ Աստ ծու ողոր
մու թյու նը, այ լև իրենց հա ճա խա կի օրի նա զան ցու թյուն նե րը և 
ուխ տում են այ սու հե տև միշտ հա վա տա րիմ և հնա զանդ մնալ 
Աստ ծուն:

Ինչ բա նա վոր ուխ տում են և խոս տո վա նում, թղթին են 
հանձ նում, որը ժո ղովր դի մե ծա մեծ նե րը կնքում են, որ պես զի 
որո շա կի ժա մա նակ հե տո չմե ղան չեն, մա նա վանդ վճռում են, 
որ անի ծյալ է այն մար դը, որն օրեն քին հա կա ռակ է գոր ծում: 
Դար ձյալ ուխ տում են ողոր մու թյուն տալ աղ քատ նե րին և տա
ճա րին, նաև քա հա նա նե րին վճար վե լիք տուր քը այ սու հե տև 
ան խա փան հա տու ցել: Նե ե մին նաև հա մո զում է ժո ղովր դի 
մե ծա մեծ նե րին, որ Երու սա ղե մում բնակ վեն, և ժո ղովր դից էլ 
տա սից մե կին այն տեղ է բնա կեց նում, որ պես զի Երու սա ղե մը 
օրըս տօ րե շե նա նա և ծաղ կի, իսկ մնա ցած ժո ղովր դին հրա
ման է տա լիս, որ ամեն մարդ իր քա ղաք գնա և կա ռա վար վի:

Այս պի սով, Նե ե մին, տաս ներ կու տա րի Երու սա ղե մում 
մնա լով, շատ օգ տա կար է լի նում ժո ղովր դին և բա զում բա րե
կար գու թյուն ներ մտցնում նրանց կեն ցա ղում: Ապա, ինչ պես 
խոս տա ցել էր Ար տա շես թա գա վո րին, գնում է նրա մոտ և մի
առ ժա մա նակ մնա լուց հե տո դար ձյալ թա գա վո րի հրա մա նով 
Երու սա ղեմ գա լիս: Սա կայն փո խա նակ ժո ղովր դին իր թո ղած 
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վի ճա կում տես նե լու, չար վար քու բար քով տես նե լով` սաս տիկ 
տրտմում է:

Քա նի որ Նե ե միի` Երու սա ղե մից մեկ նե լուց հե տո ժո ղո
վուր դը դար ձյալ սկսել էր հե թա նոս նե րից կին առ նել` օրեն քին 
հա կա ռակ: Մա նա վանդ Եղի ա սիբ քա հա նա յա պե տը , որ վե րո
հի շյալ Տու բի ա յի բա րե կամն էր, այդ անզ գամ մար դում տա
ճա րում տունտեղ էր տվել: Նաև տա ճա րում բնակ վող քա հա
նա յա պե տերն ու ղև տա ցի նե րը, ապ րուս տի մի ջոց չու նե նա լով, 
ստիպ ված էին հո ղա գոր ծու թյամբ ապ րե լու: Դար ձյալ, Նե ե մի
ին սպա նել ցան կա ցող վե րո հի շյալ Սա նա բա ղա տը, Երու սա ղե
մում բնակ վե լով, ժո ղովր դին այ լև այլ վնաս ներ և չա րիք պատ
ճա ռե լուց բա ցի, շա բա թը չպա հե լու պատ ճառ է լի նում:

Նե ե մին ջա նում է վե րաց նել այս բո լոր անար ժան ու վատ 
սո վո րու թյուն ներն ու ան կար գու թյուն նե րը , որոնք դեմ էին 
օրեն քին, և այդ ան կար գու թյուն նե րի և զեղ ծա րա րու թյուն նե րի 
հե ղի նակ նե րին, Երու սա ղե մից ար տաք սե լով, պատ ժում է: Քա
հա նա նե րին և ղև տա ցի նե րին կան չե լով` նախ կի նի նման տա
ճա րի ծա ռա յու թյանն է հատ կաց նում, և կա նո նա վո րում նրանց 
ապ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը, որ պես զի առանց 
աշ խար հիկ գոր ծե րի և զբաղ մունք նե րի միշտ տա ճա րի ծա ռա
յու թյամբ զբաղ վեն, ինչ պես վա յե լում է Ամե նա սուրբ Աստ ծու 
պաշ տո նյա նե րին, և ինչ պես Մով սե սի մի ջո ցով տրված աստ
վա ծա յին օրենքն է խստիվ պա հան ջում: 

Հարկ է օրի նակ վերց նել Նե ե միի հազ վա գյուտ և չքնաղ 
առա քի նու թյու նից. որով հե տև մինչ նա թա գա վո րա կան պա
լա տում ճոխ և հան գիստ կյանք էր վա րում, ազ գի հան դեպ 
ունե ցած անձն վեր սի րո պատ ճա ռով ար հա մար հում է ամեն 
աշ խար հիկ զվար ճու թյուն, պա տիվ և դիրք և իր բուն հայ րե
նի քի օգու տի հա մար հանձն է առ նում թող նել իր հան գիս տը, 
մի այն օրեն քի և ազ գի սի րույն նա խան ձախնդ րու թյամբ լցված, 
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կա մա վոր ամեն տե սակ նե ղու թյուն նե րի և վտանգ նե րի են
թարկ վե լով` եր կու ան գամ Պարս կաս տա նից Երու սա ղեմ է 
ճա նա պար հոր դում: Մա նա վանդ Երու սա ղեմ քա ղա քի չար և 
ամ բա րիշտ մարդ կան ցից կրած նե ղու թյու նը, տա ռա պանքն ու 
չար չա րանք ներն ան տա նե լի էին:

Սա կայն Նե ե մին, հույ սը Աստ ծու ամե նա կալ զո րու թյա
նը և Նրա անս պառ ողոր մու թյա նը դնե լով, ապա վի նե լով 
Նրա աստ վա ծա յին օգ նու թյա նը և պաշտ պա նու թյա նը, հաղ
թա հա րում է ամեն դժվա րու թյուն, իր բա րե միտ համ բե րու
թյամբ բո լոր ան հաղ թա հա րե լի հա մար վող խո չըն դոտ ներն ու 
խնդիր նե րը և իր սի րե լի ազ գին մե ծա մեծ և փրկա րար ծա ռա
յու թյուն ներ մա տու ցե լով` ինքն էլ փա ռա վոր և մե ծա համ բավ 
անուն է թող նում երկ րում: 

Արդ, մինչ այժմ ներ կա յաց ված պատ մու թյու նից հայտ
նի է, որ Պարս կաս տա նի թա գա վո րը ինչ քան իշ խում է Հրե աս
տա նում, հրե ա նե րը հան գիստ և խա ղաղ են ապ րում, որոնց 
պատ մու թյուն նե րը, Դա նի ե լի մար գա րեի և Եզ րա սի գրքե րից 
քա ղե լով, հա մա ռո տե ցինք, իսկ այ սու հե տև Մա կա բա յե ցի
նե րի գրքից քաղ ված հա մա ռոտ պատ մու թյուն նե րից կե րևա, 
թե հրե ա նե րը ինչ քան նե ղու թյուն և հա լա ծանք են կրում այն 
ազ գե րից և թա գա վոր նե րից , որոնց իշ խա նու թյա նը հպա տակ
վում են պարս կա կան բա րե բեր հպա տա կու թյու նից հե տո:

Հարց Թ: Պարսիկ թագավորներից հետո ո՞վ է 
իշխում Հրեաստանում:
Պա տաս խան: Եր բեմն Եգիպ տո սի և եր բեմն ասո րի նե րի 

թա գա վոր նե րը: Որով հե տև Ար տա շե սի մա հա նա լով` Դա րեհ 
անու նով մեկ ուրիշն է թա գա վո րում Պարս կաս տա նում, որին 
հաղ թե լով` Ալեք սանդր Մե ծը այն քան է հզո րա նում, որ տաս
ներ կու տա րի եթե ոչ ամ բողջ աշ խար հին, ապա գո նե նրա մեծ 
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մա սին է տի րում և թա գա վո րում, ապա սույն աշ խար հա կալ 
թա գա վո րը մա հա նում է:

Սա կայն նա որ դի չի ունե նում, ուս տի նրա թա գա վո րու
թյու նը բա ժան վում է իր սի րե լի չորս իշ խան նե րի մի ջև, որոնք 
ման կու թյու նից նրա հետ էին սնվում և մե ծա նում364: Այս իշ
խան նե րից մե կը` Եգիպ տո սի, մյու սը` Ասո րես տա նի, եր րոր
դը` Ռու մե լի կող մե րում, իսկ չոր րոր դը` Փոքր Ասի ա յի թա գա
վոր է լի նում: 

Հարկ է իմա նալ, որ սրանց հա ջորդ նե րի և սե րունդ նե րի մի
ջև ան պա կաս էին պա տե րազմ ներն ու թշնա ման քը . բազ միցս 
մի մյանց դեմ պա տե րազ մե լուց բա ցի` օրը ս տօ րե առա վել չա
րա նում և անզ գա մա նում են365:

Հրե աս տա նը սահ մա նա կից լի նե լով Եգիպ տո սին և Ասո րես
տա նին, երբ այդ եր կու ազ գե րը պա տե րազ մում են մի մյանց դեմ, 
իս րա յե լա ցի նե րը մեծ վնաս ներ են կրում, մա նա վանդ Իս րա յե լը 
թա գա վո րու թյուն չլի նե լով` ո՛ր թա գա վո րը հաղ թում է, տի րում է 
Իս րա յե լին, իս րա յե լա ցի ներն էլ ստիպ ված հնա զանդ վում են նրան 
և տի րող թա գա վո րին հար կեր վճա րում, այ սու հան դերձ հնա րա
վո րինս իրենք իրենց կա ռա վա րե լով` տո կում են այդ ար տա քին 
չա րի քին, քա նի դեռ ոչ մե կը չի բռնա նում նրանց օրենք նե րին:

Եր կար ժա մա նակ այս պես են կա ռա վար վում, սա կայն 
Ալեք սանդ րի իշ խան նե րի հա ջորդ նե րից Պտղո մե ոս Փի լո
պա տով րի366՝ Եգիպ տո սի թա գա վոր լի նե լու ժա մա նակ մեծ 

364 (Ալեքսանդրը) երբ տեսավ, որ մեռնում է, կանչեց մանկուց 
իր հետ սնվածդաստիարակված ծա ռաներին՝ իր կողմից փառքի 
արժանացած իր չորս կաթնեղբայրներին, ու քանի դեռ կենդանի էր, 
իր թագավորությունը բաժանեց և տվեց նրանց (Ա Մակ. 1:7):

365 Դան. 8 և 11 գլուխներ։
366 Պտղոմեոս Դ Ֆիլոպատոր (Սիրող հայր, գահակալել է 221–

204 թթ. Ք. Ծ. ա.:
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Ան տիո քո սի իշ խա նու թյու նը տա րած վում է նաև Ասո րես տա
նում: Սրանք, մի մյանց հա կա ռա կորդ և թշնա մի լի նե լով, պա
տե րազ մում են Եգիպ տո սի և Գա զա քա ղա քի մի ջև գտնվող 
Հռա փա կոչ վող վայ րում, և Ան տի ո քո սը, պար տու թյուն կրե լով, 
փախ չում է: Հաղ թա նա կից հե տո Պտղո մե ո սը սկսում է այ
ցե լել շրջա կա երկր ներ և տե սակտե սակ պար գև նե րով գրա
վել նրանց սրտե րը , իսկ Իս րա յե լի ցե ղե րի ծե րե րը եր կյու ղից 
իրենք են ըն ծա ներ ուղար կում նրան:

Երբ Պտղո մե ո սը Երու սա ղեմ էլ է այ ցե լում, տա ճար մտնե
լով, նրա ճար տա րա պե տու թյամբ և կա հա վո րան քով հի ա
նա լով, ցան կա նում է Սրբու թյուն նե րի Սրբոց մտնել: Սա կայն 
քա նի որ Աստ ծու պատ վի րա նի հա մա ձայն` մի այն տա րին 
մեկ ան գամ մի այն քա հա նա յա պե տը կա րող էր մտնել, և ուրիշ 
ոչ մե կը (տե՛ս Չոր րորդ դար, Ժ հար ցը), այս է պատ ճա ռը, որ 
բո լոր քա հա նա նե րը աղա չում և խո նար հա բար թա գա վո
րին հայտ նում են, որ նրա այն տեղ մտնելն իրենց օրենք նե րին 
հա կա ռակ է, քա ղա քի բնա կիչ ներն էլ` այր ու կին, մի ա ձայն 
աղա ղակ բարձ րաց նե լուց բա ցի, պա տե րազ մե լու պատ րաս
տու թյուն են տես նում, քա նի որ սրբա վայ րը պղծե լը տես նե լու 
փո խա րեն ավե լի լավ են հա մա րում մա հա նալ: Ծե րու նի նե րը 
հա զիվ հազ հանգս տաց նում են ժո ղովր դին, իսկ հպարտ և հա
մառ Պտղո մե ո սը ոչ մի կերպ չի հա մոզ վում: 

Այն ժամ ամ բողջ ժո ղո վուր դը, աստ վա ծա յին օգ նու թյանն 
ապա վի նե լով, խնդրում է Աստ ծուն, որ թույլ չտա` օրեն քը ոտ
նա կոխ լի նի, և այն պի սի սրտա հույզ հա ռա չանք նե րով են աղա
ղակ բարձ րաց նում, որ թվում է, թե քա ղա քի պա րիսպ ներն 
ան գամ աղա ղա կում են այս անօ րեն ոտ նա հա րու թյան դեմ և 
բո ղո քում թա գա վո րի ամ բա րիշտ մտադ րու թյան և ոտնձ գու
թյան դեմ: Նաև քա հա նա ներն են աղո թում և Աստ ծու` իս
րա յե լա ցի նե րին ցու ցա բե րած բա րու թյուն ներն ու շնորհ նե րը 
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խոս տո վա նե լով` խնդ րում են, որ այս ան գամ էլ Իր գթա ռատ 
ողոր մու թյու նը չխնա յի իրենց հա մար:

Ամե նա կա րող Աստ ված լսում է նրանց աղոթք ներն ու հա
ռա չանք նե րի ձայ նե րը և ահա Պտղո մե ո սը, որ մինչ այդ պա հը 
հաղ թո ղի հպար տու թյամբ հա մա ռում էր մտնել Սրբու թյուն
նե րի Սրբոց, հան կարծ մի հրաշ քով գետ նին ընկ նե լով` մա հու 
չափ տկա րա նում է367, այն պես որ նույ նիսկ շարժ վե լու կա րո
ղու թյուն չու նե նա լով` նրա թիկ նա պա հը ստիպ ված է լի նում 
նրան դուրս հա նե լու, և մի առ ժա մա նակ այդ պես ուշա թափ
ված մնա լուց հե տո հա զիվ գի տակ ցու թյան է գա լիս:

Հարց Ժ: Պտղոմեոսը տաճարում Տիրոջ կողմից 
պատժվելուց հետո հրեաներին նեղո՞ւմ է: 
Պա տաս խան: Այո՛: Ճշմա րիտ է, որ հենց այդ պա հին եր կյու

ղից ոչ մե կին չի վնա սում, սա կայն արար քի հա մար չզղջա լով, 
երբ հաս նում է Եգիպ տոս, չկա րո ղա նա լով հաղ թա հա րել բար
կու թյու նը և իս րա յե լա ցի նե րից վրեժխն դիր լի նե լու փա փա գով` 
իր իշ խա նու թյա նը են թա կա շրջան ներ հրո վար տակ է ուղար
կում, որով հրե ա նե րի հաս ցե ին զա նա զան հայ հո յա կան և 
գան գա տա կան խոս քեր ասե լուց հե տո հրա մա յում է, որ իրենց 
օրեն քը թող նե լով` կուռք պաշ տեն և անհ նա զանդ ներն առանց 
բա ցա ռու թյան են թարկ վեն սաս տիկ պա տիժ նե րի:

Սա կայն բո լո րի հա մար ատե լի չլի նե լու մտա հո գու
թյամբ ար տո նում է, որ հրո վար տա կին հնա զանդ վող նե րը 

367 Ամենազոր, Ամենակալ Աստվածը, որ սուրբ է և բնակվում է 
սրբերի մեջ, լսեց ժողովրդի այս օրինավոր խնդրանքն ու աղոթքը։ 
Մինչև վերջ ամբարտավան, մեծ գոռոզությամբ նրանց վրա 
հանդգնորեն հոխորտացող այդ մարդուն նա սաստիկ հարվածներով 
պատժեց։ Նրան այնպես էր տանում ու բերում, ինչպես եղեգն է 
տարուբերվում քամուց։ Ապա գետին զարկեց նրան (Գ Մակ. 2:10):
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պա տիվ նե րի ար ժա նա նան և Ալեք սանդ րի ա յի քա ղա քա ցի հա
մար վեն: Իս րա յե լա ցի նե րից շա տե րը, որոնց միտքն ար դեն իսկ 
ուղիղ չէր, հնա զանդ վե լով թա գա վո րի հրա մա նին, թող նում են 
օրեն քը: Իսկ ով քեր չեն հնա զանդ վում, նրանց առա ջար կում են 
իրենց փրկու թյան հա մար տու գանք վճա րել, սա կայն թա գա
վո րը լսե լով բար կա նում է և հրա մա յում, որ Երու սա ղե մում և 
բո լոր վայ րե րում գտնվող իս րա յե լա ցի ներն Ալեք սանդ րիա բեր
վեն և տան ջանք նե րով սպան վեն:

Եվ քա նի որ նրանք քա ղա քա կան կամ, այս պես ասած, 
աշ խար հիկ հար ցե րում կա տա րե լա պես հնա զանդ են լի նում, 
և մի այն իրենց օրեն քի պահ պա նու թյան հա մար են այս պի սի 
տագ նա պա լի վի ճա կի և տան ջա լի տա ռա պանք նե րի են թարկ
վում, ուս տի հե թա նոս նե րից շա տե րը նրանց կա րեկ ցում են, 
սա կայն թա գա վո րից եր կյու ղե լով` ոչ մե կը չի կա րո ղա նում օգ
նել, այլ մի այն քա ջա լե րող խոս քե րով են մխի թա րում` ասե լով. 
«Նրանց Աստ վա ծը թույլ չի տա, որ այս քան ժո ղո վուրդ իզուր 
ոչն չա նա և կորս տյան մատն վի հա նի րա վի»:

Իսկ գո ռոզ Պտղո մե ո սը, չմտա բե րե լով Աստ ծու զո րու թյու
նը, կար ծում է, որ միշտ կա րող է գոր ծադ րել իր հրա ման նե
րը ու իշ խա նու թյու նը և գա վա ռա պե տե րին ուղղ ված մի հրո
վար տա կում խո սե լով հրե ա նե րի մա սին` բո լո րին ապե րախտ, 
ապս տամբ և թշնա մի է կո չում, ուս տի պատր վակ գտնե լով, թե 
թշնա մու հար ձակ վե լու ժա մա նակ մի գու ցե նրանք նույն պես 
ներ սից թշնա մուն օգ նեն, կրկին հրա մա յում է բո լո րին իրենց 
կա նան ցով և զա վակ նե րով շղթա յա կապ և պա հա պան նե րի 
ուղեկ ցու թյամբ իր մոտ ուղար կել, և եթե որևէ մե կը մի հրե ա յի 
թաքց նի, նրա ունեց ված քը տան այն մար դուն, որը կհայտ նի, 
թաքց նո ղի տունն էլ քանդ վի: 

Ան կա րե լի է երև ա կա յել խեղճ հրե ա նե րի թշվառ և ար
գա հա տե լի վի ճա կը. որով հե տև այն քա ղաք նե րում, որ տեղ 
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կար դաց վում է սույն հրո վար տա կը, հե թա նոս նե րը, խումբ
խումբ հա վաք վե լով, ուրախ ցույ ցե րով սկսում են բա ցա հա յել 
իրենց սրտե րում թաքց րած թշնա ման քը : Ողոր մե լի հրե ա նե րը 
մղկտա գին հե ծե ծանք նե րով լա ցում և ող բում են, և մարդ կա
յին սիրտն ան կա րող է լի նում դի մա նա լու նրանց սրտա կեզ հա
ռա չանք նե րի ձայ նե րին, որով հե տև ամե նու րեք լա ցի և ող բի 
աղա ղակ ներ են լսվում:

Քա նի որ ամեն մի քա ղա քի և շրջա նի ան գութ պաշ տո նյա
նե րը, չխնա յե լով ո՛չ երի տա սար դի , ո՛չ ծե րի, ո՛չ մա նու կի, առ
հա սա րակ բո լո րին շղթա յում են և բա զում նե ղու թյամբ և չար
չա րանք նե րով ծո վեզր տա նե լով` նա վերն են փո խադ րում: Մե կի 
ձեռ քը մյու սի ոտ քին են կա պում, որ պես զի դի մադ րու թյուն կամ 
թշնա մու թյուն ցույց տա լու միտք իսկ չու նե նա:  Ահա այս պի սի 
չար չա րանք նե րով Ալեք սանդ րիա հաս նե լով, ի տես ժո ղովր դի` 
թշվառ նե րին հա վա քում են քա ղա քից դուրս` մի հար թա վայ
րում: Հրե ա նե րը , ծա ծուկ այն տեղ գա լով, ցա վակ ցում են նրանց, 
սա կայն թա գա վո րի հրա մա նով կա րեկ ցող հրե ա ներն էլ են ձեր
բա կալ վում և նույն պատ ժին ար ժա նա նում: Մինչ հրե ա ներն 
այս պի սի ան նա խա դեպ ան տա նե լի տա ռա պանք նե րի են են
թարկ վում, թա գա վորն իր նա խա րար նե րի և մե ծա վոր նե րի հետ 
մե հյա նում ար տա սո վոր ուրախ իր պաշ տած կուռ քին նվեր ներ է 
ըն ծա յում և գո վա բա նում է այդ ան շունչ կուռ քե րի զո րու թյու նը:

Թա գա վո րի հրա մա նով գրա գիր ներ են կարգ վում` ցու ցա
կագ րե լու դա տա պարտ ված հրե ա նե րի անուն նե րը, նրանք էլ 
գա լով աղա չում են թա գա վո րին, որ իրենք ան կա րող են բո լո րի 
անուն նե րը գրի առ նե լու, քա նի որ ան չափ շատ են, և թուղ թը 
վեր ջա ցել է, գրիչ նե րը` մաշ վել, խնդրում են, որ այդ բա նը զանց 
առն վի: Սա կայն թա գա վո րը բար կա նա լով գրա գիր նե րին էլ է 
պատ ժում` մտա ծե լով, որ իս րա յե լա ցի նե րից կա շառք են վերց
րել, որ ազատ ար ձա կեն:
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Նույն բար կու թյամբ կան չել է տա լիս փղե րի` Հեր մոն 
անու նով պա հա պա նին և պատ վի րում հինգ հա րյուր փիղ 
այ լև այլ նյու թե րով կա տա ղեց նել և պատ րաս տել հա ջորդ օր
վա հա մար, և ինքը նա խա րար նե րի հետ նո րից կե րու խու մի 
և զվար ճանք նե րի է տրվում: Փղե րի պաշ տո նյան, հրա մա նի 
հա մա ձայն, պատ րաս տում է փղե րին. հրե ա նե րի ձեռ քերն ու 
ոտ քե րը կա պե լով` այդ գի շեր պա հակ նե րի հսկո ղու թյամբ են 
պա հում, որ պես զի առա վո տյան բո լո րին, փղե րի առ ջև գցե
լով, ոտ նա կոխ անեն և, այս պի սով, ջնջեն ու ան հե տաց նեն 
նրանց սե րուն դը:

Հարց ԺԱ: Երբ հրեաները մահվան աստիճանի են 
հասնում, օգնություն խնդրո՞ւմ են մարդկանցից:
Պա տաս խան: Ո՛չ, չեն խնդրում: Որով հե տև թա գա վորն ու 

նա խա րար նե րը (այս վեր ջին ներն առա վել թշնա մի էին) նրանց 
դեմ էին, և ոչ մե կը չէր կա րող օգ նու թյան հաս նել նրանց: Թեև 
մարդ կան ցից օգ նու թյան ոչ մի հույս չեն ունե նում, սա կայն 
Աստ ծու ողոր մու թյու նից հույ սը չեն կտրում, և բո լո րը մի ա
հա մուռ, ար տա սուք նե րով, սրտա գին պա ղա տանք նե րով դի
մում են Նրա ան բավ ողոր մու թյա նը, որ Աստ ված փո խի թա
գա վո րի միտ քը և փրկու թյան մի որևէ ճար ու հնար հասց նի:

Ար դա րև, քա նի որ նրանք, աստ վա ծա յին օրենք նե րին հա
վա տա րիմ լի նե լով, այս տագ նա պա լի կա ցու թյան մեջ են ընկ
նում, Աստ ված էլ Իր ան սահ ման ողոր մու թյու նը հայտ նե լու 
հա մար, երբ հա ջորդ օրը` վաղ առա վո տյան, փղե րի պա տաս
խա նա տուն գնում է թա գա վո րի մոտ` ողոր մե լի հրե ա նե րին 
սպա նե լու հրա ման ստա նա լու, Տի րոջ կող մից թա գա վո րի վրա 
ծանր և մի ա ժա մա նակ քաղցր քուն է իջ նում, որի հե տև ան քով 
հատ կաց ված ժա մա նակն անց նում է, և հրե ա նե րը, այդ օրը 
չմա հա նա լով, փառք են տա լիս Աստ ծուն:
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Աստ ծու ողոր մու թյամբ ինչ պես այս, այդ պես էլ մի քա
նի ան գամ, երբ փղե րին պատ րաս տում են, թա գա վո րը որևէ 
պատ ճա ռով հրա մանն ուշաց նում է, և այդ պի սով, հրե ա ներն 
ազատ վում են: Թեև նրանք Աստ ծու այս պի սի հա տուկ տնօ
րի նու թյամբ քա նիցս ազատ վում են, սա կայն նա խա րար նե րի 
դրդմամբ թա գա վո րը, նո րից զայ րա նա լով, վերջ նա կան հրա
ման է ար ձա կում, որ օր առաջ սպա նեն հրե ա նե րին: Ո՞վ կա
րող է պատ կե րաց նել ողոր մե լի հրե ա նե րի սրտաճմ լիկ և աղի
ո ղորմ վի ճա կը, երբ զին ված զոր քը հա վաք վում է քա ղա քի 
դար պաս նե րի մոտ: 

Այդ քան մեծ բազ մու թյան գո չյուն ներն ու ժխո րը նրանց 
հայտ նում են, որ իրենց վեր ջը եկել է, որից էլ նրանց սաս տիկ 
հե ծե ծանք նե րի և ող բա գին մղկտանք նե րի ձայ նե րը եր կինք են 
բարձ րա նում: Մա նա վանդ հայ րը` որ դու, մայ րը` ման կան, եղ
բայ րը` քրոջ, բա րե կա մը` բա րե կա մի պա րա նո ցին փար ված` 
տագ նա պի մեջ էին: Այ լևս զոր քը զին ված էր և պա շա րել էր 
նրանց չորս բո լո րը, փղե րը կա տա ղած էին, և ոչ մի մարդ չէր 
կա րող նրանց ոգեշն չող խոս քեր ասել: Ահա այս ճգնա ժա մին, 
երբ մահ վան ժանտ տե սի լը գրա վում է նրանց մտքե րը, հան
կարծ բո լո րը մի ա բան ծնրադ րում են և գետ նա մած երկրպա
գու թյամբ թա խան ձում Աստ ծուն և Նրա բա րու թյունն են 
աղեր սում, որ օգ նու թյան հաս նի:

Եվ այդ պա հին Եղի ա զար անու նով առա քի նի և իմաս
տուն մի ծեր քա հա նա, այդ բազ մու թյան մեջ աղո թե լով, 
խոս տո վա նում է Աստ ծու կա տա րած հրաշք նե րը և նախ կի
նում իս րա յե լա ցի նե րին ցույց տված մար դա սի րու թյունն ու 
օգ նու թյու նը, և ահա, ո˜վ հրաշք, նույն պա հին երկն քից եր
կու հրեշ տակ իջ նե լով` փղե րի ու հե թա նոս նե րի մեջ այն պի
սի շփո թու թյուն են գցում, որ բո լո րը եր կյու ղով հա մակ ված 
իրար են անց նում:
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Փղե րը շրջվում են և սկսում են հե թա նոս նե րին ոտ նա կոխ 
անել, սա կայն զար մա նա լին այն է, որ հրեշ տակ նե րը մի այն 
հրե ա նե րին են երև ում368: Թա գա վո րը, որ ներ կա էր, խել քից  
մտքից դուրս մի այս պի սի հրաշք տես նե լով, ան չափ սար սա
փած, սկսում է մարմ նով դո ղալ, մա նա վանդ հրե ա նե րի բարձ
րա ձայն աղա ղակ նե րը և ուրա խու թյան գո չյուն նե րը կար ծես 
նրա միտ քը քնից արթ նաց նում են, և Աստ ված էլ նրա սիր տը 
շրջե լով` հան կարծ զգում է իր գոր ծած սխա լի ահա վո րու թյու
նը, աչ քե րը ար տա սու քով են լցվում և գթու թյամբ հա մակ վե
լով՝ շրջվում է և խստա գույնս հան դի մա նում իր նա խա րար նե
րին` ասե լով. «Անար ժան բռնու թյան գործ էր, որն ինձ դրդե ցիք 
անե լու, մեր տե րու թյա նը` անօ գուտ և վնա սա կար»: 

Ապա սկսում է գո վել հրե ա նե րին, և խոս տո վա նե լով, որ 
նրանք միշտ հա վա տա րիմ են եղել թա գա վո րու թյա նը, հրա մա
յում է ան մի ջա պես ազա տել նրանց և, մա նա վանդ, նույն վայ
րում մեծ պատ վով յոթ օր նրանց հա մար խնջույք է կազ մա կեր
պում, ապա ճա նա պար հա ծախս և նվեր ներ տա լով` ոչ մի այն 
նրանց ար տո նում է վե րա դառ նալ հայ րե նիք , այ լև հա տուկ 
հրո վար տա կով հայ տա րա րում է, որ նրանց ազա տու թյու
նը Աստ ծու օգ նու թյամբ է եղել: Այդ հրո վար տա կով խստո րեն 
հրա մա յում է իր իշ խա նու թյա նը են թա կա պաշ տո նյա նե րին և 
գա վա ռա պե տե րին. «Ով իս րա յե լա ցի նե րից որևէ բան է վերց
րել, պար տա վոր է այն վե րա դարձ նել տի րո ջը, քա նի որ նրանց 
չա րիք պատ ճա ռո ղը ոչ թե մարդ կան ցից, այլ Բար ձյալ Աստ
ծուց ան պատ ճառ չա րա չար կպատժ վի»:

368 Այդ ժամին Բարձրյալը՝ փառավոր, մեծապատիվ, ամե
նակալ, ճշմարիտ Աստված, ցույց տվեց իր երեսը։ Նա բաց արեց 
երկնքի դռները, որտեղից եկան իջան երկու ահեղ, փառավոր ու 
անե  րևույթ հրեշտակներ, որոնք, բացի հրեաներից, ոչ ոքի չէին 
երևում (Գ Մակ. 6:14)։
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Թեև հրե ա նե րը շատ են ուրա խա նում այս պի սի հրո վար
տա կից, սա կայն այ լոց օրի նակ և խրատ լի նե լու հա մար որո
շում են սպա նել բո լոր այն հրե ա նե րին, որոնք հո ժա րա կամ 
հրա ժար վել են հայ րե նի օրեն քից ու կրո նից: Ուստի գնա լով 
թա գա վո րի մոտ նրան եր կար կյանք մաղ թե լուց հե տո ավե
լաց նում են. «Տե՛ր ար քա, այն մար դիկ, որոնք իրենց որ կո րի 
հա մար թող նում են հայ րե նի օրենք նե րը, չեն կա րող հա վա
տար մու թյամբ ծա ռա յել թա գա վո րին », և նրանց սպա նե լու 
հրա ման են խնդրում: 

Ար դա րև, երբ մար դը հո գև որ հար ցե րում հա վա տա րիմ չէ 
իր կոչ մա նը և պար տա կա նու թյա նը , մարմ նա վո րի դեպ քում էլ 
չի կա րող հա վա տա րիմ լի նել369: Այս է պատ ճա ռը , որ թա գա
վո րը, նրանց իշ խա նու թյուն տա լով, հրա մա յում է կո տո րել իր 
իշ խա նու թյա նը են թա կա բո լոր այն իս րա յե լա ցի նե րին, որոնք 
հո ժա րա կամ հրա ժար վել են իրենց ազ գա յին կրո նից, և այդ
պի սով, մեկ օր վա ըն թաց քում քսան հա զար երեք հա րյու րից 
ավե լի մարդ է սպան վում: Սա կայն մի՛ կար ծիր, որ այս պա րա
գա յում անի րա վու թյուն է լի նում, ո՛չ, ընդ հա կա ռա կը, ար դա
րու թյուն է իրա գործ վում: Քա նի որ այն ան ձինք, որոնք, ուրա
նա լով օրենք ներն ու պատ վի րան նե րը, չեն պա հում Աստ ծու 
պա տի վը, իհար կե, ար ժա նի են ամեն պատ ժի:

Այժմ ուշադ րու թյո՛ւն դարձ րու կա տար ված փո փո խու թյա նը. 
որով հե տև Պտղո մե ոս թա գա վո րը, որը նախ կի նում հրե ա նե րին 
անի րա վա բար զրկանք ներ և չա րիք ներ էր պատ ճա ռում և նրանց 
տան ջանք նե րով և չար չա րանք նե րով ստի պում ար տաս վե լու, ի 
վեր ջո, ինքն է ար տաս վում և սար սա փում: Նա, ով նախ կի նում 

369 Նաև ասացին. «Եթե կան մարդիկ, որոնք իրենց կյանքից 
վախենալով կամ որկրամոլությունից դրդված՝ հրաժարվել են իրենց 
նախնիների օրենքներից, արքունի դատարանում իրենց հոժարու
թյան համար արդարանալ երբեք չեն կարող» (Գ Մակ. 7:7):



 ՀԻՆ ԳԵ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 493

հրե ա նե րի մա սին չա րու թյամբ էր խո սում և զրպար տում նրանց, 
հե տա գա յում գո վում է: Նա, ով նախ կի նում ան տա նե լի նե ղու
թյամբ նրանց Ալեք սանդ րիա է բե րում, որ սպա նի, վեր ջում մեծ 
հար գան քով և ան կեղծ հրճվան քով իրենց եր կիրն է ուղար կում: 
Վեր ջա պես նա, ով հրա մա յում է սպա նել օրեն քը չու րա ցող նե րին, 
հե տո հրա մա յում է սպա նել նրանց, ով քեր կա մո վին ուրա ցել էին 
այն: Ուշադ րու թյան ար ժա նի ինչ պի սի հա կա պատ կեր: Ուրեմն 
եթե մի ար դար մարդ հա նի րա վի հարս տա հար վի, և Աստ ված 
անի րա վու թյուն անո ղին չպատ ժի, մի՛ մտա ծիր, որ ար դար դա
տաս տա նը հա պա ղում է, այլ Աստ ված Իր զո րու թյու նը և ար
դա րի առա քի նու թյու նն ամ բողջ աշ խար հին հայտ նե լու հա մար 
մի առ ժա մա նակ համ բե րում է, որ պես զի ար դա րին ազա տե լու 
ժա մա նակ անի րա վու թյու նը պատ ժե լով ̀ ամեն մարդ տես նե լով 
վա խե նա և ուրի շին չա րիք չա նի, մա նա վանդ հա նի րա վի պատժ
վո ղը թող Աստ ծու ողոր մու թյու նից հույ սը չկտրի, քա նի որ, ուշ 
թե շուտ, ար դա րու թյու նը պի տի իրա գործ վի:

Այս տեղ հարկ է ուշադ րու թյուն դարձ նել մարդ կա յին զվար
ճու թյուն նե րի և վշտե րի տար բե րու թյա նը . որով հե տև թեև և՛ 
զվար ճու թյուն նե րը, և՛ նե ղու թյուն նե րը հա վա սա րա պես անց
նում են, սա կայն ուրա խու թյան ավար տը նե ղու թյուն և վիշտ է, 
իսկ նե ղու թյան վախ ճա նը ̀  ուրա խու թյուն և հան գիստ: Օրի
նակ` այս պա րա գա յում մարմ նա վոր ուրա խու թյան և հան
գստի հա մար ուրա ցող նե րը և օրի նա զանց նե րը պատժ վում են, 
իսկ օրի նա սեր նե րը և նա խան ձախն դիր նե րը, մի առ ժա մա նակ 
նե ղու թյուն ներ կրե լուց ազատ վե լով, ուրախ և անվր դով են լի
նում, և Աստ ծուց գո հա նա լով` ամեն մարդ փառ քով վե րա դառ
նում է իր տե ղը:

Ուրեմն թող այս եղե լու թյան մա սին լավ մտա ծեն այն 
(քրիս տո նյա) մար դիկ, որոնք հա նուն մարմ նա վոր շա հի` 
օտար ազ գե րի ներ կա յու թյամբ իրենց ազ գա յին օրենք նե րին և 
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սո վո րու թյուն նե րին , ուս տի և Աստ ծու հրա մա նին, հա կա ռակ 
վարք են դրսև ո րում: Այս պի սիք ոչ մի այն հան ցա վոր են Աստ
ծու առ ջև և պատ ժի ար ժա նի, այ լև մարդ կանց աչ քին չար ու 
կեղ ծա վոր են հա մար վում և, ի վեր ջո, ան պատ ճառ խայ տա
ռակ և նշա վակ լի նում :

Մա նա վանդ պետք է նկա տել, որ սե փա կան կրո նը և ազգն 
ան պատ վող անձ նա վո րու թյուն նե րից բո լորն անվս տա հու
թյամբ խու սա փում են: Քա նի որ ով Աստ ծու և իր ազ գի օրենք
նե րին և սո վո րույթ նե րին հա վա տար մու թյամբ չի ծա ռա յում, 
պարզ է` նա չի կա րող հա վա տար մու թյամբ ծա ռա յել որևէ 
մար դու և որևէ ազ գի կամ պե տու թյան:

Հարց ԺԲ: Վերոհիշյալ հրաշքից հետո Պտղոմեոսը 
նորից նեղո՞ւմ է իսրայելացիներին:  
Պա տաս խան: Չի նե ղում. որով հե տև տես նե լով, որ Աստ ված 

բա ցա հայ տո րեն օգ նում է նրանց, ինքն էլ մին չև մահ սի րով և 
հա մակ րան քով է վար վում նրանց հետ: Երբ նա մա հա նում է, 
ասո րի նե րի թա գա վո րը՝ Մեծն Ան տի ո քո սը (տե՛ս Թ հար ցը), 
տի րե լով Եգիպ տո սին, Հրե աս տանն էլ է ընդգր կում իր իշ խա
նու թյան ներ քո, և նրա օրոք հրե ա նե րը հնա րա վո րինս հան
գիստ և խա ղաղ կյանք են վա րում:

Ան տի ո քո սի մա հից հե տո նրան հա ջոր դում է որ դին` Սե
լև կի ո սը, որ նույն պես իշ խում է հրե ա նե րին: Այն ժա մա նակ 
ամ բողջ Իս րա յե լը հա ջո ղու թյամբ կա ռա վա րում էր Ոնիա370 
քա հա նա յա պե տը, որն առա քի նի և բո լոր առում նե րով հա վա
տա րիմ անձ նա վո րու թյուն էր: Սի մոն անու նով մի չար մարդ, 
որը նույն պես ծա ռա յում էր տա ճա րում, իր չա րու թյան և անի
րավ գոր ծե րի պատ ճա ռով հան դի ման վում է վե րո հի շյալ քա
հա նա յա պե տից , որ պես զի ուղղ վի:

370 Ըստ Սուրբ գրքի՝ Օնիա։
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Այդ ժա մա նակ անի րավ Սի մո նը, զայ րա ցած քա հա նա յա
պե տի վրա, վրեժխնդ րու թյամբ է լցվում, ու քա նի որ որևէ կերպ 
չէր կա րող իրա գոր ծել իր մտադ րու թյու նը, գնում է Ապո ղի նո սի 
մոտ (թա գա վո րի կող մից կարգ ված իշ խան Բա րա ղա մի ծո վե
զեր քում գտնվող քա ղաք նե րում) և զրպար տե լով հայտ նում, 
որ տա ճա րում ան հա մար գան ձեր կան, և պատ շաճ է, որ թա
գա վո րը գրա վի դրանք: Նա էլ իր հեր թին տե ղե կաց նում է թա
գա վո րին, որն ուրա խա նա լով իր նա խա րար նե րից Հե ղի ո դո րոս 
անու նով մե կին հրո վար տա կով ուղար կում է Երու սա ղեմ, որ
պես զի Ոնիա քա հա նա յա պե տից պա հան ջի հի շյալ գան ձե րը և 
ան պատ ճառ ստա նա: 

Երբ Հե ղի ո դո րո սը գա լիս է Երու սա ղեմ, բնա կիչ նե րը մեծ 
պատ վով են ըն դու նում: Ոնիա քա հա նա յա պե տը, նրա գա
լու նպա տակն իմա նա լով, պա տաս խա նում է. «Ար դա րև, տա
ճա րում գանձ կա, սա կայն իրա կա նու թյու նը Սի մո նի ասա
ծի նման չէ, այլ քա նի որ տա ճա րը սուրբ և ապա հով վայր է, 
ոմանք ավանդ են թո ղել դրանք, ոմանք աղ քատ նե րի և որ բե րի 
հա մար են տվել, որով կկա րո ղա նան ապ րել, ուս տի անհ նար է, 
որ մե կին այդ գան ձից մի բան տրվի»:

Սա կայն եկած պաշ տո նյան պնդում է, որ հարկ է կա տա րել 
թա գա վո րի կամ քը, ուս տի քա հա նա նե րը, սե ղա նի առ ջև երես
նի վայր, գետ նա մած սկսում են սրտա գին պա ղա տանք նե րով 
աղա չել Աստ ծուն, մա նա վանդ քա ղա քի բնա կիչ ներն էլ լսե լով` 
քա ղա քում մեծ իրա րան ցում է լի նում: Այր, կին և մա նուկ, ձեռ
քե րը եր կինք բարձ րաց րած, մեծ ող բու կա կա նով , հա ռա չանք
նե րով և ար տա սուք նե րով բա րե րար Արար չից խնդրում են, որ 
այս վտանգն անց նի, և ողոր մի:

Ար դա րև, քա նի որ նրանք ան կեղծ գթա սի րու թյամբ, հույ
սով ակն կա լում են Աստ ծու բա րու թյու նը և օգ նու թյու նը, Աստ
ված էլ սրբա վայ րի պա տիվն ամ բողջ աշ խար հին հայտ նե լու 
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հա մար ցան կա նում է այն տեղ ցույց տալ Իր մեծ զո րու թյու
նը: Երբ Հե ղի ո դո րո սը, իր մարդ կանց հետ տա ճար մտնե լով, 
շրջում է գան ձա րա նում, Աստ ծու հրա մա նով հան կարծ ոս կյա 
զրահ նե րով մի ահազ դու հե ծյալ է երև ում, որի առ ջև` եր կու 
փա ռա վոր երի տա սարդ ներ : Նրանք Հե ղի ո դո րո սին այն պես են 
ապ տա կում, որ կի սա մեռ գետ նին է ընկ նում ուշա թափ, նրա 
ըն կեր նե րը նույն պես վա խից ան կա րող են լի նում որևէ շար ժում 
անե լու: Այն ժա մա նակ ներ կա նե րը շտա պում են՝ պաշ տո նյա յին 
դուրս հա նե լու, քա նի որ մա հա մերձն ան կա րող էր մին չև ան
գամ շնչե լու371: Այս հրա շա լի դեպ քե րին հա մըն թաց` Ոնի ան և 
բո լոր հրե ա նե րը ուրա խա նա լով գո հա նում են Աստ ծուց և փա
ռա բա նում նրան, որ փա ռա վո րում է Իր սրբա վայ րը372: Սա կայն 
որ պես զի թա գա վո րին այլ ձև ով չներ կա յաց վի, Ոնի ան փա փա
գում է Հե ղի ո դո րո սի առող ջա նա լը, որ պես զի նա գնա և թա գա
վո րին ստու գու թյամբ պատ մի եղե լու թյու նը: Մինչ նա այս հար
ցի մա սին էր մտա ծում, Հե ղի ո դո րո սի մար դիկ, նրա ոտ քե րին 
փար վե լով, աղա չում են, որ Աստ ծուն աղո թի իրենց առաջ նոր դի 
բժշկու թյան հա մար, որ պես զի նա չմա հա նա: Ոնի ան աղո թե լով 
զոհ է մա տու ցում, որի ժա մա նակ այդ երի տա սարդ նե րը, նո րից 
երև ա լով, Հե ղի ո դո րո սին ասում են. «Շնոր հա կա՛լ եղիր Ոնիա 
քա հա նա յա պե տին, որի պատ վին Աստ ված խնա յել է քո կյան քը, 
բո լո րին պատ մի՛ր Աստ ծու կա րո ղու թյու նը », և այս խոս քերն 
ասե լով` անե րև ու թա նում են, քա նի որ հրեշ տակ ներ էին373:

371 Նրանց հանկարծ երևաց մի փառահեղ ձի հեծյալի հետ, որն 
ուներ ոսկեզարդ հանդերձանք (Բ Մակ. 3:25):

372 Ինչ վերաբերում է Օնիայի շուրջը գտնվողներին, ապա 
սրանք օրհնում էին Տիրոջը, որն ամեն ինչով փառավորում էր իր 
սրբավայրը (Բ Մակ. 3:30):

373 Երբ քահանայապետը մատուցեց քավութեան զոհերը, նույն 
երի  տասարդները, նույն շքեղ զգեստ ները հագած, անմիջապես 
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Կազ դուր վե լուց հե տո այս պաշ տո նյան Աստ ծուն գո հու
թյամբ զոհ է մա տու ցում և Ոնիա քա հա նա յա պե տին էլ մեծ 
պա տիվ ներ և պար գև ներ տա լով` գնում է և թա գա վո րին ու 
մյուս նե րին պատ մում իր հետ կա տար վա ծը: Թեև թա գա
վո րը հա վա տում է նրա խոս քե րի ճշմար տու թյա նը, սա կայն 
ագա հու թյան պա տա ճա ռով ցան կա նում է մի այլ պաշ տո նյա
յի ուղար կել, այդ ժա մա նակ Հե ղի ո դո րո սը առար կում է. «Եթե 
մի թշնա մի ունես, որը վնաս է տա լիս քո գոր ծին կամ շա հին, 
նրա՛ն ուղար կիր, որ իր պա տի ժը ստա նա, քա նի որ Աստ ված 
Իր կա րո ղու թյու նը հայտ նում է այն տեղ, և ով թշնա մու թյամբ է 
մո տե նում այդ սրբա վայ րին , պատժ վում է»: Երբ թա գա վո րը 
նո րից է լսում այդ խոս քե րը, այ լևս հրա ժար վում է Երու սա ղե մի 
բնա կիչ նե րին վնա սե լու մտքից:

Սա կայն վե րո հի շյալ Սի մո նը, չհրա ժար վե լով իր չար դի
տա վո րու թյու նից, դար ձյալ գնում է Ապո ղո նի ո սի մոտ և նրա 
դրդմամբ Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րին շատ չա րիք ներ պատ
ճա ռում, մին չև որ ճշմար տու թյա նը տե ղե կա նա լով` քա հա
նա յա պե տը թա գա վո րին հայտ նում է բուն իրո ղու թյան բո լոր 
ման րա մաս նե րը, և այս պես հա ջող վում է չե զո քաց նել այն բո
լոր վնաս նե րը, որոնք առա ջա նում են այս եր կու չա րա պարտ 
անձ նա վո րու թյուն նե րի չա րագր գիռ սադ րանք նե րից և ատե լի 
շա հախնդ րու թյու նից:

Հարց ԺԳ: Հետո հրեաները ի՞նչ վիճակում են լինում:
Պա տաս խան: Ան չափ խեղճ և թշվառ վի ճա կում: Որով հե տև 

վե րո հի շյալ Մեծն Ան տի ո քո սը մի որ դի ուներ, որը նրա կեն
դա նու թյան օրոք որ պես պա տանդ Հռոմ էր տար վել, և որը 

իջան ու եկան Հելիոդորոսի առաջ և ասացին. «Դու Օնիա քա հա
նայապետից շատ շնորհակալ եղիր, որովհետև նրա միջոցով Տերը 
քեզ կյանք շնորհեց» (Բ Մակ. 3:33):
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կոչ վում էր Հռչա կա վոր Ան տի ո քոս: Սա, լսե լով, որ հայ րը մա
հա ցել է, և եղ բայր Սե լև կի ոսն է թա գա վո րում, մի կերպ ազատ
վե լով` Հռո մից գա լիս է և եղ բո րը թու նա վո րե լով` ինքն է թա գա
վո րում Ասո րես տա նում374:

Արդ, վե րո հի շյալ Ոնիա քա հա նա յա պե տի եղ բայր Յա սո
նը, որը շատ չար անձ նա վո րու թյուն էր, Ան տի ո քո սին վաթ
սուն քսակ գու մար խոս տա նա լով` ցան կա նում է եղ բո րից 
հափշ տա կել քա հա նա յա պե տու թյու նը: Դրա նից բա ցի` խոս
տա նում է ևս հա րյուր քսակ այն պայ մա նով, որ հե թա նոս նե
րի սո վո րու թյամբ Երու սա ղե մում մի խա ղա րան բա ցե լով` լկտի 
և ան բա րո յա կան մի ջոց նե րով դրամ աշ խա տի: Չար ու ագահ 
թա գա վո րից հա մա պա տաս խան հրա ման ստա նա լով, քա հա
նա յա պետ լի նե լուց բա ցի` ձեռ նա մուխ է լի նում հե թա նո սա կան 
չար սո վո րու թյունն իրա գոր ծե լուն:

Մո լի մար դիկ, որոնք Յա սո նի օգ նա կան ներն էին, Ան տի ո
քո սից մով սի սա կան օրեն քը թող նե լու և կռա պաշտ դառ նա լու 
թույլտ վու թյուն են խնդրում, և այդ պի սով, քա հա նա ներն էլ են 
հրա ժար վում տա ճա րին ծա ռա յե լուց: Ոնի ան, որն առա քի նի 
անձ նա վո րու թյուն էր, չկա րո ղա նա լով հան դուր ժել եղ բոր սույն 
ան կարգ և մո լոր վար քը, նաև ան կա րող ար գե լե լու, նրա բռնի 
և խռո վա հույզ չա րու թյու նից զերծ մնա լու հա մար Երու սա ղե
մից հե ռա նում է Ան տի ո քի մեր ձա կայ քում գտնվող Դափ նա 
կոչ վող վայ րի բերդ և այն տեղ բնա կու թյուն հաս տա տում :

Այն օրե րին հե թա նոս նե րը, ըստ իրենց սո վո րու թյան, հինգ 
տա րին մեկ ան գամ Սուր քա ղա քում մեծ հան դի սու թյամբ զո
հեր են մա տու ցում իրենց կուռ քե րին: Ան տի ո քո սը ևս այն տեղ 

374 Սրանցից է սերում չարիքի արմատ, դառնության շառավիղ, 
անօրեն Անտիոքոսը՝ Անտիոքոս ար քայի որդին, որ պատանդ էր 
մնացել Հռոմ քաղաքում։ Նա թագավորեց հույների թագավո րության 
հարյուր երեսունյոթերորդ տարում (Ա Մակ. 1:11):
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գտնվե լով` հի շյալ Յա սո նը թա գա վո րին ավե լի հա ճո յա նա լու 
հա մար գու մար է ուղար կում` որ պես զոհ, սա կայն քա նի որ 
այդ գու մա րը Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րից էր վերց րել , տա նող
նե րը չեն ցան կա նում, որ այն կուռ քե րին զո հա բեր վի, և ար
քա յին խնդրում են մի այլ նպա տա կի հա մար գոր ծա ծել: Այս է 
պատ ճա ռը, որ թա գա վո րը հրա մա յում է այդ դրա մը տրա մադ
րել պե տա կան նա վա տոր մի ծախ սե րին:

Երբ մա հա նում է Եգիպ տո սի Պտղո մե ոս 4րդ թա գա
վո րը, եր կու երի տա սարդ որ դի ներ է թող նում, որոնց մայ րը 
Երև ե լի Ան տի ո քո սի քույրն էր: Այս եր կու եղ բայր նե րի մի ջև 
թշնա մու թյուն է ծա գում, և Ան տի ո քո սը մտադր վում է նրան
ցից հափշ տա կել Եգիպ տո սը, սա կայն որ պես զի թշնա մու
թյան կաս կա ծի տե ղիք չտա, իր քե ռոր դի նե րի խնդրան քով 
իբ րև բա րե կամ գնում է Եգիպ տոս և Եգիպ տո սին մո տե նա
լիս մարդ է ուղար կում, որ իր գալս տյան մա սին տե ղե կաց
նեն, որ պես զի չմտա ծեն, որ թշնա մու թյամբ է եկել: Բայց 
մինչ այդ եր կու եղ բայր նե րը հաշտ վել էին, և ժո ղովր դի մեջ էլ 
հա մա ձայ նու թյուն էր գո յա ցել: Այս է պատ ճա ռը, որ Ան տիո
քո սը հաս կա նա լով, որ չի կա րո ղա նա լու իրա կա նաց նել իր 
մտադ րու թյու նը, վե րա դառ նում է, և երբ Հոպ պեի կող մից է 
մո տե նում Երու սա ղե մին, Երու սա ղե մի բնակ չու թյու նը, նրան 
ըն դա ռաջ գնա լով, մեծ հան դի սու թյամբ և պա տիվ նե րով ըն
դու նում է նրան:

Հարց ԺԴ: Անտիոքոսը, Երուսաղեմ գալով, 
հրեաներին նեղո՞ւմ է:
Պա տաս խան: Ո՛չ: Թե պետ նրա միտ քը միշտ չար էր, սա

կայն այս ան գամ իր չա րու թյու նը գաղտ նի պա հե լով` վե րա
դառ նում է Ծու րի և Սի դո նի կող մե րը: Բայց երեք տա րի հե տո 
վե րո հի շյալ Յա սոնն իր գոր ծե րի հա մար Ան տի ո քո սի մոտ է 
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ուղար կում Մե նե ղա վոս անու նով մի մար դու` նրան հանձ նե լով 
նաև ար քու նի գան ձը, որ տա նի թա գա վո րին: 

Մե նե ղա վո սը, իմա նա լով ասո րի նե րի թա գա վո րի ագա հու
թյու նը, երեք հա րյուր քսակ գու մար է խոս տա նում և Յա սո նից 
առ նե լով քա հա նա յա պե տու թյու նը` ար քա յի հրա մա նով Երու
սա ղեմ է վե րա դառ նում, որից վա խե նա լով` Յա սո նը ստիպ
ված է լի նում փախ չե լու կռա պաշտ ամո նա ցի նե րի եր կի րը:

Դու Աստ ծու ար դա րու թյո՛ւնը տես. ինչ պես որ ին քը՝ Յա
սոնն է հաս նում իր նպա տա կին ̀  անի րա վու թյամբ եղ բո րը՝ 
Ոնի ա յին, զրկե լով քա հա նա յա պե տու թյու նից, նույն պես և ին
քը, Մե նե ղա վո սի ձեռ քով զրկվե լով, ստիպ ված է լի նում կա մա 
թե ակա մա փա խուս տով ապաս տա նե լու օտար երկ րում: Սա
կայն Մե նե ղա վո սը, իր տված խոս տու մին հա մա պա տաս խան 
ան կա րող լի նե լով այդ գու մա րը վճա րե լու, նույն պես զրկվում է 
քա հա նա յա պե տու թյու նից :

Քա նի որ ար քու նի գան ձա տան պաշ տո նյան՝ Սուստ րա տոս 
հա զա րա պե տը (որը Երու սա ղե մի բեր դի պա հա պան զոր քե րի 
գլխա վորն էր), չի թույ լատ րում, որ Մե նե ղա վո սը քա ղա քի բնա
կիչ նե րից դրամ հա վա քի, թա գա վո րը, լսե լով սրանց վե ճի մա սին, 
եր կու սին էլ իր մոտ է կան չում, և Սուստ րա տո սին Կիպ րո սի կա
ռա վա րիչ կար գե լուց հե տո Մե նե ղա վո սին զրկում է քա հա նա
յա պե տու թյու նից և նրա փո խա րեն քա հա նա յա պետ է կար գում 
նրա եղ բո րը` Լյու սի մա քո սին: Այս պի սով, խայ տա ռակ վում է 
այն անար ժան անձ նա վո րու թյու նը , որը կա շառ քով էր ստա ցել 
այդ սուրբ պաշ տո նը, սա կայն, այ սու հան դերձ, նա դար ձյալ չի 
խրատ վում: Որով հե տև այն ժա մա նակ Ան տի ո քո սը Թեր սիս և 
Մա լո քա ղաք նե րի հար կե րը իր հար ճե րից մե կի ծախ սե րի հա
մար հատ կաց րած լի նե լով` բնա կիչ նե րի մեջ վեճ է առա ջա նում, 
և երբ նա ան ձամբ է գնում այն տեղ, իր սի րե լի Անդ րո նի կոս նա
խա րա րին է հանձ նում ժո ղովր դին կա ռա վա րելը:
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Ուստի Մե նե ղա վո սը, որը, պաշ տո նի հա մար իր ամ բողջ 
հարս տու թյու նը վատ նե լուց բա ցի, խայ տա ռա կու թյամբ պաշ
տո նանկ էր եղել, մի կերպ գո ղա նա լով տա ճա րի ոս կյա անոթ
նե րը, մի քա նի սը հի շյալ Անդ րո նի կո սին է տա լիս նրա պաշտ
պա նու թյու նը շա հե լու նպա տա կով, իսկ մնա ցա ծը գու մա րի է 
վե րա ծում:

Իսկ Ոնիա քա հա նա յա պե տը, որը, եղ բո րից` Յա սո նից, 
փախ չե լով, ապաս տա նում է Դափ նա դղյա կում, լսե լով, որ Մե
նե ղա վո սը իրեր է գո ղա ցել տա ճա րից, խիստ հան դի մա նու
թյան գիր է հղում նրան, որն էլ բար կա նա լով Անդ րո նի կո սից 
խնդրում է սպա նել քա հա նա յա պե տին: Ան խիղճ պաշ տո նյան 
սուտ եր դու մով վստա հեց նե լով` Ոնի ա յին դղյա կից դուրս է հա
նում և անի րա վո րեն սպա նում: 

Քա նի որ Ոնի ան իմաս տուն և առա քի նի մարդ էր և մա նա
վանդ ամ բողջ ժո ղովր դի մեջ հար գանք և պա տիվ էր վա յե լում, 
ուս տի Ան տի ո քի բնա կիչ նե րը շատ են տխրում նրա մահ վան 
հա մար: Նույ նիսկ թա գա վո րը Թեր սի սից վե րա դառ նա լիս, լսե
լով Ոնիա քա հա նա յա պե տի անի րավ մահ վան մա սին, ոչ մի
այն ող բում է նրան, այ լև անա գո րույն Անդ րո նի կո սին քա ղա քի 
փո ղոց նե րով անարգ ված շրջեց նե լուց հե տո, Ոնի ա յի սպա նու
թյան վայ րում չա րա չար տան ջե լով, սպա նել է տա լիս: Թեև Ան
տի ո քոս թա գա վորն էլ բա րի պտուղ չէր, սա կայն այս դեպ քում 
ար դա րու թյուն է իրա կա նաց նում:

Երբ ան գութ Անդ րո նի կո սը մա հա նում է, Մե նե ղա վո սը, 
նեղ վի ճա կի մեջ ընկ նե լով, մի ա վոր վում է եղ բոր՝ Լյու սի մա քո
սի հետ և սկսում տա ճա րից գո ղու թյուն ներ անել: Ժո ղո վուրդն 
իմա նա լով հար ձակ վում է Լյու սի մա քո սի վրա, որը, երեք հա
զար ավա զակ նե րի գլուխ ան ցած, կռվում է ժո ղովր դի դեմ: 
Թեև այդ պա հին ժո ղո վուր դը զին ված չէր, սա կայն ին չով պա
տա հի՝ քա րե րով, փայ տե րով, մի մասն էլ հող և ավազ նե տե լով, 
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վեր ջա պես նրանց հա ջող վում է Լյու սի մա քո սին ոտ նա տակ 
անե լով սպա նել: Այդ դեպ քը թա գա վո րին հայտ նե լու հա մար 
երեք մարդ են ուղար կում, և թա գա վո րը, Մե նե ղա վո սին մե ղա
վոր ճա նա չե լով հան դերձ, նրա նից գու մար վերց նե լով, ար դա
րաց նում է և, ան շուշտ, նրա գի տու թյամբ այդ երեք մարդ կանց 
սպա նում: Այս մարդ կանց մա հը հա նի րա վի էր, և ժո ղո վուր դը 
պատ վով թա ղում է նրանց, իսկ Մե նե ղա վո սը, նո րից իր պաշ
տո նը ստանձ նե լով , գա լիս է Երու սա ղեմ:

Ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է, Ան տի ո քո սը փա փա գում էր 
տի րա նալ Եգիպ տո սին. այս է պատ ճա ռը, որ ճա նա պարհ է 
ընկ նում և՛ ծո վա յին, և՛ ցա մա քա յին բա զում զոր քով, շա տե րին 
կո տո րե լուց հե տո թա գա վո րին էլ փա խուս տի է մատ նում և 
տի րա նում Եգիպ տո սին 375: 

Մինչ նա Եգիպ տո սում էր, Աստ ծու կամ քով Երու սա
ղե մի երկ նա կա մա րում ան հա մար ահար կու և սպա ռա զեն 
զոր քեր են երև ում, որոնք և՛ հե տև ակ, և՛ հե ծե լա զոր, ոս կյա 
զրահ նե րով են զար դար ված լի նում, և որոնք կար ծես մի մյանց 
դեմ են պա տե րազ մում, և մեծ աղ մուկ ու այլ որո տան ման և 
շռնդա լից ձայ ներ են լսվում երկն քից: Այս երև ույ թը քա ռա սուն 
օր է տև ում, և բո լոր բնա կիչ ներն էլ տես նում են, և ամեն մե կը 
մեկ նա բա նե լով աղոթք ներ և աղա չանք ներ է մա տու ցում, որ
պես զի Աստ ված բա րին կա տա րի, քա նի որ կաս կած չկար, որ 
Երու սա ղե մի վրա մի մեծ և սոս կա լի պա տիժ էր գա լու:

Այդ ժա մա նակ, երբ ամ բողջ ժո ղո վուր դը եր կյու
ղով էր հա մակ վել և խո րին թախ ծի մատն վել, ժո ղո վրդի 
մեջ կեղծ լուր է տա րած վում, թե Ան տի ո քոս թա գա վո րը 

375 Նա մեծ զորքով, ռազմակառքերով, փղերով ու բազում նա
վե րով արշավեց Եգիպտացիների երկ րի վրա, որպեսզի պատերազմի 
Եգիպտոսի Պտղոմեոս թագավորի դեմ։ Պտղոմեոսը պար տու թյուն 
կրեց նրանից ու փախուստի դիմեց (Ա Մակ. 1:18,19):
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մա հա ցել է: Են թադր վում է, որ հենց քա ղա քի մե ծա մեծ ներն են 
այդ սուտ լու րե րը տա րա ծում ժո ղո վր դի վա խը ցրե լու հա
մար, սա կայն նրանք, իրենց չա րու թյան փո խա րեն, շու տով 
պատժ վում են, քա նի որ վե րո հի շյալ Յա սո նը, որն ապաս տա
նել էր ամո նա ցի նե րի երկ րում, թա գա վո րի մահ վան սուտ լու
րի պատ ճա ռով հա զար մար դաս պան ավա զակ ներ հա վա քե լով, 
հան կարծ հար ձակ վում է Երու սա ղե մի վրա: Մե նե ղա վո սը փա
խուս տով ապաս տա նում է բեր դում, և ան գութ Յա սո նը, քա
ղաքն ան տեր գտնե լով, շատ մարդ կանց է կո տո րում, բայց, ի 
վեր ջո, քա ղա քա ցի նե րը մի ա վոր վե լով կո տո րում են նրա մարդ
կանց և նրան էլ փա խուս տի մատ նում, ուս տի անզ գա մը նո րից 
ամո նա ցի նե րի թա գա վո րին է ապա վի նում: 

Սա կայն այն տեղ էլ հան գիստ չմնա լով` արաբ նե րի Արետ
տա թա գա վո րի նկատ մամբ հան ցանք է գոր ծում և վա խը 
սրտում` ստիպ ված է լի նում քա ղա քից քա ղաք փախ չե լու : Այն
պես որ մի ամա յի վայ րում մա հա նա լով` ան գամ գե րեզ մա նի էլ 
չի ար ժա նա նում : 

Խրա՛տ ըն դու նիր. ահա այս պի սի խայ տա ռակ և ան հայտ 
մահ է ունե նում այն մար դը, որը, իր վի ճա կից գոհ չլի նե լով, 
ավե լի մեծ պատ վի և փառ քի հաս նե լու հա մար անի րա վու
թյուն է գոր ծում:

Հարց ԺԵ: Անտիոքոսը, Երուսաղեմի բնակիչների 
խռովությունների մասին լսելով, նեղո՞ւմ է նրանց: 
Պա տաս խան: Նե ղում է: Որով հե տև Եգիպ տո սից վե րա դառ

նա լիս` ասե լով, որ երու սա ղե մա ցի նե րը ապս տամ բել են, գա
լիս է Երու սա ղեմ և առանց ծեր ու մա նուկ, այր ու կին հաշ վի 
առ նե լու երեք օրում ութ սուն հա զար մարդ է կո տո րում, ևս 
քա ռա սուն հա զա րին էլ գե րե վա րե լով վա ճա ռում է և քան
դում Երու սա ղե մի պա րիս պը: Սրա նից բա ցի` Մե նե ղա վո սի 
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դրդմամբ մտնում է տա ճար և ինչ քան ոս կյա և ար ծա թյա 
անոթ ներ և զար դա րանք է գտնում, բո լո րը վերց նում է:

Հե տո Փի լիպ պոս անու նով մե կին թող նում է Երու սա ղե
մում, որ կա ռա վա րի մնա ցած ժո ղովր դին : Սա կայն սա, տի րո
ջից առա վել չա րա գույն լի նե լով, էլ ավե լի չա րիք ներ է պատ ճա
ռում : Մե նե ղա վոսն էլ ցան կու թյուն է հայտ նում նախ կին իր 
պաշ տո նին վե րա դառ նա լու , սա կայն Ան տի ո քո սը պատ շաճ չի 
հա մա րում, քա նի որ նա, ով դա վա ճա նում է իր ազ գին և կրո
նին, չի կա րող հա վա տար մու թյամբ ծա ռա յել ուրի շի, ուս տի 
քա հա նա յա պե տու թյու նը նրա նից վերց նե լով` Գա րի զի նի կա
ռա վա րիչ է կար գում` օգ նա կան նշա նա կե լով Անդ րո նի կոս 
անու նով մի ուրիշ ան ձի: Այ նու հե տև թա գա վո րը Ապո ղո նի
ոս անու նով գա զա նա բա րո մի մար դու քսան հա զար զոր քով 
ուղար կում է Երու սա ղեմ` հրա մա յե լով, որ կո տո րի բո լոր տղա
մարդ կանց և կա նանց ու երե խա նե րին էլ գե րե վա րե լով` վա ճա
ռի: Երբ վեր ջինս գա լիս է Երու սա ղեմ, նա խա պես իր նպա տա կը 
գաղտ նի է պա հում և մի շա բաթ օր իր զոր քին զո րա վար ժու
թյան է հա նում, և երբ բնակ չու թյու նը խմբվում է, որ դի տի, 
հրա մա յում է կո տո րել բո լո րին , զոր քի մի մասն էլ, քա ղա քում 
ցրվե լով, ճա նա պար հին հան դի պող մարդ կանց է կո տո րում:

Հրե ա նե րի այս պի սի դառ նա ղետ վի ճա կի են թարկ վե լուց 
հե տո եր կար ժա մա նակ է անց նում, և ահա Ան տի ո քո սը Աթե
նո րի ոս անու նով մի անձ նա վո րու թյան ուղար կում է Երու սա
ղեմ` խստիվ պատ վի րե լով, որ բո լոր հրե ա նե րը թող նեն իրենց 
կրոնն ու օրենք նե րը և կուռ քեր երկր պա գեն, իսկ անհ նա զանդ
նե րը` անխ նա և առանց բա ցա ռու թյան կո տոր վեն: Հանդգ
նու թյուն է ունե նում նաև տա ճա րի զո հա սե ղա նին կուռք դնե
լով` այն մե հյա նի վե րա ծե լու, ավե լին` բո լոր քա ղաք նե րում և 
գա վառ նե րում թա գա վո րի հրա մա նով կուռ քե րին նվիր ված 
մեհյան ներ և զո հա սե ղան ներ է կա ռու ցում:
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Երբ մի այս պի սի անօ րեն հրա ման է ար ձակ վում, շա տե րը, 
որոնք ար դեն իսկ վա ղուց վատ և չար սրտի ու մտքի տեր մար
դիկ էին, հնա զանդ վե լով թա գա վո րա կան հրա մա նին, ուրա
նում են իրենց օրեն քը և սկսում են հե թա նո սա կան անա ռակ 
սո վո րու թյուն նե րով ապ րել: Սա կայն լի նում են նաև այն պի
սիք, որոնք, իրենց Արար չի հրա ման նե րը պա հե լով, Նրա սուրբ 
օրենք նե րի պահ պա նու թյան նա խան ձախնդ րու թյամբ լցված, 
ամա յի տե ղեր են փախ չում, մյուս նե րը, քա ջու թյամբ դի մա նա
լով զա նա զան տան ջանք նե րի, հանձն են առ նում մա հա նալ` ի 
սեր հայ րե նի օրենք նե րի:

Քա նի որ թա գա վո րի հրա մա նով կարգ ված պաշ տո նյա
նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ խու զար կու թյուն ներ են կա
տա րում, այն պես որ ոչ ոք չի հա մար ձակ վում շա բաթ օրը 
սրբու թյամբ պա հել կամ տոն օրե րը ըստ կար գի անց կաց նել և 
երե խա նե րին բա ցա հայտ թլփա տել և մա նա վանդ հրե ա ան
վան վել: Բո լոր վայ րե րում պաշ տո նյան ներ են նշա նակ վում , 
որ ստի պեն կուռ քե րին զո հա բե րու թյուն ներ անել, իսկ ով քեր 
հանձն չեն առ նում, անխ նա սրի են քա շում:

Այդ օրե րին եր կու մայ րեր գաղտ նի թլփա տում են իրենց 
զա վակ նե րին, և երբ նրան ցից գան գատ վում են իշ խա նու թյուն
նե րին, այս եր կու սը ա տյան են կանչ վում. երե խա նե րին նրանց 
ստինք նե րից կա խած, քա ղա քի հրա պա րա կում ան պատ վու
թյամբ շրջեց նե լով, այ նու հե տև պարս պից վայր նե տե լով` սպա
նել են տա լիս: Ոմանք շա բա թը պա հե լու նպա տա կով քա ղա քի 
մեր ձա կայ քում գտնվող քա րան ձավ նե րում են թաքն վում, և 
եթե նրանց գտնում են, բո լո րին մի ա սին այ րում են:

Այս պի սով, թեև շա տե րը, Աստ ծու եր կյու ղը իրենց սրտե
րից հա նե լով, ուրա նում են իրենց հայ րե նա կան կրո նը, սա
կայն շա տերն էլ, Աստ ծուց եր կյու ղե լով, սի րա հո ժար հանձն են 
առ նում, օրեն քին չընդ դի մա նա լով, նա հա տակ վել: Օրի նակ` 
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Ան տի ոք քա ղա քում ապ րող Եղի ա զար անու նով ինն սու նա մյա 
իմաս տուն և մե ծա պա տիվ մի մար դու բե րա նին սանձ դնե լով` 
ստի պում են օրեն քին հա կա ռակ խո զի միս ուտել, որ պես զի 
երի տա սարդ նե րը տես նե լով մի ան գա մից թող նեն օրեն քը:

Սա կայն երբ տես նում են, որ նա օրի նա զանց չլի նե լու հա
մար պատ րաստ է են թարկ վել բո լոր տան ջանք նե րին և մեռ
նել, առա ջար կում են. «Ձև ա կա նո րեն են թարկ վի՛ր թա գա վո րի 
հրա մա նին, սա կայն մենք քեզ այլ միս կտանք, որ ուտես, որ
պես զի ազատ վես տան ջա լից մահ վա նից»: Այո՛, նրա տա րի քը 
հաշ վի առա նե լով` այս պի սի առա ջարկ են անում, սա կայն նա 
պա տաս խա նում է. «Իմ աս տի ճա նին պատ շաճ չէ կեղ ծա վո րա
բար վար վել օրեն քին վե րա բե րող խնդիր նե րում և թույլ տալ, որ 
ասեն, թե Եղի ա զարն ինն սուն տա րե կան հա սա կում կռա պաշտ 
դար ձավ. դա անհ նա րին է, եթե նույ նիսկ դրա նից հե տո էլ 
մարդ կան ցից նե ղու թյուն չկրե լով` մի այս քան էլ ապ րեմ, Աստ
ծու դա տաս տա նից , այ նու ա մե նայ նիվ, չեմ կա րող ազատ վել»376:

Դու Եղի ա զա րի առա քի նու թյո՛ւնը տես. որով հե տև նա, 
օրի նա զանց լի նե լով, լավ կյան քով ապ րե լուց ավե լի լավ է հա
մա րում չար չար վել և քա ջու թյամբ մա հա նալ, մի այն թե սե
րունդ նե րին առա քի նու թյան բա րի օրի նակ թող նի, որ նրանք էլ, 
մահ վա նից և տան ջանք նե րից չերկն չե լով, սի րով պա հեն աստ
վա ծա յին օրենք նե րը: Երբ հե թա նոս նե րը լսում են նրա հա մար
ձակ խոս քե րը, կա տա ղի բար կու թյամբ սաս տիկ տան ջանք նե
րից հե տո սպա նում են երա նե լի քա հա նա յին:

Այ նու հե տև ձեր բա կա լում են մի առա քի նի կնոջ377 իր երի
տա սարդ յոթ զա վակ նե րով և տա նում Ան տի ո քո սի մոտ, որը 

376 Ո՛չ արժան է, ո՛չ էլ պատշաճ, որ այս տարիքի հասած մարդը 
կեղ ծավորություն անելով մտնի սուրբ դատաստան…. և աշխարհում 
վատ ծերունու անուն կթողնեմ (Բ Մակ. 6:24,25):

377 Ավանդության համաձայն` նրա անունը Շամունա էր:
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նրանց ստի պում է խո զի միս ուտել, այ լա պես անա սե լի չար
չա րանք նե րի պատ րաստ վեն: Այժմ հարկ է նկա տի առ նել արի
ա կան քա ջու թյու նը. որով հե տև վե րո հի շյալ Եի ա զար քա հա
նա յի նման մարմ նա կան մահ վա նից եր բեք չվա խե նա լով` յոթ 
եղ բայրն էլ մի ա հա մուռ և մի ա հո գի ար հա մար հում են բռնու
թյուն նե րը, և նրան ցից մե կը արի ա բար հարց նում է. «Ի՞նչ եք 
կանգ նել և անի մաստ հար ցաքն նում, մենք պատ րաստ ենք 
մա հա նա լու, սա կայն եր բեք չենք ուրա նա մեր հայ րե նի 
օրենք նե րը»:

Այս պա տաս խա նից կա տա ղած` Ան տի ո քո սը հրա մա
յում է պատ րաս տել տան ջանք նե րի գոր ծիք նե րը: Խո սո ղի լե
զուն կտրե լուց բա ցի` գլխի մաշկն էլ ծոծ րա կից քե րե լով դեմ քի 
վրա են շրջում, ապա ոտ քի և ձեռ քի մատ նե րի ծայ րե րը կտրել է 
հրա մա յում և եռա ցող յու ղի թա վա յում այ րե լով` սպա նում է 
նրան: Խստա սիրտ Ան տի ո քո սը այս պի սի սոս կա լի տան ջանք
նե րի է են թար կում առա ջի նին` մտա ծե լով, որ մյուս նե րը տես
նե լով կվա խե նան և կհրա ժար վեն իրենց օրենք նե րից: Սա կայն 
նրանք, Աստ ծուն հու սա լով, սկսում են է՛լ ավե լի մխի թա րել և 
քա ջա լե րել մի մյանց` ասե լով. «Քա ջու թյամբ մեռ նե լով փրկենք 
մեր հո գի նե րը , քա նի որ Աստ ծու առ ջև մեր կրած չար չա րանք
ներն ան տես ված չեն»378:

Երբ երկ րոր դին են բե րում տան ջանք նե րի վայր և հարց
նում, թե հո ժա րա կամ պատ րաստ է օրենք նե րից հրա ժար վե լու 
և ազատ վե լու չար չա րանք նե րից, պա տաս խա նում է. «Եր բեք 
իմ հայ րե նի օրենք նե րը չեմ թող նի», երկ րոր դին էլ են սկսում 
մի և նույն տան ջանք նե րով չար չա րել և նե ղել, սա կայն նա հա
մար ձա կու թյամբ թա գա վո րին ուղ ղե լով իր խոս քը` ասում է. 

378 Եղբայրներն իրենց մորն ու միմյանց սկսեցին մխիթարել 
ու ասել. «Քաջությամբ մեռնենք և ա նուն ու հոգի ժառանգենք» 
(Բ Մակ. 7:5):
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«Ո՛վ ամ բար տա վան, կար ծում ես, որ դու ես մեզ սպա նո ղը, 
իմա ցի՛ր, որ մենք մեր հո ժար կամ քով ենք մա հա նում, որ պես
զի հան դեր ձյալ կյան քում հա վի տե նա պես ապ րենք. դու դա չես 
հաս կա նա»: 

Այ նու հե տև եր րոր դին բե րե լով` հրա մա յում են, որ լե զուն 
դուրս հա նի, իսկ նա քա ջու թյամբ ոչ մի այն լե զուն է հա նում, 
այ լև ձեռ քերն է պար զում է, որ կտրեն: Թեև Ան տի ո քո սը հի ա
նում է նրա քա ջու թյամբ, սա կայն իր մտադ րու թյու նից հետ չի 
դառ նում: Այս պի սով, ան տա նե լի չար չա րանք նե րով խոշ տան
գե լուց հե տո սպա նում են վեց եղ բայր նե րին: Իսկ յո թե րոր դին, 
որն ամե նա փոքրն էր, երբ տան ջանք նե րի վայր են բե րում, թա
գա վո րը նրա հետ շատ մխի թա րա կան խոս քե րով խո սում և 
խոս տա նում է, որ եթե հնա զանդ վի և հրա ժար վի օրենք նե րից, 
զա նա զան մե ծա մեծ պա տիվ նե րի կար ժա նաց նի: Նրա բա ցա
սա կան պա տաս խան նե րից հե տո ստի պում է մո րը, որ հա մո զի 
ման կա նը: Սա կայն մայ րը, ինչ պես այն վեց եղ բայ րե րին էր հոր
դո րել և խրա տել, որ առանց տան ջանք նե րից և մահ վա նից վա
խե նա լու, ի սեր Աստ ծու` մա հա նան, նաև այս փոքր որ դուն է 
հույս և եռանդ հա ղոր դում` ասե լով. «Որ դյա՛կս, ընդ հան րա
պես մի՛ վա խե նա տան ջանք նե րից, միտքդ Աստ ծո՛ւն ուղ ղիր և 
եղ բայր նե րիցդ հետ մի՛ մնա»:

Այն ժա մա նակ մա նու կը դա հիճ նե րին պա տաս խա նում է. 
«Ո՞ւմ եք սպա սում դան դա ղե լով . թա գա վո րի հրա մա նը չպի տի 
կա տա րեմ, այլ հնա զանդ պի տի մնամ հայ րե նի օրենք նե րին»: 
Սրա նից բա ցի, դառ նա լով Ան տի ո քո սին, ասում է. «Դու, չար և 
ամ բար տա վա ՛ն մարդ, այս չա րու թյանդ հա մար չես կա րո ղա
նա լու ազատ վել Աստ ծու ձեռ քից, մենք մի փոքր կհամ բե րենք 
և հա վի տե նա կան կյան քին կհաս նենք, քա նի որ հույս ներս 
Աստ ված է, Որը մեզ հա վի տե նա կան կյանք է խոս տա ցել»: 
Թեև այս խոս քե րից թա գա վո րի սիր տը կոտր վում է, սա կայն 
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յոթ եղ բայր նե րից էլ իր խոս քը ոտ նա կոխ անե լու պատ ճա ռով 
բար կա ցած՝ հրա մա յում է ավե լի սաս տիկ տան ջանք նե րով 
սպա նել նրան: Նրանց մայրն էլ, նույն չար չա րանք նե րը կրե լով, 
մա հա նում է:

Այս տեղ լա՛վ խոր հիր Աստ վա ծա յին ան պար տե լի զո րու թյան 
մա սին. քա նի որ Աստ ված այն պի սի զո րու թյուն և արի ու թյուն է 
տա լիս տկար մարդ կանց, որոնք, ան հող դողդ մնա լով անա սե
լի ցա վե րի և տան ջանք նե րի մեջ, ոչ մի այն ազատ վե լու հա մար 
աղա չա կան խոսք չեն ասում, այ լև թա գա վո րի թվար կած պա
տիվ նե րը մեր ժե լով` հա մար ձակ վում են դեմ առ դեմ հան դի մա
նա կան և կշտամ բան քի խոս քեր ասե լու, մա նա վանդ խոս տո վա
նե լով Աստ ծու ողոր մու թյունն ու ար դա րու թյու նը` հան դեր ձյալ 
կյան քում ան վախ ճան կյան քի իրենց հույսն են հայտ նում:

Ար դա րև, Աստ վա ծա շուն չը, վե րո հի շյալ յոթ եղ բայր նե րի 
քա ջու թյունն ու առա քի նու թյու նը գո վե լով, առա վել գո վում է 
նրանց մոր հա վատն ու քա ջու թյու նը` նրան ան վա նե լով սքան-
չե լի մայր379: Քա նի որ որ դի նե րին առա քի նու թյան շավ ղի մեջ 
կրթե լուց բա ցի` գո հա նա լով մեկ օրում յո թին էլ Աստ ծուն է 
ըն ծա յում: Մահ վա նից չվա խե նա լու նրանց տված հոր դորն 
ինքն էլ գործ նա կա նո րեն ցույց է տա լիս, որ մա հից չի վա խե
նում և պատ րաստ է հա նուն օրեն քի մա հա նալ: Այս պի սով, 
նրանք, օրեն քի ճշմար տու թյունն ապա ցու ցե լու հա մար տան
ջա լից մա հը հանձն առ նե լով, նա հա տակ են ան վան վում, և 
Եկե ղե ցին նրանց փա ռա վոր հի շա տա կը ամեն տա րի ան խա
փան տո նում է: 

Օրի նա՛կ վերց րու հի շյալ յոթ եղ բայր նե րի առա քի նու թյու
նից, և եթե Աստ ծու օրհ նյալ և սուրբ ան վան հա մար հարկ 

379 Առավել ևս բարի հիշատակի էր արժանի սքանչելի մայրը։ Նա 
Աստծու հույսին ապավինելով՝ այս պիսի յոթը որդի էր կորցնում մեկ 
օրում, նույն ժամին (Բ Մակ. 7:20):
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լի նի մեռ նե լու չափ ծանր չար չա րանք ներ կրել, ընդ հան րա պես 
մի՛ երկն չիր, և հա վատքդ եր բեք թող չտկա րա նա, այլ Աստ
ծու կա րո ղու թյա նը հու սա լով ̀  աղո թի՛ր, որ Նա զո րաց նի քեզ: 
Ճշմա րիտ է` մարդ կա յին բնու թյու նը տկար է և վա խե նում է 
տան ջանք նե րից, սա կայն երբ կա տա րյալ հա վա տով և սի րով 
Աստ ծուն ես ապա վի նում, Աստ ծու ողոր մու թյամբ բնու թյու նը 
հաղթ վում է, և որ քան էլ նե ղու թյուն նե րի են թարկ վի, կա րող է 
աներ կյուղ տո կալ, ինչ պես որ շատ շա տե րը, ա րյուն հե ղե լով, 
Հի սուս Քրիս տո սի հա մար են նա հա տակ վել և ար քա յու թյան 
ան վախ ճան փառ քին հա սել:

Հարց ԺԶ: Հրեաները, որ այնքան նեղություն են 
կրում Անտիոքոսից, Աստծուն աղաչելով, 
արժանանո՞ւմ են գթության:
Պա տաս խան: Այո՛: Դու Աստ ծու ողոր մա ծու թյա՛նը նա յիր. 

որով հե տև ինչ քան էլ այս աշ խար հում մե կի վրա բար կա նա 
և պատ ժի, դար ձյալ իր ողոր մու թյու նը նրա հան դեպ չի խնա
յում, ուս տի վշտակ րին կա րեկ ցու թյուն ցույց չտվող և նրա 
վիշ տը բազ մա պատ կել ցան կա ցող մարդն Աստ ծուց ան պատ
ճառ պատժ վում է: Օրի նակ` Աստ ված, հրե ա նե րի ան կարգ 
վար քի պատ ճա ռով բար կա նա լով, Ան տի ո քո սի ձեռ քով պատ
ժում է ապե րախտ ժո ղովր դին, սա կայն Ան տի ո քոսն ուրա խա
նա լով կար ծում է, որ իր անձ նա կան հզո րու թյամբ է կա րո ղա
նում պատ ժել նրանց. մա նա վանդ անի րա վու թյան հակ վե լու 
ժա մա նակ ար դա րու թյան չափն անց նե լով` Աստ ված օգ նում է 
հրե ա նե րին, և թա գա վո րը, իր հզո րու թյու նը կորց նե լով, վեր
ջա պես տան ջանք նե րի է մատն վում և գնում կոր չում է վայ րի 
անա պա տում: 

Այդ ըն թաց քում Ղևի ցե ղից Մա տա թի անու նով մե կը, որը 
հինգ որ դի ուներ՝ Հով հան նես, Շմա վոն, Հու դա, Եղի ա զար և 
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Հով նա թան, չկա րո ղա նա լով Երու սա ղե մում հան դուր ժել և՛ 
հե թա նոս նե րի, և՛ օրի նա զանց հրե ա նե րի վար քը, իր զա վակ
նե րով գնում է Մով դիմ քա ղաք և բնակ վում այն տեղ: Սա կայն 
իր ազ գի թշվառ վի ճա կի, տա ճա րի և Երու սա ղե մի հա մար, որ 
թշնա մու ձեռքն էր ան ցել, քուրձ է հագ նում` օձի քը պատ ռե
լով, ող բա լով և սաս տիկ տրտմու թյամբ: Ան տի ո քո սի մար դիկ 
նույն պես, այդ քա ղաք գնա լով, նա խա պատ րաստ վում են` զոհ 
մա տու ցե լու, ուս տի Մա տա թի ին ասում են. «Հնա զանդ վե լով 
թա գա վո րի հրա մա նին` զո՛հ մա տու ցիր, որ պես զի մնա ցածն էլ 
քեզ նից օրի նակ վերց նեն, ինչ պես Հու դա յի մնա ցյալ գա վառ
նե րում և Երու սա ղե մում են զո հում», և խոս տա նում են նրան 
շատ ունեց վածք և պա տիվ տալ:

Այն ժա մա նակ Մա տա թին, բարձ րա ձայն մեր ժո ղա կան 
պա տաս խան տա լով, այս պես է ասում. «Թեև նրանք թո
ղել են օրեն քը, սա կայն, քա՛վ լի ցի, որ ես, որ դի ներս և եղ բայր
ներս թող նենք այն»: Խոս քը դեռ բե րա նում էր, երբ առաջ է 
գա լիս մի հրե ա, որ զո հա բե րու թյուն անի: Դու Մա տա թիի 
առա քի նու թյո՛ւնը տես. քա նի որ երբ Աստ ծու օրեն քին հա կա
ռակ արարք է տես նում, սաս տիկ զայ րա ցած` բար կու թյու նից 
սկսում է ամ բողջ մարմ նով դո ղալ և չկա րո ղա նա լով հան դուր
ժել, հի շյալ հրե ա յին իս կույն ոտ քե րի տակ գցե լով` սպա նում է, 
ինչ պես նաև սպա նում է թա գա վո րի ուղար կած մար դուն, 
փշրում է կուռ քը և աներ կյուղ կոր ծա նում կռա տու նը380:

Այն ժա մա նակ Մա տա թին բո լո րին կոչ է անում` ասե լով. 
«Ով ցան կա նում է պա հել օրեն քը, թող հե տևի ինձ», և թող
նե լով իրենց ունեց ված քը` փախ չում են ու ապաս տա նում 
անա պա տում: Երբ օրեն քի նա խան ձախնդ րու թյամբ նրա 
սույն կյան քը հայտ նի է դառ նում , շատ հրե ա ներ են իրենց 

380 Հազիվ էր նա այս խոսքերն ասել, որ հրեաներից մի մարդ…. 
(Ա Մակ. Բ 23):
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ըն տա նիք նե րով և ունեց ված քով մի ա նում նրանց, շա տերն էլ, 
նրանց օրի նա կին հե տև ե լով, բռնու թյու նից փախ չե լով, թող
նում են իրենց բնա կա վայ րե րը և ապաս տան գտնում այլ 
անա պատ նե րում:

Թա գա վո րի` կա ռա վա րիչ կար գած պաշ տո նյան, որ Երու
սա ղե մում էր նստում, և այլ հե թա նոս ներ, լսե լով վե րո հի շյալ 
փախս տա կան նե րի սույն շարժ ման մա սին, նախ նե րո ղու թյուն 
հայ ցե լու առա ջար կով և այ սու հե տև թա գա վո րին հնա զանդ վե
լու պայ մա նով պատ գա մա վոր ներ են ուղար կում, և երբ նրանք 
չեն հնա զանդ վում, ուրիշ օր նրանց վրա հար ձակ վել չհա մար
ձակ վե լով` շա բաթ օրը հան կարծ հար ձակ վում են նրանց վրա 
և մեկ օրում հա զար հո գու կո տո րում և շա տե րին էլ գե րի են 
վերց նում և անա սուն ներն էլ գե րե վա րում: Քա նի որ հրե ա նե
րը շա բաթ օրը չպղծե լու հա մար չեն պա տե րազ մում, այլ մի այն 
իրար քա ջա լե րե լով են բա վա կա նա նում:

Վե րո հի շյալ Մա տա թին և նրա ըն կեր նե րը, ժո ղովր դի 
սույն դժբախ տու թյա նը տե ղե կա նա լով , խորհր դակ ցում և որո
շում են, որ այ սու հե տև շա բաթ օրե րը իրենք չեն հար ձակ վե լու 
թշնա մու վրա, սա կայն եթե թշնա մին հար ձակ վի, իրենք ևս հետ 
չկանգ նե լով պա տե րազ մեն, որ պես զի ժո ղո վուրդն իզուր չկո
տոր վի: Մա տա թիի քա ջասր տու թյու նը բո լոր հրե ա նե րին հայտ
նի դառ նա լուց հե տո շա տե րը, որոնք նա խան ձա խնդիր էին 
Աստ ծու փառ քին և օրի նա պա հու թյա նը, մի ա նում են նրան, և 
նա, մարդ կանց առաջ նոր դե լով , բո լորն էլ մի ա բան, իրենց հույ
սը Աստ ծու ողոր մու թյան և օգ նու թյան վրա դնե լով, մեծ քա ջու
թյամբ հար ձակ վում են թշնա մու վրա և շա տե րին կո տո րե լով` 
մնա ցա ծին էլ ամո թա լի փա խուս տի մատ նում:

Այս պի սով, Մա տա թին, պատ ժե լով թշնա մուն, կոտ րա տում է 
կուռ քե րը, քան դում մե հյան նե րը և բո լոր վայ րե րում ապա հո
վե լով օրենքն իրա գոր ծե լը` խա փա նում թա գա վո րի հրա մա նի 
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իրա գոր ծու մը: Քա նի որ նա, ով, միշտ Աստ ծու պա տի վը պա
հե լով, փնտրում է նրա սուրբ օրեն քի պահ պա նու թյու նը, Աստ
ված էլ, այդ բա րե պաշտ և աստ վա ծա սեր մար դուն չխնա յե լով Իր 
օգ նու թյու նը, օրըս տօ րե թշնա մուն տկա րաց նում է նրա օրոք:

Մա տա թին, ինչ պես կեն դա նու թյան ժա մա նակ էր միշտ 
Աստ ծու փառ քի նա խան ձախն դիր և եր բեք ու ոչ մի պա
րա գա յում չէր խնա յում իր ան ձը, մա հա նա լու ժա մա նակ էլ, 
կան չե լով իր հինգ զա վակ նե րին, պատ վի րում է, որ ի սեր ազ
գի և կրո նի` առանց անձ նա կան հան գիստ որո նե լու, միշտ 
քա ջու թյամբ դի մա կա յեն թշնա մուն, որ պես զի հան դեր ձյալ 
կյան քում մշտնջե նա վոր կյան քի ար ժա նա նան: Այս առի թով 
սկսե լով Աբ րա հա մի օրե րից Աստ ծու սուրբ օրենք նե րի պահ
պա նու թյան հա մար իրենց հայ րե րի ցու ցա բե րած քա ջու
թյունն ու եռան դը մեկ առ մեկ հայտ նե լով` հոր դո րում է, որ 
նրանց նման արի ա սիրտ լի նեն և չվա խե նան թշնա մուց: Աստ
ծու օգ նու թյան և ողոր մու թյան վրա դնեն իրենց ողջ հույ սը, 
որը եր բեք չի զլա նա տա լու, եթե հա վա տար մու թյամբ ծա ռա
յեն Նրա սուրբ և պաշ տե լի կամ քին:

Հե տո իր երկ րորդ որ դուն` Շմա վո նին, որը շատ խո հեմ անձ
նա վո րու թյուն էր, որ պես հայր ավագ է կար գում` պատ վի րե լով, 
որ հնա զանդ վեն նրան, նաև եր րորդ որ դուն՝ Հու դա յին, զո րա
վա րի պաշ տոն է տա լիս, քա նի որ սա էր քա ջա սիրտն ու արին, 
ուս տի Մա կա բե է կոչ վում, որ նշա նա կում է «մար տիկ», ապա բո
լո րին օրհ նե լով` վախ ճան վում է ու թաղ վում Մով դիմ քա ղա քում, 
և բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը ող բում են նրա մա հը: Քա նի որ ինչ պես 
երև աց, այն ժա մա նակ թշնա մին, շատ զո րեղ և հաղ թող լի նե լուց 
բա ցի, նույ նիսկ հենց հրե ա նե րից ոմանք` չար մար դիկ, ժո ղո վրդի 
մեջ խռո վու թյուն ներ են հա րու ցում, ամ բողջ ազ գը մի այն պի սի 
թշվառ և ողոր մե լի վի ճա կի է հաս նում, որ թշնա մու եր կյու ղից 
ոչ մե կը չի հա մար ձակ վում` օրեն քը հայտ նա պես գոր ծադ րե լու : 
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Սա կայն Մա տա թին, ազ գի և կրո նի սի րով այր ված, մի այն Աստ
ծուն ապա վի նե լով , հաղ թում է թշնա մուն, և հրե ա նե րը կա րո ղա
նում են կա տա րել օրենք նե րի պատ գամ նե րը :

Հարց ԺԷ: Հրեաները հնազանդվո՞ւմ են զորավար 
դարձած Հուդա Մակաբայեցուն:
Պա տաս խան: Հնա զանդ վում են: Ար դա րև, Մա տա թիի մահ

վան հա մար ժո ղո վուր դը սգում և ար տաս վում է, սա կայն 
Աստ ծու ողոր մու թյամբ Հու դան, հո րից շատ ավե լի քաջ և 
արի ա սիրտ լի նե լով, միշտ հաղ թա նակ ներ տա նե լով և միշտ 
հսկա յա կան հար ված ներ հասց նե լով թշնա մուն, իս րա յե լա ցի
նե րը մե ծա պես մխի թար վում են և շունչ առ նում: 

Երբ եղ բայր նե րը և մյուս հրե ա նե րը, որոնք միշտ օրեն քի 
նա խան ձախն դիր են լի նում, մոտ վեց հա զար մարդ հա մե րաշ
խա բար նրա մոտ են հա վաք վում, Հու դան, Աստ ծու օգ նու
թյանն ապա վի նե լով, առանց ցե րեկ կամ գի շեր հաշ վի առ նե լու, 
աներ կյուղ հար ձակ վում է թշնա մի նե րի վրա և բո լո րին էլ կո
տո րե լով` սպա նում է, քան դում և կոր ծա նում է նրանց քա ղաք
նե րը և, վեր ջա պես, հարս տա հար վա ծին ազա տում է հարս տա
հա րո ղի ձեռ քից: 

Ապո ղո նի ո սը, որին թա գա վո րը Սա մա րի ա յում էր նշա նա
կել, լսե լով Հու դա յի այս պի սի քա ջու թյուն նե րի մա սին, բազ
մա քա նակ զորք հա վա քե լով, պատ րաստ վում է` նրա վրա 
հար ձակ վե լու, երբ Հու դան, իս կույն նրա վրա հար ձակ վե լով, 
սպա նում է նրան և զոր քը կո տո րե լուց հե տո կո ղոպ տում է և 
Ապո ղո նի ո սի սուրն էլ վերց նե լով` այ նու հե տև այդ սրով էլ կո
տո րում թշնա մի նե րին: Վե րո հի շյա լի նման ասո րի նե րի զո րա
հրա մա նա տար Սրեն էլ բա զում զորք է ժո ղո վում, որ պես զի 
իս րա յե լա ցի նե րից վրեժ առ նե լով` թա գա վո րից ավե լի փառք ու 
պա տիվ ստա նա: 
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Թեև այդ ըն թաց քում Հու դա յի զոր քի մեծ մա սը, խմբե րի 
բա ժան ված, դուրս էր եկել` շրջա կա բնա կա վայ րերն աս պա
տա կե լու, և նրա մոտ մնա ցած զորքն էլ հոգ նած էր և խիստ 
սա կա վա թիվ, այս է պատ ճա ռը, որ եր կյու ղում են, սա կայն Հու
դան, նրանց քա ջա լե րե լով , ասում է. «Աստ ված կա րող է քիչ 
մարդ կան ցով շա տե րին հաղ թել, քա նի որ հաղ թա նա կը ոչ թե 
շատ զոր քով է լի նում, այլ Աստ ծու զո րու թյամբ: Նրանք մեզ 
վրա են գա լիս հպար տու թյամբ և անի րա վու թյամբ` մեզ կո
տո րե լու և մեր որ դի նե րին և ըն տա նիք նե րը գե րե վա րե լու, մի՛ 
վա խե ցեք. Աստ ված կա րող է բո լո րին էլ երկ րի երե սից ջնջել և 
հաղ թա նա կը փոք րա թիվ զոր քին տալ»381:

Այս պի սի խրա խու սող խոս քե րից հե տո Աստ ծուն ապա վի
նե լով` իս կույն հար ձակ վում են թշնա մու վրա և կա րո ղա նում 
ցի րու ցան անե լով փա խուս տի մատ նել և նրանց հե տապն դե
լով ̀  նույն օրը ութ հա րյուր մարդ կո տո րել: Այս ան գամ Հու
դա յի քա ջու թյու նը այն քան հայտ նի է դառ նում, որ բո լո րը 
սկսում են նրա անու նից վա խե նալ, քա նի որ բո լո րի հա մար 
նա ա ռյու ծի նման ահար կու է դառ նում, և Սուրբ գիրքն է նրան 
ա ռյու ծի նմա նեց նում382: 

Հարց ԺԸ: Անգութ Անտիոքոսը, տեղեկանալով 
Հուդայի գործերին, նեղո՞ւմ է իսրայելացիներին:
Պա տաս խան: Այո՛, նե ղում է: Մա նա վանդ որո շում է, բո լո րին 

կո տո րե լով, հրե ա ազ գի անունն ան գամ աշ խար հից վե րաց նել: 

381 Հուդան սկսեց նրանց քաջալերել ու ասաց. «Աստծու համար 
դյուրին գործ է շատ մարդկանց մատնել քչերի ձեռքը…. որովհետև 
հաղթանակը ձեռք է բերվում ոչ թե շատ զորքով, այլ այն զո րու թյամբ, 
որ երկնքից է գալիս» (Ա Մակ. 3:18, 19):

382 Իր գործերով նա նմանվեց առյուծի ու որսի վրա մռնչացող 
առյուծի ձագի (Ա Մակ. 3:4):
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Քա նի որ ան միտ թա գա վո րն այն պես է բար կա նում , որ իր իշ
խա նու թյա նը են թա կա քա ղաք նե րից զորք հա վա քե լով` բո լո րին 
այն քան առա տո րեն է պար գև ատ րում, որ ար քու նի գան ձա րա
նը ամե նև ին դա տարկ վում է: Սրա նից բա ցի` Հրե աս տա նը գրե
թե ավե րակ էր դար ձել, ար քու նա կան տուր քե րը խիստ նվա
զել էին, և մտա ծե լով, որ մի գու ցե զոր քի կա րիք նե րը հո գա լու 
հա մար գու մար պա հանջ վի , սկսում է լրջո րեն մտա տանջ վել:

Այս է պատ ճա ռը, որ Լու սի աս անու նով մե կին իր փո խա րեն 
թող նե լով` զոր քի մի մա սը նրան է տա լիս, իսկ մյուս մա սին ինքն 
ան ձամբ առաջ նոր դե լով` Պարս կաս տա նի կող մերն է գնում, որ
պես զի այն տե ղից անհ րա ժեշտ գու մա րը հա վա քե լով` Հրե աս
տա նի վրա հար ձակ վի: Ար դեն իսկ Լյու սի ա սին պատ վի րել էր, 
որ նախ քան իր հար ձա կու մը նա հար ձակ վի այդ ապս տամբ 
երկ րի վրա և բո լո րին սրի քա շի, իր որ դուն էլ հանձ նել էր Լյու
սի ա սի խնա մա կա լու թյա նը (որ դին էլ էր Ան տի ո քոս կոչ վում):

Սա կայն Լյու սի ասն էլ իր հեր թին իրեն հանձն ված զոր քը 
հանձ նում է Պտղո մե ոս անու նով մե կին և նրան օգ նա կան կար
գում եր կու նշա նա վոր նա խա րար նե րի՝ Նի կա նո րին և Գոր գի
ա սին, որ գնան և ըստ թա գա վո րի հրա մա նի` կո տո րեն հրեա
նե րին: Սրանք դե ռևս անհ րա ժեշտ պատ րաս տու թյունն են 
տես նում, երբ Պտղո մե ո սը Երու սա ղե մում թա գա վո րի` կա ռա
վա րիչ կար գած Փի լիպ պո սից (տե՛ս ԺԵ հար ցը) լուր է ստա
նում, որ օր առաջ այն տեղ գտնվող հե թա նոս նե րին օգ նու թյան 
հաս նի, քա նի որ Հու դան նրանց կո տո րում է: Պտղո մե ո սը, այս 
լու րը ստա նա լով, իս կույն վե րո հի շյալ Նի կա նոր և Գոր գի ոս նա
խա րար նե րի հետ քա ռա սուն հա զար զորք է ուղար կում Իս րա
յել եր կիր, որ թա գա վո րի հրա մա նը կա տա րեն:

Դու Նի կա նո րի հպար տու թյո՛ւնը տես. որով հե տև հույսն 
իր զոր քի հզո րու թյան վրա դրած, իբր թե ար դեն կա տա րե
լա պես հաղ թա նա կած և հրե ա նե րին էլ գե րած՝ ինք նագ լուխ 
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որո շում է ինն սուն հրե ա յի մեկ քսակ գու մա րով վա ճա ռել և 
հա րյուր քսակ գու մա րը վճա րել, որն ամեն տա րի Ան տի ո քո սը 
վճա րում էր հռո մե ա ցի նե րին: Ուստի շրջա կա քա ղաք ներ լուր է 
ուղար կում, որ վա ճա ռա կան նե րը մեծ գու մա րով բա նակ գան` 
գե րի ներ գնե լու:

Այս լու րը տա րած վե լով` հա զար վա ճա ռա կան, մե ծա
մեծ գու մար նե րով իրենց շա հի հա մար բա նակ գնա լուց բա ցի, 
նրանց հետ շատ այլ մար դիկ էլ են գնում, և մեծ բազ մու թյուն է 
հա վաք վում: Հու դան, որ բո լոր վայ րե րում լրտես ներ ուներ, 
շու տով տե ղե կա նում է Նի կա նո րի գա լու մա սին: Զոր քի մեծ 
մա սը եր կյու ղից փա խել էր, և մի այն վեց հա զար մարդ էր մնա
ցել նրա հետ, այ սու հան դերձ, Աստ ծու զո րու թյանն ապա վի նե
լով` քա ջա լե րում է մնա ցած զոր քին, որ ընդ հան րա պես չվա խե
նան. նրանց հի շեց նում է Աստ ծու` մինչ այդ իս րա յե լա ցի նե րին 
արած օգ նու թյու նը և հոր դո րում, որ եր բեք չհու սա հատ վեն: 
Բա ցի սրա նից` ծոմ են պա հում, քուրձ են հագ նում և ջեր մա
գին աղոթք և պա ղա տանք անե լուց հե տո, երբ եր կու բա նակ
նե րը ճա կա տա մար տում են, Հու դան, Աստ ծու ողոր մու թյամբ 
հաղ թե լով, փա խուս տի է մատ նում թշնա մու զոր քը: 

Թեև Նի կա նո րը պար տու թյուն է կրում, սա կայն նրա օգ
նա կան նե րը, հե թա նոս նե րից զորք հա վա քե լով, կրկին հար
ձակ վում են Հու դա յի վրա, որը նո րից կո տո րում է նրանց և 
կո ղոպ տե լով բա նա կը` ան չափ ինչ քի տի րա նում: Գե րի ներ գնե
լու եկած վա ճա ռա կան նե րի գու մար ներն էլ է հափշ տա կում: 
Իրենց բա զում ավա րից բա ժին են հա նում որ բև այ րի կա նանց, 
որ բե րին և տնանկ նե րին և ցնծու թյամբ Երու սա ղեմ գա լով` 
իրենց երախ տա գի տու թյու նը հայտ նում Աստ ծուն, որ մար դա
սի րու թյամբ օգ նել է իրենց: 

Ճշմա րիտ է`Երու սա ղե մում թա գա վո րա կան զորք կար, 
սա կայն նրանք վա խե ցած փակ վում են բեր դում և չեն հա մար
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ձակ վում դուրս գա լու: Մի այն Կա լիս թի նե անու նով մի մար դու 
իր մարդ կանց հետ բռնե լով` Հու դա յի հրա մա նով այ րում են 
ողջողջ, քա նի որ սրանք այ րել էին տա ճա րի դու ռը: Ահա այս
պես Աստ ված օգ նում է ուղիղ սրտով Իրեն ապա վի նող նե րին: 
Երբ Հու դա յի շնոր հից այս պի սի մե ծա մեծ հաղ թա նակ ներ են 
լի նում, շրջա կա բո լոր հե թա նոս նե րը սկսում են եր կյու ղից դո
ղալ և նրա անու նից սար սա փել:

Նաև Նի կա նո րը, որը, իր զոր քի վրա հույս դրած, ցան կա
նում էր ինն սուն հրե ա յի մեկ քսակ գու մա րով վա ճա ռել, զոր
քի կո րս տից բա ցի, այն պի սի եր կյու ղով է հա մակ վում, որ մին չև 
իսկ աղ քա տի և մու րաց կա նի կեր պա րան քով և մեծ տխրու
թյամբ Ան տի ոք է փախ չում , որ տեղ Աստ ծու զո րու թյու նը 
խոս տո վա նե լով` ասում է. «Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րի ազգն 
օրի նա պահ է, ան պար տե լի է»: Մաս նա վո րա պես, թա գա վո
րի փո խա նոր դը` վե րո հի շյալ Լյու սի ա սը, որը Ան տի ո քում էր 
նստում, լսե լով Հու դա յի քա ջու թյուն նե րի մա սին , ան չափ հու
սալք վում է, քա նի որ դեպ քե րը թա գա վո րի և իր կամ քին հա
կա ռակ են լի նում:

Այ նու ա մե նայ նիվ, Լյու սի ա սը, հա ջորդ տա րի վաթ սուն հա
զար հե տև ակ և հինգ հա զար հե ծյալ զորք ժո ղո վե լով, վրեժ
խնդիր լի նե լու նպա տա կով Հու դա յի դեմ է ար շա վում: Հու
դան մի այն տասն մեկ հա զար մարդ կան ցով, նախ` աղոթ քով և 
խնդրանք նե րով Աստ ծու կամքն է հայ ցում, հե տո` եր կուս տեք 
պա տե րազ մի են դուս գա լիս, որ տեղ Լյու սի ա սը, հաղթ վե լով, 
իր զոր քից հինգ հա զար կորց նե լով, հաս կա նում է, որ Հու դան 
և նրա զոր քը ընդ հան րա պես չեն վա խե նում մահ վա նից: Թեև 
նա իր զոր քի բազ մու թյան վրա էր հույ սը դրել, և հրե ա նե րից 
վրեժխն դիր լի նե լու, ան պատ ճառ հաղ թե լու բաղ ձանքն այ րում 
և տո չո րում էր նրան, սա կայն այս ան գամ հաս կա նա լով, որ չի 
կա րո ղա նա լու իր բաղ ձանքն իրա կա նաց նել, վե րա դառ նում է 
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Ան տի ոք և նո րից պա տե րազ մի պատ րաս տու թյուն տես
նում , որ պես զի դար ձյալ հար ձակ վի և ան պատ ճառ նվա ճի 
Հրե աս տա նը:

Հարց ԺԹ: Այս հաղթանակներից հետո Հուդան 
ամրացնո՞ւմ է Երուսաղեմը:
Պա տաս խան: Այո,՛ ամ րաց նում է: Քա նի որ Աստ ծու ողոր

մու թյամբ թշնա մի նե րը հետզ հե տե տկա րա նում են, և Հու դան, 
մե ծա մեծ նե րի հետ խորհր դակ ցե լով, գա լիս է Երու սա ղեմ՝ տա
ճա րը մաք րե լու և Աստ ծուն զոհ մա տու ցե լով, նախ կի նի նման 
տա ճա րում օրի նա կա նու թյուն հաս տա տե լու հա մար: Սա կայն 
մինչ այդ Երու սա ղե մի բեր դը թշնա մի նե րի ձեռ քին էր: Հու դան 
բեր դի շուր ջը զորք է տե ղա կա յում, որ պես զի թշնա մին չկա րո
ղա նա դուրս գալ և վնա սել: Եվ երբ Սի ոն լե ռը բարձ րա նա լով 
և տա ճար հաս նե լով` սրբա վայ րերն ավեր ված են տես նում, 
մե ծա պես սգում, ող բում են, ար տաս վե լով քուրձ հագ նում և 
գլխնե րին մո խիր լցրում, բարձ րա ձայն աղա ղակ նե րով երես նի
վայր ընկ նում և աղա չում են Աստ ծուն, որ նե ցուկ լի նի իրենց:

Քա նի որ եր կար ժա մա նակ տա ճա րը թշնա մի նե րի ձեռ
քին էր եղել, շատ տե ղեր քան դել էին, և սե ղա նի վրա էլ, ըստ 
հե թա նո սա կան սո վո րու թյան, կուռ քե րին զոհ էին մա տու ցել: 
Այդ է պատ ճա ռը, որ այդ սե ղա նի վրա զոհ մա տու ցելն այ լևս 
անհ նա րին հա մա րե լով` քան դում են, քա րե րը պա հում, մին չև 
որ մար գա րեի մի ջո ցով հայտն վեր, թե ինչ պի տի անեն: Հե տո 
տա ճա րը մաք րե լով, ըստ օրեն քի, սո վո րա կան արա րո ղու
թյուն ներ են կա տա րում. զո հեր մա տու ցե լով աղոթք անե լուց 
հե տո ութ օր ուրա խու թյան խնջույք են կազ մա կեր պում, և 
տա ճա րի բո լոր դռնե րը, որ թշնա մին այ րել էր, վե րա կան գում:

Ար դա րև, տա ճա րը մաք րե լով` նախ կի նի պես սկսում են 
պա հել օրեն քը, սա կայն Երու սա ղե մի բեր դը թշնա մու ձեռ քին 
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լի նե լու և քա ղա քում էլ քիչ մարդ լի նե լու պատ ճա ռով մտա ծե
լով, որ մի գու ցե թշնա մին նո րից կա րո ղա նա վնա սել տա ճա րը, 
Սի ո նից սկսած` տա ճա րի շուր ջը ամուր պա րիսպ և աշ տա րակ
ներ են կա ռու ցում: Ապա ամ րաց նե լով Բեթ սու րա քա ղա քը` 
զորք են հատ կաց նում, որ եդով մա ցի կռա պաշտ նե րից որևէ 
հար ձա կում լի նե լու դեպ քում, դի մագ րա վեն:

Շրջա կայ քում բնակ վող հե թա նոս ազ գե րը, տես նե լով և 
լսե լով, թե Հու դան ինչ պի սի նա խան ձե լի եռանդ և ան սո վոր 
փու թա ջա նու թյուն է ցու ցա բե րում` պաշտ պա նե լու տա ճա րը 
և Երու սա ղե մը, զար մա նա լի հա մա ռու թյամբ մի ա վոր վե լով, 
շրջա պա տում են իրենց երկր նե րում բնակ վող իս րա յե լա ցի նե
րին և իրենց նեղսր տու թյան և զայ րույ թի ողջ թույ նը նրանց 
վրա թա փե լով` ցան կա նում են իրենց երկր նե րից իս րա յե լա ցի
նե րի անունն ան գամ ջնջել:

Սա կայն երբ Հու դան լսում է այդ սոս կա լի որոշ ման մա
սին, առանց նրանց ժա մա նակ տա լու, որ իրա կա նաց նեն իրենց 
ա րյու նար բու դի տա վո րու թյու նը և իրենց չար նպա տա կին 
հաս նե լու ժա մա նակ չու նե նան, իս կույն իր ան պար տե լի քա
ջե րով հար ձակ վում է նրանց վրա և Աստ ծու ողոր մու թյամբ և 
պաշտ պա նու թյամբ կա րո ղա նում է շա տե րին կո տո րել և կո
ղոպ տել նրանց ունեց ված քը, ու թեև ամուր քա ղաք ներ և վայ
րեր փախ չող ներ էլ են լի նում, սա կայն դրանց վրա էլ հար ձակ
վե լով` գրա վում է և այլ շատ քա ղաք ներ էլ թշնա մու ձեռ քից 
վերց նե լով` ուրա խու թյամբ և հաղ թա կան փառ քով վե րա դառ
նում է Հրե աս տան:

Հարց Ի: Վերոհիշյալ հեթանոս ազգերը 
իսրայելացիներին նորից նեղությո՞ւն են տալիս:
Պա տաս խան: Տա լիս են: Իրոք, թեև այս ան գամ թշնա մին 

շատ խիստ է պատժ վում, սա կայն դար ձյալ հան գիստ չմնա լով` 
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հար ձակ վում է Գա ղա ա դում գտնվող հրե ա նե րի վրա: Նրանք 
փախ չում և ապաս տա նում են Դով դա յիմ կոչ վող անա ռիկ բեր
դում, և երբ թշնա մին այլ տե ղե րի բնա կիչ նե րի գե րե վա րե լուց 
հե տո հի շյալ բերդն էլ է պա շա րում, նա մակ են ուղար կում Հու
դա յին, որ իրենց ազա տի թշնա մու բռնու թյուն նե րից: Հու դան 
նրանց նա մա կը կար դա լու ժա մա նակ Գա լի լի ա յի շրջա կայ քում 
ապ րող հրե ա նե րից էլ է բոթ գա լիս, որ թշնա մին, Աքի ա յի, Ծու
րի և Սի դո նի կող մե րից գա լով, ցան կա նում է կո տո րել իրենց, 
ժամ առաջ օգ նու թյան հաս նի:

Դու իս րա յե լա ցի նե րի ճա րա հա տյալ դրու թյո՛ւնը տես. 
որով հե տև բո լորն էլ, բռնա կալ թշնա մու ճանկն ընկ նե լով, բո
լոր առում նե րով ան տեր և ան պաշտ պան մնա լով և ուրիշ ոչ մի 
տե ղից օգ նու թյուն չսպա սե լով, մի այն Հու դա յի օգ նու թյանն են 
ապա վի նում: Նա էլ, Աստ ծուն ապա վի նե լով, շտա պում է ազա
տե լու նրանց: Քա նի որ երբ ստա նում է ժո ղովր դի այս պի սի 
նե ղու թյուն նե րի և տա ռա պանք նե րի լու րը, իս կույն երեք հա
զար զոր քով իր եղ բո րը՝ Շմա վո նին, Գա լի լիա է ուղար կում, և 
ինքն էլ ութ հա զար զոր քով վստա հու թյամբ Գա ղա ա դի կող մե
րը շարժ վում: Նաև Հով սե փոս և Ազա րիա հա զա րա պե տե րի 
մոտ զորք է թող նում, որ պահ պա նեն Հրե աս տա նը` պատ վի րե
լով, որ մին չև ին քը չվե րա դառ նա, թշնա մու դեմ չպա տե րազ մեն:

Արդ, Շմա վո նը, գնա լով Գա լի լի ա յի կող մե րը, Աստ ծու 
ողոր մու թյամբ հաղ թում է թշնա մուն և շատ կո ղո պուտ և 
ավար վերց նում: Սա կայն թշնա մի նե րը` շատ, եր կիրն էլ հար
թա վայ րա յին լի նե լու պատ ճա ռով խոր հում է, որ ավե լի լավ 
կլի նի ժո ղովր դին կրկին չվնա սե լու հա մար այն տեղ գտնվող 
իս րա յե լա ցի նե րին Հրե աս տան փո խադ րել: Եվ քա նի որ Հու
դան Գա ղա ա դի կող մե րում էր, նրան տե ղե կաց նում է իր գոր
ծո ղու թյուն նե րի ար դյունք նե րի մա սին: Հու դան, Հոր դա նանն 
անց նե լով, երեք օր անա պա տով ճա նա պարհ գնա լուց հե տո 
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տե ղե կա նում է, որ թշնա մին իս րա յե լա ցի նե րից շա տե րին սպա
նել, կո ղոպ տել է, և այդ պա հին Բո սոր քա ղա քում է, որ պես զի 
պատ րաս տու թյուն տես նի, և որ տեղ իս րա յե լա ցի կա, բո լո րին 
կո տո րի: Այս է պատ ճա ռը, որ Հու դան շտա պում է` նրանց վրա 
հար ձակ վե լու, և բո լո րին կո տո րե լուց հե տո քա ղաքն էլ կո ղոպ
տե լով այ րում է: 

Սրա նից բա ցի, ինչ պես վե րը հի շա տակ վել է, թշնա մին պա
շա րում է հրե ա նե րի ապաս տա նած բեր դը և մտադր վում է հա
ջորդ օրը վեր ջա պես կոր ծա նել այն և կո տո րել բո լոր իս րա յե լա
ցի նե րին: Ուստի Հու դան նույն այդ գի շե րը շարժ վում է բեր դի 
ուղ ղու թյամբ : Առա վո տյան տես նում է, որ թշնա մին ան թիվ 
բազ մու թյամբ և զա նա զան գոր ծիք նե րով պատ րաստ վում է 
կոր ծա նե լու պա րիս նե րը: Այն ժա մա նակ Հու դան ժո ղո վրդին 
քա ջա լե րե լուց հե տո փող է հնչեց նում, և բո լո րը մի ա ձայն 
սկսում են աղա ղա կել. թշնա մին էլ է վա խից աղա ղա կում, նաև 
պա շար ված հրե ա ներն էլ են վա խից սկսում աղա ղա կել, և այս
պի սով, եր կու կող մե րի աղա ղակ նե րը եր կինք են բարձ րա նում: 
Աստ ծու ողոր մու թյամբ թշնա մին այն քան է շփոթ վում, որ իր 
բե րած բո լոր գոր ծիք նե րը թող նե լով` սկսում է փախ չել:

Հու դան, նրանց հե տապն դե լով, ութ հա զար մարդ է կո տո
րում և մտնե լով նրանց քա ղաք նե րը` սրի քա շում բո լոր արու
նե րին և նրանց ունեց ված քը կո ղոպ տե լուց հե տո այ րում է 
բնա կա վայ րե րը: Հի րա վի, Աստ ծու ողոր մու թյամբ թշնա մին 
սաս տիկ պատժ վում է, սա կայն ամո նա ցի նե րի կռա պաշտ 
ազ գի զո րագ լուխ Տի մո թե ո սը, Հու դա յից վրեժխն դիր լի նե լու 
նպա տա կով բազ մա քա նակ զորք հա վա քած, գա լիս և Ռա փոն 
գե տի մոտ բա նակ է դնում: Երբ Հու դան լսում է նրա գա լու մա
սին, ան մի ջա պես գետն անց նե լով` հան կարծ հար ձակ վում է 
նրա վրա, և զոր քի մեջ մի այն պի սի շփո թու թյուն է ընկ նում, 
որ նույ նիսկ զեն քե րը ճա նա պար հին թող նե լով` փախ չում են 
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Կառ նա յին քա ղաք: Սա կայն Հու դան, այդ քա ղաքն էլ գրա
վե լով, բո լո րին անխ նա կո տո րում է: Ապա այն կող մե րում 
գտնվող հրե ա նե րին փո խադ րում կամ գաղ թել է տա լիս Հրե
աս տան, որ պես զի զերծ լի նեն թշնա մու բռնու թյուն նե րից:

Այս պի սով, ահա գին բազ մու թյուն ճա նա պար հին ստիպ
ված է լի նում Եփ րոն քա ղա քով անց նե լու, քա նի որ այլ հար
մար ճա նա պարհ չկար, սա կայն բնա կիչ նե րը, փա կե լով քա ղա
քի դռնե րը, ճա նա պարհ չեն տա լիս: Հու դան խո նար հու թյամբ 
լուր է ուղար կում, որ իրենք նրանց որևէ վնաս չեն տա լու, այլ 
մի այն պի տի անց նեն և գնան, սա կայն երբ չհա մոզ վե լով դար
ձայլ ճա նա պարհ չեն տա լիս, հար ձակ վում է քա ղա քի վրա և այն 
գրա վե լով, բո լոր արու բնա կիչ նե րին կո տո րե լով`զոր քին թույլ է 
տա լիս, որ քա ղաքն էլ կո ղոպ տեն և դի ակ նե րի վրա յով քայ լե լով` 
մեծ ուրա խու թյամբ Երու սա ղեմ են գա լիս և տա ճա րում զոհ 
մա տու ծե լով ̀ Աստ ծուն շնոր հա կա լու թյուն հայտ նում:

Եվ այս պի սի մեծ պա տե րազմ ներ մղե լով` Աստ ծու ողոր
մու թյամբ զոր քից ոչ մե կը չի սպան վում: Սա կայն վե րո հի շյալ 
Հով սե փո սի և Ազա րի ա յի պատ ճա ռով Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը 
մեծ տխրու թյուն է ունե նում, քա նի որ սրանք, նա խան ձե լով 
Հու դա յի և նրա եղ բայր Շմա վո նի քա ջա գոր ծու թյուն նե րին և 
փառ քին, փառք վաս տա կե լու փա փա գով և Հու դա յի որոշ կար
գադ րու թյուն նե րին հա կա ռակ ̀ հար ձակ վում են թշնա մու վրա 
և պարտ վե լով , եր կու հա զար մարդ կորց նե լով` ամո թա պարտ 
և սար սա փով փախ չում են: 

Խրա՛տ ըն դու նիր. Հու դան և Շմա վո նը, աստ վա ծա յին 
ողոր մու թյա նը և օգ նու թյանն ապա վի նե լով , ուր էլ գնում են, 
թշնա մու նկատ մամբ կա տա րյալ հաղ թա նակ են տա նում, իսկ 
Հով սե փոսն ու Ազա րի ան, իրենց անձ նա կան փառ քին հե տա
մուտ, անար գան քով փախ չում են թշնա մու առ ջև ից և, մա նա
վանդ, իս րա յե լա ցի նե րի ազ գին անար գանք բե րում : Որով հե տև 
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հաղ թա նակն աստ վա ծա յին հա տուկ օրհ նու թյամբ է ձեռք բեր
վում, և հպար տու թյամբ մի այն իրենց անձ նա կան հզո րու թյան 
վրա հույս դնող նե րը և, մա նա վանդ, անձ նա կան փառք որո
նող նե րը, ի վեր ջո, ան պատ ճառ խայ տա ռակ վում են:

Մաս նա վո րա պես օրի նա կե լի է Հու դա յի բա րե պաշ տու
թյու նը. քա նի որ նա, միշտ իր ամ բողջ հույ սը Աստ ծու օգ նու
թյան վրա դնե լով, այլ թշնա մի նե րի դեմ էլ է պա տե րազ մում և 
կա տա րյալ հաղ թա նակ նե րով նրանց քա ղաք նե րը ավե րե լուց 
բա ցի` մա նա վանդ ջա նում է նրանց կուռ քե րը և մե հյան նե րը 
կոր ծա նել և ջնջել, ինչ պես որ իր տե ղում սրա մա սին ման րա
մաս նո րեն ներ կա յաց վում է:

Հարց ԻԱ: Ինչպիսի՞ն է լինում անագորույն 
Անտիոքոսի վախճանը, որը հարստություն դիզելու 
համար Պարսկաստան է գնում:
Պա տաս խան: Շատ վատ վախ ճան է ունե նում: Քա նի որ որ

տեղ էլ անի րա վա ցի ո րեն ունեց վածք է պա հան ջում, ապս տամ
բում են, ուս տի ոչինչ էլ չի կա րո ղա նում ստա նալ: Հի րա վի, այս 
նա խա ձեռ նու թյու նը մեծ ան պատ վու թյուն է լի նում նրան, սա
կայն ան կա րող վրեժ լու ծե լու, եր կյու ղից Բա բե լո նի կող մե րը 
գնա լիս լսե լով Հրե աս տա նի վե րո հի շյալ անց քե րի և իր զոր քի 
պար տու թյան մա սին, սաս տիկ բար կա նա լով` հաս տա տա պես 
որո շում է ժամ առաջ Երու սա ղեմ գնալ և բո լոր իս րա յե լա ցի
նե րին կո տո րե լուց բա ցի` տա ճարն ու Երու սա ղե մը հիմ նա
հա տակ ավե րել, սա կայն կառ քով ըն թա նա լու ժա մա նակ , ան
չափ բար կա ցած, կա ռա պա նին պատ վի րում է արա գաց նել 
կառ քի ըն թաց քը: 

Այս պա րա գա յում դու Աստ ծու ար դա րու թյո՛ւնը տես. 
հպարտ Ան տի ո քո սը իս րա յե լա ցի նե րին կո տո րե լու և Երու սա
ղեմն ու տա ճա րը հիմ նա հա տակ ավե րե լու անօ րեն տեն չով 
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սրար շավ ըն թա նա լիս հան կարծ մարմ նի բո լոր ան դամ նե րում 
ան տա նե լի ցավ է զգում, և առանց հաս կա նա լու, որ դա աստ
վա ծա յին պա տիժ է, կար ծում է, որ մարմ նի բնա կան ցավ է, 
ուս տի հրա մա յում է էլ ավե լի արագ ըն թա նալ. ի վեր ջո, կառ
քը շրջվե լով տա պալ վում է, և բո լոր ոս կոր նե րը կոտր վե լով 
խախտ վում են այն պես, որ այ լևս ան կա րող ոտ քի վրա մնա լու` 
նրան սայ լա կին են դնում:

Սրա նից բա ցի` վեր քե րը սկսում են այն քան հո տել և որդ
նել, որ նրա աչ քե րից ու բե րա նից որ դեր թափ վե լուց բա ցի` 
գար շա հո տու թյան պատ ճա ռով, ոչ մե կը չէր կա րո ղա նում 
նրան մո տե նալ383, ան գամ ինքն է սկսում զզվել իր գար շե լի հո
տից, և համ բե րու թյունն էլ սպառ վում է: Ահա այս պի սի ան տա
նե լի տան ջանք նե րի մատն վե լուց հե տո խել քը գլուխն է գա լիս, 
և հաս կա նում է, որ հրե ա նե րին հասց րած չա րիք նե րի հա մար է 
կրում այդ սար սա փե լի պա տի ժը:

Հարկ է խրատ վել ան գութ և ան խիղճ Ան տի ո քո սի թշվառ 
վի ճա կից. ծո վի և ցա մա քի վրա իշ խե լու տեն չան քով զբաղ
ված, ան գամ լեռ նե րը տակ նուվ րա անե լով` հան կար ծա կի իրեն 
հա սած պա տու հա սից և ըն դու նած հար վա ծի սաստ կու թյու
նից ստիպ ված է լի նում խոս տո վա նե լու, որ մարդ պետք է հետ 
կանգ նի հպար տու թյու նից և խո նար հու թյամբ Աստ ծու կամ
քին հնա զանդ վի: Այդ վի ճա կում նաև խոս տա նում է հրե ա նե րի 
հետ քաղց րու թյամբ վար վել և տա ճա րից հափշ տա կած անոթ
նե րը վե րա դարձ նե լուց բա ցի` նո րա նոր անոթ ներ և գույք է 

383 Ամենակալ Բարձրյալը՝ Իսրայելի Տեր Աստվածը, սակայն, 
նրան պատուհասեց աներևույթ հարվածներով. հազիվ էր նա 
ասել այս խոսքերը, որ անասելի սուր ցավերով բռնվեցին նրա ոս
կոր ները, տանջող խիթեր սկսվեցին որովայնում…. Այդ անօրենի 
աչքերից վխտալով որդեր էին բխում ու թափվում դուրս…. մարմնի 
նեխահոտից ամբողջ բանակն սկսեց նեղվել (Բ Մակ. 9:5,9):
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նվի րում տա ճա րին և ար քու նի գան ձա րա նից գու մար ծախ սե
լով ̀  ամեն կերպ զար դա րում է տա ճա րը, մա նա վանդ ինքն էլ, 
հրե ա նե րի կրոնն ըն դու նե լով, սկսում է բո լո րին պատ մել Աստ
ծու կա րո ղու թյան մա սին:

Հարց ԻԲ: Անտիոքոսն իր խոստովանության և 
խոստումների համար արժանանո՞ւմ է թողության:
Պա տաս խան: Չի ար ժա նա նում: Որով հե տև ոչ թե ուղիղ 

սրտով, այլ ստիպ ված և ճա րա հա տյալ է անում. առե րես 
զղջում է, սա կայն մտադ րու թյու նը չար լի նե լու հա մար թո ղու
թյան չի ար ժա նա նում384, դրա հա մար էլ նրա մարմ նի և մա
նա վանդ որո վայ նի ցա վերն օրըստօ րե սաստ կա նում են, և երբ 
առող ջա նա լու հույ սը կտրում է, օրի նա թող հրե ա նե րի հա մար 
հրա ման է ար ձա կում, որ են թարկ վեն իրեն:

Նա Ան տի ո քոս անու նով մի որ դի է ունե նում, որին Պարս
կաս տան գա լու ժա մա նակ իր փո խար քա Լու սի ա սի մոտ էր 
թո ղել (տե՛ս ԺԵ հար ցը)` կա մե նա լով իր փո խա րեն նրան թա
գա վոր հռչա կել: Փի լիպ պոս անու նով իր թիկ նա պահ նե րից մե
կին հանձ նում է ար քա յա կան թա գը, զգեստն ու կնի քը, որ պես
զի դրանք Ան տի ոք տա նե լով` իր որ դուն թա գա վոր դարձ նի, 
իսկ ին քը սաս տիկ տան ջանք նե րով այդ ամա յի վայ րում թշվա
ռու թյան մեջ մա հա նում է: Ահա սա է անօ րեն և հպարտ մար
դու դա ռը վախ ճա նը, որը կա րող է խրատ լի նել ամեն մար դու:

Թեև Փի լիպ պո սը, վերց նե լով իրեն հանձն ված ար քա յա կան 
թա գը, զգեստ ներն ու մա տա նին կամ կնի քը, Ան տի ոք տա նե լու 
փո խա րեն գնում է Եգիպ տոս, սա կայն Ան տի ո քո սը , լսե լով հոր 
մահ վան մա սին, նրա փո խա րեն թա գա վո րում է Ան տի ո քում 

384 Աղաչում էր Նրան (Անտիոքոսը), որ սուրբ քաղաքը հիմնա
հա տակ կործանելու և ամայի դարձ  նելու սպառնալիքի համար այլևս 
չէր գթալու իրեն (Բ Մակ. 9:13):
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և վե րո հի շյալ Լու սի ա սին կա ռա վա րիչ է կար գում Բա րա ղա
մում և դրա մեր ձա կա գա վառ նե րում : Այդ ժա մա նակ Հու դան, 
դար ձյալ Աստ ծու օգ նու թյանն ապա վի նե լով, իս րա յե լա ցի նե
րի փրկու թյան հա մար հե թա նոս նե րի հետ պա տե րազմ ներ է 
մղում և նրանց քա ղաք նե րը կոր ծա նե լով` ավե րակ դարձ նում:

Հարց ԻԳ: Հուդան, գրաված քաղաքներում զորք 
տեղակայելով, իշխո՞ւմ է այնտեղ:
Պա տաս խան: Ո՛չ, եր բեք: Քա նի որ որ տեղ հրե ա նե րին նե

ղում են, այն տեղ գնա լով պատ ժում է հան ցա վոր նե րին և իս
կույն մի այլ տեղ է շտա պում, և քիչ ժա մա նա կում շատ քա ղաք
ներ է ավե րում, հե տև ա բար գրա ված երկր նե րը մշտա պես իր 
իշ խա նու թյան ներ քո պա հե լու հա մար զոր քե րի կա րիք է ունե
նում: Թեև այս պի սով թշնա մին շատ է տկա րա նում , սա կայն 
ամո նա ցի նե րի Տի մո թե ոս թա գա վո րը, որին նախ կի նում ար
դեն պատ ժել էր (տե՛ս Ի հար ցը), կրկին բազ մա քա նակ զորք է 
հա վա քում և հրե ա նե րից վրեժխն դիր լի նե լու նպա տա կով քա
ղաք ներ քան դում, կո ղոպ տում և ժո ղովր դին գե րե վա րում:

Երբ Հու դան տե ղե կա նում է նրա պատ րաս տու թյան և զոր
քե րի շարժ ման մա սին, իր ամ բողջ զոր քով տա ճա րում սե ղա
նի առ ջև աղոթ քով Աստ ծուն են դի մում` քուրձ հագ նե լով և 
գլխնե րին հող ցա նե լով, Նրա հզոր օգ նու թյու նը պա ղա տանք
նե րով հայ ցե լուց հե տո քա ղա քից դուրս են գա լիս և երբ պատ
րաստ են լի նում պա տե րազ մե լու, ահա մի հրաշ քով երկն քից 
հինգ ձի ա վոր են իջ նում, որոնք Աստ ծու հրեշ տակ ներն են լի
նում և ոս կյա զենք ու զրահ ներ են ունե նում, և օգ նու թյան են 
հաս նում Հու դա յին385:

385 Այն պահին, երբ պատերազմի անաչառ, անողորմ ձեռքը իր 
գործն էր անում, երկնքից երևացին սպառազեն հինգ հեծյալներ (Բ 
Մակ. 10:29):
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Երբ թշնա մին Հու դա յի ուղ ղու թյամբ նետ է ար ձա կում, 
չի կա րո ղա նում վնա սել, քա նի որ հրեշ տակ նե րը պաշտ պա
նում են նրան, և իրենք էլ, իրենց հեր թին թշնա մու վրա նե տեր 
ար ձա կե լով, այն պես են շփո թեց նում, որ այդ օրը քսան հա
զար հինգ հա րյուր մարդ կո տո րե լուց հե տո նրանց զո րա վա րը 
փախ չում է մի ամուր քա ղաք, որը, սա կայն, Հու դան գրա վում 
և կո ղոպ տում է, մա նա վանդ ջրհո րում թաքն ված թշվառ Տի մո
թե ոս զո րա վա րին էլ բռնե լով` սպա նում:

Հե տո Լու սի ա սը (տե՛ս ԺԸ հար ցը), որը զորք էր պատ րաս
տում Հրե աս տա նի դեմ ար շա վե լու հա մար, ութ սուն հա զար 
զոր քով Երու սա ղեմ է շարժ վում, որ պես զի այն գրա վե լով` հե
թա նոս նե րով բնա կեց նի, և տա ճարն ու քա հա նա յա պե տե րին 
հար կե րի են թար կի: Երու սա ղե մի մո տա կայ քում գտնվող Բեթ
սու րա քա ղա քը պա շա րե լու ժա մա նակ Հու դան և ամ բողջ ժո
ղո վուր դը ար տա սու քով աղա չում և պա ղա տում են Աստ ծուն, 
որ իրենց ազա տի: Երբ պատ րաստ վում են թշնա մու վրա հար
ձակ վելու, աստ վա ծա յին կամ քով իս կույն մի հրեշ տակ` պա տե
րազ մող մար տի կի կեր պա րան քով, գորշ ձի ով, ոս կյա զեն քե րով 
և ձեռ քին նի զակ, նրանց առ ջև ից է ըն թա նում386, որին տես նե
լով` խրա խուս վում են և գո հա նա լով զո րու թյուն և հա մար ձա
կու թյուն ստա նում:

Այ նու հե տև ա ռյու ծի նման հար ձակ վե լով թշնա մու վրա` 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում տասն մեկ հա զար և վեց հա
րյուր մարդ են կո տո րում, շա տերն էլ վի րա վոր վում են, մնա
ցյա լը ̀  ճո ղոպ րում և այն պի սի եր կյու ղի մատն վում, որ մին չև 

386 Այդ ժամանակ նրանք միաբան, միահամուռ սպա ռա զին
վե լով՝ առաջ գնացին։ Երբ նրանք հա սան Երուսաղեմ քա ղա քի 
մերձակայքը, նրանց առաջ եկավ իջավ ոսկե զենքերով սպա ռա
զինված, սպիտակ ձի հեծած մի մարդ։ Նա նիզակ էր ճոճում ու պատ
րաստ վում էր հարձակում գործել (Բ Մակ. 11:8):
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իսկ իրենց հա գուստ ներն ու զեն քե րը ճա նա պարհ նե րին թող
նե լով` մեր կա մար մին փախ չում են: Վե րո հի շյալ Լյու սի ա սը, 
ամե նայն խայ տա ռա կու թյամբ հա զիվ հազ ինքն իրեն ազա
տե լով, սկսում է մտա ծել, որ ան կա րե լի է հաղ թել հրե ա նե րին, 
քա նի որ Աստ ված օգ նում է նրանց: Այս է պատ ճա ռը, որ մար
դիկ է ուղար կում Հու դա յի մոտ և խնդրում հաշ տու թյուն կնքել: 
Սրա նից բա ցի` խոս տա նում է թա գա վո րին հա մո զել, որ նա 
կա տա րի Հու դա յի բո լոր պա հանջ նե րը :

Հարց ԻԴ: Հուդան, ընդունելով Լուսիասի 
առաջարկը, հաշտվո՞ւմ է նրա հետ:
Պա տաս խան: Հաշտ վում է: ճշմա րիտ է` Հու դան չի վա խե

նում Լու սի ա սից, սա կայն ժո ղովր դի շա հի հա մար հա վա նու
թյուն է տա լիս այդ պայ մա նին, ուս տի Լու սի ա սը, իր խոստ ման 
հա մա ձայն, հայտ նում է թա գա վո րին, ինչ անհ րա ժեշտ էր, և 
թա գա վորն էլ իր հեր թին հրո վար տակ է ար ձա կում, որ հրե ա
նե րին այ լևս թույ լատր վում է իրենց օրենքն ազա տո րեն գոր
ծադ րել, և ոչ մե կը չի կա րող ար գելք լի նել: Այդ ժա մա նակ թա
գա վո րի մոտ Հռո մից եր կու ազ դե ցիկ անձ նա վո րու թյուն ներ են 
լի նում, նրանք էլ են տե ղե կա նում եղե լու թյուն նե րին և իրենց 
հեր թին նա մակ ներ են ուղար կում Հու դա յին:

Թեև թա գա վո րի հրա մա նով հաշ տու թյուն կնքե լուց հե
տո հրե ա նե րը սկսում են իրենց սո վո րա կան գոր ծե րով զբաղ
վել, սա կայն շրջա կայ քում բնակ վող հե թա նոս նե րը դար ձյալ 
սկսում են նե ղել ժո ղովր դին: Հու դան ստիպ ված է լի նում նո
րից պա տե րազ մե լու նրանց դեմ: Օրի նակ` Հոպ պեի նա վա
հանգստում ծո վա յին նե րը, շա հե լով իս րա յե լա ցի եր կու հա րյուր 
տղա մարդ կանց, կա նանց, մա նուկ նե րի և ծե րե րի վստա հու
թյու նը, քա նի որ հրա մա նից հե տո հրե ա նե րը սկսել էին վստա
հել հե թա նոս նե րին, նա վով այլ տեղ տա նե լու պատր վա կով 
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դուրս են գա լիս բաց ծով և, երբ ափն ար դեն բա վա կա նին հե
ռու էր, ջրա սույզ են անում նրանց:

Հու դան այս անգ թու թյան լու րը ստա նա լուն պես Աստ ծու 
օգ նու թյու նը խնդրե լուց հե տո` գի շե րը, նրանց վրա հար ձակ
վե լով, նա վերն ու նա վա հան գիս տը հրի ճա րակ է դարձ նում 
և այն տեղ գտնվող նե րին կո տո րե լուց հե տո, որ պես զի մյուս
նե րին էլ խրատ լի նի, Հոպ պեի բնա կիչ նե րին էլ ստի պում է իր 
սրի տա կով անց նել: Նաև Հոպ պեի մոտ գտնվող մի այլ նա վա
հանգս տի ծո վա յին ներն էլ են կյան քով հա տու ցում, և նա վերն էլ 
հրի են մատն վում, երբ Հու դան տե ղե կա նում է, որ սրանք էլ են 
հա մա ձայ նու թյան եկել Հոպ պեի ծո վա յին նե րի հետ. այս վեր
ջին հրդեհն այն քան մեծ է լի նում, որ լույ սը մին չև իսկ Երու սա
ղե մից է տե սա նե լի լի նում:

Սրա նից բա ցի` մի ուրիշ թշնա մու դեմ ար շա վե լու ժա մա
նակ պա տա հա բար նրանց դեմ են դուրս գա լիս հինգ հա զար 
արաբ հե ծյալ ներ, և սրանց հետ էլ կռվի բռնվե լով` երբ հաղ
թում է նրանց, սրանք առա ջար կում են` իրենց կո տո րե լու 
փո խա րեն հպա տակ վեն նրան և հնա զանդ վե լով ամեն տա
րի հարկ վճա րեն: Հու դան հա վա նու թյուն է տա լիս առա ջար
կին և թույլ տա լիս, որ վե րա դառ նան իրենց բնա կա վայ րե րը, և 
ինքն էլ, այլ թշնա մի նե րի վրա հար ձակ վե լով, Աստ ծու ողոր մու
թյամբ բո լո րին հաղ թում է, ինչ պես գրված է Սուրբ գրքում:

Հե տո նրանք գա լիս են Սկյու թի պո լիս քա ղաք, որը ցան
կա նում են գրա վել, բայց որով հե տև քա ղա քի բնա կիչ նե րը մինչ 
այդ հրե ա նե րին բա րե կա մա բար են վե րա բեր վում, ինչ պես 
հաս տա տում են այն տեղ բնակ վող հրե ա նե րը, ուս տի առանց 
վնա սե լու հե ռա նում են` պատ վի րե լով, որ միշտ իս րա յե լա ցի
նե րին պաշտ պան կանգ նեն: Իրենք էլ գնում են Երու սա ղեմ, 
որով հե տև մո տե նում էր Պեն տե կոս տեի տո նը, որը հրե ա նե րը 
իրենց լեզ վով վար դի տոն են կո չում:
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Տոն օրե րը վեր ջա նա լուց հե տո Հու դան եդով մա ցի նե
րի կռա պաշտ իշ խան Գոր գիի դեմ է ար շա վում, որը երե սուն 
հա զար հե տև ակ և չորս հա զար հե ծյալ զոր քով նրա դեմ է 
դուրս գա լիս, և այս ան գամ պա տե րազ մե լով` Հու դա յի զոր
քից մի քա նի մարդ է սպան վում. մինչ այդ օրը նրան ցից ոչ 
մե կը պա տե րազ մում չէր մա հա ցել: Սա կայն Հու դան և նրա 
զոր քը, Աստ ծուն ապա վի նե լով, նո րից հար ձակ վում են և հաղ
թում թշնա մուն. այն պի սի հաղ թա նակ են տա նում, որ Գոր
գին ստիպ ված մա զա պուրծ փախ չում է: Հա ջորդ օրը շա բաթ 
լի նե լով` Հու դան իր զոր քով Եդո ղամ քա ղաք է գնում շա բաթն 
օրեն քով պա հե լու հա մար և երբ հա ջորդ օրը պա տե րազ
մի դաշտ է գա լիս` սպան ված նե րին թա ղե լու, տես նում է, որ 
նրանց թևա տա կե րին հմա յիլ ներ են կախ ված, որոնք կրում էին 
իբր թե նրանց զո րու թյամբ անվ նաս մնա լու հա մար` ըստ հե
թա նո սա կան սո վո րու թյան:

Աստ վա ծա յին պատ վի րան կար, որ այս պի սի արար քը, 
կուռ քե րին և կա խարդ նե րին հա տուկ լի նե լով, ընդ հան րա պես 
իրենց մի ջա վայ րում չհարգ վի և չլի նի387, ուս տի պա տե րազ մի 
դաշ տում ըն կած նե րի մար մին նե րին դրանք տես նե լով` հաս կա
նում են, որ իրենց մեղ քի պատ ճա ռով են պատ ժի ար ժա նա ցել, 
ուս տի Աստ ծուն օրհ նե լով` փա ռա վո րում են և գո վում են Նրա 
ար դա րու թյու նը, որ ցույց է տա լիս նրանց գաղտ նի հան ցան
քը ուրիշ նե րին խրատ լի նե լու հա մար: Հու դան զոր քին նաև 
պատ վի րում է, որ եր բեք օրեն քին հա կա ռակ վարք չու նե նան: 
Հե տո գու մար է հա վա քում Երու սա ղեմ ուղար կե լու հա մար, 
որ մա հա ցած նե րի հո գի նե րի հա մար Երու սա ղե մում աղոթք և 

387 Նրանց կռածո աստվածները կայրես հրով։ Դրանց վրա եղած 
ար ծաթի ու ոսկու վրա աչք չու նե նաս, չվերցնես դրանք, որպեսզի 
դրանով մեղք գործած չլինես. դա քո Տեր Աստծու համար գարշելի է 
(Բ Օր. 7:25)։
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պա տա րագ (զոհ) մա տուց վեն, որ պես զի Աստ ված նե րի նրանց 
մեղ քե րը:

Հարկ է այս տեղ նկա տի առ նել, թե ինչ քան մեծ մեղք է կա
խար դու թյու նը, ինչ պես նաև սնա հա վա տու թյու նը, քա նի որ 
այդ պի սի բա նե րը, սա տա նա յա կան հնարք և հե թա նո սա կան 
սո վո րու թյուն լի նե լով, բա ցար ձա կա պես հա կա ռակ են Աստ ծու 
օրեն քին:

Հարց ԻԵ: Անտիոքոս թագավորը, Հուդայի հետ 
հաշտություն կնքելով, իր խոստմանը միշտ 
հավատարի՞մ է մնում:
Պա տաս խան: Ո՛չ, չի մնում: Որով հե տև ինչ պես նախ կի նում է 

նշվել, Երու սա ղե մի բեր դը թշնա մու ձեռ քին էր և վտան գա
վոր էր ժո ղովր դին: Այս է պատ ճա ռը, որ Հու դան ցան կա նում է, 
այն գրա վե լով, թշնա մուն ընդ հան րա պես դուրս վռնդել Երու
սա ղե մից, և երբ պա շա րում է բեր դը, պա հա կա զո րի պե տը, 
մի կերպ բեր դից մարդ հա նե լով, թա գա վո րի մոտ ուղար կե լու 
հնար է գտնում. այդ ժա մա նակ նաև մի քա նի դա վա ճան հրեա
ներ, մի ա վոր վե լով նրանց հետ, թա գա վո րի մոտ են գնում` Հու
դա յին վա տա բա նե լու: 

Այն ժա մա նակ թա գա վո րը բար կա նա լով խորհր դակ ցում է 
իր նա խա րար նե րի հետ և հա րյուր հա զար հե տև ակ, քսան 
հա զար հե ծյալ և երե սու ներ կու մար տա կան փիղ և այդ փղե
րի հետ էլ հա տուկ մարդ կանց է տրա մադ րում, որ պես զի զա
նա զան պա տե րազ մա կան գոր ծիք նե րով ուղար կի Հրե աս տան: 
Տասն չոր սե րորդ հար ցում հի շա տակ ված անօ րեն Մե նե ղա վո
սին, որը նախ կի նում զա նա զան ան կար գու թյուն նե րի պատ
ճառ էր եղել, Երև ե լի Ան տի ո քո սը Գա րի զի նի կա ռա վա րիչ է 
նշա նա կում (տե՛ս ԺԵ հար ցը): Սա, մի ա նա լով Հու դա յից գան
գատ վող նե րին, էլ ավե լի է գրգռում Ան տի ո քո սին, որ պես զի 
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նրան հա ճո յա նա լով` նո րից ձեռք գցի քա հա նա յա պե տու թյու
նը, սա կայն նա իր արած չա րու թյան փո խա րեն պի տի պա տիժ 
գտներ:

Քա նի որ թա գա վո րը նրա մա սին հարց նում է Լու սի ա սին, 
որն էլ որո շա կի ո րեն վկա յում է, որ նա չա րա գործ մարդ է և բո
լոր առում նե րով վնա սել է իր ազ գին և թա գա վո րու թյա նը: Այն
տեղ հի սուն կան գուն բարձ րու թյամբ մի աշ տա րակ է լի նում 
(1 կան գու նը = 0,76704 մ), որի մեջ մո խիր է լցված լի նում, և 
մա հա պարտ նե րին այն տեղ են գցում, անօ րեն Մե նե լա վո սին էլ, 
այն տեղ նե տե լով, խեղ դում են388:

Ահա այս պես է գոր ծադր վում Աստ ծու ար դա րու թյու նը 
Մե նե ղա վո սի նկատ մամբ, որը մի այդ պի սի անօ րի նակ պատ
ժով վե րա նում է աշ խար հից: Թեև այս առու մով Ան տի ո քո սը 
ար դա րու թյուն է գոր ծում, սա կայն մի և նույն ժա մա նակ հա
վա քած ամ բողջ զոր քով և փղե րով գա լիս է Հրե աս տան, որ
պես զի կո տո րե լով պատ ժի իս րա յե լա ցի նե րին: Հու դան, լսե
լով նրա ար շա վան քի մա սին, ժո ղովր դին պատ վի րում է երեք 
օր ծո մա պա հու թյամբ և ար ցունք նե րով աղո թել Աստ ծուն և 
Նրա օգ նու թյու նը հայ ցել: Ինքն էլ, ապա վի նե լով Աստ ծու զո
րու թյա նը, գի շե րը հար ձակ վում է թա գա վո րի զոր քի վրա և 
չորս հա զար զին վոր կո տո րե լուց հե տո, մի փիղ էլ սպա նե լով, 
վե րա դառ նում է:

Իրոք, թշնա մու զոր քը, Հու դա յի քա ջասր տու թյու նը և հա
մար ձա կու թյու նը տես նե լով, սկսում է սաս տիկ եր կյու ղից դո ղալ: 
Սա կայն թա գա վո րը հա ջորդ օրը, զոր քը կա նո նա վոր խմբե րի 

388 Հրամայեցին այսպիսի պատժով մեջտեղից վերացնել անօրեն 
Շմավոն (Մելենավոսին), որ երկ րի վրա արժանի չլինի հողի ու 
պատանքի։ Քանի որ նա բազում չարիքներ էր գործել այն սեղանի 
հանդեպ, ուր պահվում էին սուրբ կրակն ու աճյունը, դրա համար էլ 
նա մոխ րահեղձ մահով գտավ իր վախճանը (Բ Մակ. 13:7,8):
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բա ժա նե լով, փղե րին սև խա ղո ղի գի նի տա լով, այդ ահար կու կեն
դա նի նե րին սաս տիկ կա տա ղեց նում է, որ պես զի սրանք է՛լ ավե
լի ուժգ նու թյամբ հար ձակ վեն իս րա յե լա ցի նե րի զոր քի վրա, և 
իրենք հեշ տու թյամբ կա րո ղա նան հաղ թել նրանց: Սա կայն երբ 
այս պի սի ահ ռե լի պատ րաստ վա ծու թյամբ Հու դա յի վրա են հար
ձակ վում, ան պար տե լի Հու դան խի զա խու թյամբ ան մի ջա պես վեց 
հա րյուր զին վոր է կո տո րում, իսկ Հու դա յի եղ բայ րը՝ Եղի ա զա րը, 
զի նա վառ մի փիղ տես նե լով և մտա ծե լով, որ թա գա վո րը նրա 
վրա է, ուղղ վում է նրա կող մը՝ կո տո րե լով շրջա կա զին վոր նե րին, 
մտնում է փղի տակ և սրով ճեղ քե լով կեն դա նու որո վայ նը` սպա
նում նրան, սա կայն ինքն էլ, նրա տակ մնա լով, զոհ վում է:

Ինչ քան էլ Հու դան և նրա զոր քը ցա վում են Եղի ա զա
րի մահ վան հա մար, այ սու հան դերձ , թշնա մին էլ, տես նե լով 
նրա քա ջու թյու նը, այն պես է վա խե նում, որ այ լևս չի հա մար
ձակ վում հար ձակ վել Հու դա յի վրա: Հու դան նույն պես, չցան
կա նա լով այ լևս պա տե րազ մել , այլ կողմ է շրջվում, սա կայն 
ճա նա պար հին որ տեղ էլ թա գա վո րա կան զորք է հան դի պում, 
անխ նա կո տո րում է նրանց: Քա նի որ Ան տի ո քո սը չի կա րո ղա
նում հաղ թել Հու դա յին, բար կու թյու նից պա շա րում է Բեթ սոր 
քա ղա քը: Թեև քա ղա քը շատ ամուր է լի նում, և բնա կիչ ներն էլ 
քա ջասր տու թյամբ պայ քա րում են, սա կայն պա շա րումն օրըս
տօ րե եր կա րե լով` պա շար ված նե րը պա րե նի սա կա վու թյան 
պատ ճա ռով շատ են նեղ վում:

Ճշմա րիտ է, որ Հու դան նրանց պա շար է ուղար կում, սա
կայն այն բա վա կան չէր, քա նի որ օրեն քը պատ վի րում էր վեց 
տա րի վա րու ցանք անել և յո թե րորդ տա րին չցա նել ու բա վա
կա նա նալ նրա նով, ինչ հո ղը ինք նա բե րա բար կպար գևի389: Այդ 

389 Վեց տարի կմշակես քո հողը և կհավաքես դրա բեր քը։ Յոթ
նե րորդ տարում չես մշակի այն և կթողնես, որ հանգստանա (Ելք 
23:10,11):
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տա րին հո ղի հանգս տի (շա բա թա նա լու) տա րին էր, և երկ րում 
բա վա կա նա չափ բերք չկար, սրա նից բա ցի` թշնա մու զորքն էլ էր 
բա վա կա նին նե ղու թյուն պատ ճա ռում: Թա գա վո րը սրա մա սին 
տե ղե կու թյուն չու ներ և մի այն իր զոր քի հետզ հե տե նվա զու մը 
տես նե լով` ցան կա նում է վե րա դառ նալ իր եր կիր, սա կայն երբ 
Ռո դոկ անու նով մի հրե ա դա վա ճան թա գա վո րին հայտ նում է 
հրե ա նե րի ծանր վի ճա կը, թա գա վո րը մտա փոխ վում է և պա շա
րումն ավե լի սաստ կաց նում: Բնակ չու թյու նը, չդի մա նա լով պա
շար մա նը, քա ղա քը լքե լու թույտ վու թյուն են խնդրում թա գա վո
րից. սրան հա վա նու թյուն է տա լիս Ան տի ո քո սը և, այս պի սով, 
կա րո ղա նում է գրա վել քա ղա քը: Սա կայն վե րո հի շյալ Ռո դո կը, 
որը, իր ազ գին դա վա ճա նե լով, քա ղա քի կոր ծան ման պատ
ճառ է դառ նում, հե տա գա յում Հու դա յի ձեռքն ընկ նե լով` իր ար
ժա նի պա տիժն է գտնում և չա րա չար մահ վան ար ժա նա նում: 
Եվ քա նի որ Երու սա ղե մի բեր դը մինչ այդ ժա մա նակ թշնա մու 
ձեռ քին էր, Հու դան Սի ո նի վրա մի այլ ամուր բերդ է կա ռու ցում 
(տե՛ս ԺԹ հար ցը): Երբ թա գա վո րը, Բեթ սո րից մեկ նե լով, գա
լիս է Երու սա ղեմ, թեև ճա կատ առ ճա կատ պա տե րազ մում են, 
սա կայն չեն կա րո ղա նում մի մյանց հաղ թել:

Այո՛, բերդն ամուր է լի նում, պա տե րազ մող ներն էլ` քաջ, 
սա կայն պա րե նի սա կա վու թյան պատ ճա ռով զոր քի մեջ դա
սալ քու թյուն է նկատ վում, նաև թա գա վո րի զոր քը նույն պատ
ճա ռով խիստ նե ղու թյուն ներ է կրում, ուս տի եր կու կող մերն էլ 
հակ վում են հաշ տու թյուն կնքե լու: Մա նա վանդ Երև ե լի Ան տի
ո քո սը Բա բե լո նի ճա նա պար հին մա հա նում է և ոմն Փի լիպ պո
սի հետ իր թա գը, զգեստ նե րը և կնի քը՝ մա տա նին, Ան տի ոք է 
ուղար կում, որ պես զի իր որ դուն՝ Ան տի ո քո սին, թա գա վո րեց
նեն, սա կայն հի շյա լն այդ ժա մա նակ Ան տի ոք գնա լու փո խա
րեն Եգիպ տոս է շարժ վում (տե՛ս ԻԲ հար ցը), պա տե րազ մում է 
Ան տի ո քի դեմ և գրա վում այն:
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Արդ, թա գա վորն ու նա խա րար նե րը, այս տխուր լու րը 
ստա նա լով, Լու սի ա սի հոր դոր ներն ըն դու նե լով, վեր ջա պես 
որո շում են հաշտ վել Հու դա յի հետ և օր առաջ Փի լիպ պո
սի դեմ ար շա վե լուն պատ րաստ վում: Սրա մա սին տե ղե կաց
նում են Հու դա յին, որն էլ իր հեր թին է հա վա նու թյուն տա լիս: 
Թա գա վորն ու նա խա րար նե րը եր դու մով պայ ման են կա պում, 
որ հրե ա նե րը նախ կի նի նման բո լոր առում նե րով ազատ են, 
և այս պի սով, Հու դան և ժո ղո վուր դը վստա հո րեն բեր դից 
դուրս են գա լիս:

Հե տո թա գա վո րը, տա ճար մտնե լով, զար մա ցած դի տում է 
կա ռույց նե րը և զար դա րանք նե րը և սի րե լով զո հա բե րու թյուն է 
անում և ըն ծա նե րով պատ վում տա ճա րը, սա կայն Հու դա
յի բեր դի ամ րու թյու նը տես նե լով` զղջում է իր արա քի հա մար: 
Այս է պատ ճա ռը, որ քան դել է տա լիս շրջա կա պա րիս պը: Այ
սու հան դերձ, Հու դա յին է՛լ ավե լի պատ վե լով` Աքի ա յի կող մե րից 
մին չև Գե րա րա գա վառ նե րի զոր քե րի հրա մա նա տար է կար
գում, և թեև այս ընտ րու թյու նը Աքի ա յի բնա կիչ նե րի սրտով 
չի լի նում, սա կայն Լու սի ա սը իր քաղցր խոս քե րով հա մո զում է 
նրանց: Ապա թա գա վո րը, Երու սա ղե մից Ան տի ոք մեկ նե լով, 
պա տե րազ մում է Փի լիպ պո սի դեմ, որը հա նի րա վի գրա վել էր 
այդ քա ղա քը , և հափշ տա կո ղից վերս տին գրա վում է այն:

Օրի նա՛կ վերց րու Հու դա յի վար քից, որը կա տա րյալ հա
վատ քով, ծո մա պա հու թյամբ և ար տա սուք նե րով աղո թում է 
Աստ ծուն և Նրա օգ նու թյա նը ապա վի նե լով` պա տե րազ մում 
թշնա մու դեմ, և ոչ մի այն իր թշնա մի նե րին է հաղ թում, այ լև 
փա ռա վոր վում է և մեծ պատ վի ար ժա նա նում: Քա նի որ ինչ
պես վե րը հի շա տակ վել է, Ան տի ո քո սը, որը ան հա մար զոր քով 
Հու դա յին պատ ժե լու հա մար նրա դեմ էր դուրս եկել, ստիպ
ված է լի նում նրան փառ քով և կո չու մով պատ վե լու: Առա քի
նի մար դը, ուշ թե շուտ, վար ձատր վում է և ար ժա նի լի նում 
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ամեն հար գան քի. աստ վա ծա յին օրենք նե րի հան դեպ նա խան
ձախնդ րու թյուն ունե ցող մար դուց ակ նա ծում է ամ բողջ աշ
խար հը, մին չև իսկ անդրդ վե լի մար դիկ էլ ստիպ ված են լի նում 
խո նարհ վե լու առա քի նու թյան առ ջև:

Հարց ԻԶ: Հետագայում ի՞նչ են լինում վերոհիշյալ 
Անտիոքոսը և Լուսիաս նախարարը:
Պա տաս խան: Եր կուսն էլ Դե մետր թա գա վո րի հրա մա նով 

չա րա չար մահ վան են դա տա պարտ վում : Քա նի որ հի շյալ Դե
մետ րը ԺԲ հար ցում հի շա տակ ված Սե լև կի ոս թա գա վո րի որ
դին էր, ման կու թյու նից պա տանդ էր Հռո մում, և ապա մի 
հնար գտնե լով` ազատ վում է և մեծ զոր քով Ան տի ոք ար շա վում 
ու այն գրա վե լով` գե րի է վերց նում Ան տի ո քո սին և Լու սի ա սին 
ու մին չև իսկ առանց իր մոտ բե րել տա լու սպա նել է տա լիս և 
ին քը թա գա վո րում :

Այդ Ան տի ո քո սի հայ րը Երև ե լի Ան տի ո քոսն է, որը Սե լև
կի ո սի եղ բայրն է լի նում, և եր կուսն էլ Հռո մում պա տանդ են 
լի նում: Երբ մա հա նում է Մեծն Ան տի ո քո սը, թեև Սե լև կի ո սը 
թա գա վո րում է որո շա կի ժա մա նա կաշր ջան, սա կայն Երև ե լի 
Ան տի ո քո սը, փախ չե լով Հռո մից և գա լով, թու նա վո րում է Սե
լև կի ո սին (տե՛ս ԺԳ հար ցը) և նրա փո խա րեն ին քը թա գա վո
րում. ահա այս է պատ ճա ռը, որ Դե մետրն էլ նրա որ դուն՝ Ան
տի ո քո սին է սպա նել տա լիս:

Այս տեղ ուշադ րու թյան է ար ժա նի Երու սա ղե մի դժբախտ 
ժո ղովր դի վի ճա կը, քա նի որ Դե մետ րի ո սի թա գա վո րե լուն պես 
Իս րա յե լից չա րիք նյու թող և խռո վու թյուն ներ սադ րող մի քա նի 
մար դիկ են գա լիս թա գա վո րի մոտ և չակ նա ծե լով Հու դա յի հայ
րե նա սի րու թյու նից և քա ջա գոր ծու թյուհ նե րից` գան գատ վում 
նրա նից: Նրանց է մի ա նում Հա կի մոս անու նով մի չա րա գույն 
մարդ (սա նախ կի նում Երու սա ղե մում քա հա նա յա պետ էր եղել 
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և իր գոր ծած չա րիք նե րի հա մար պաշ տո նանկ ար վել): Սա 
դար ձյալ քա հա նա յա պե տու թյու նը ձեռք գցե լու հա մար մե ծա
մեծ նվեր ներ և ըն ծա ներ է տա լիս Դե մետ րի ո սին, և բո լո րը մի
ա բան անխ ճո րեն գան գատ վում են Հու դա յից:

Երբ թա գա վո րը, մաս նա վո րա բար Հա կի մո սին կան չե լով, 
Հրե աս տա նի մա սին տե ղե կու թյուն է հարց նում, վեր ջինս, չցան
կա նա լով առի թը բաց թող նել, բո լոր չա րիք նե րի հա մար Հու դա
յին է մե ղադ րում և կեղ ծա վո րա բար թա գա վո րին առա ջար կում, 
որ մարդ ուղար կի ̀ իր ասա ծը ստու գե լու, և խնդրում է վերս տին 
իրեն վե րա դարձ նել քա հա նա յա պե տու թյու նը : Թեև թա գա վո րը, 
սրան հա վա տա լով, քա հա նա յա պե տու թյուն է շնոր հում, սա
կայն իր հեր թին իր հա վա տա րիմ և պատ վա վոր մարդ կան ցից 
Բա քիմ անու նով մե կին ուղար կում է, որ նա իբր թե վե րա հա սու 
լի նի իրա վի ճա կին և տե ղե կաց նի իրեն:

Հի շյալ Բա քի դը, Հա կի մո սի հետ բա զում զոր քով Երու սա
ղեմ գա լով, Հու դա յին կաս կա ծի տե ղիք չտա լու հա մար մարդ է 
ուղար կում և բա րե կա մա բար տե ղե կաց նում է իր գալս տյան 
մա սին: Սա կայն Հու դան, հաս կա նա լով, որ նա չար դի տա վո
րու թյամբ է եկել, վստահ չլի նե լով, զգու շու թյու նը կրկնա պատ
կում է: Այ նու ա մե նայ նիվ, մի քա նի պար զա միտ հրե ա ներ, 
որոնք Հա կի մո սից չա րու թյուն չեն սպա սում (քա նի որ քա հա
նա էր և Ահա րո նի ցե ղից), նրա մոտ են գնում, որ պես զի շնոր
հա վո րեն կամ բա րի գա լուստ մաղ թեն: Թեև Բա քի դը նախ 
պատ վով ըն դու նում է նրանց` հայտ նե լով, որ վնաս պատ ճա
ռե լու ոչ մի մտադ րու թյուն չու նի, և երբ սրանք, հա վա տա լով 
նրա խոս քե րին, ան հոգ էին, նույն օրը վաթ սուն մարդ կո տո րե
լով` մար մին նե րը մի անջր դի հո րի մեջ է գցել տա լիս:

Երբ ժո ղո վուր դը տես նում է նրա այս անգ թու թյու նը, 
սկսում է ավե լի զգու շա վոր լի նել: Ապա Բա քի դը, մտնե լով 
Երու սա ղեմ, Հա կի մո սին քա հա նա յա պետ է կար գում, և ապա 
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պա շա րե լով Բե րա յեթ քա ղա քը, և՛ իր զոր քի փախս տա կան նե
րին, և՛ բնա կիչ նե րից շա տե րին կո տո րե լով` նրանց դի ակ նե րը 
հորն է նե տել տա լիս:

Բա քի դը, Հա կի մո սի տրա մադ րու թյան ներ քո բա զում զորք 
թող նե լով, ամ բողջ Հրե աս տա նի կա ռա վա րիչ է կար գում, իսկ 
ին քը վե րա դառ նում է թա գա վո րի մոտ` իրա վի ճա կի մա սին 
տե ղե կու թյուն տա լու:

Հարց ԻԷ: Երբ անօրեն Հակիմոսը390 իշխան է 
կարգվում, ինչպիսի՞ն է լինում ժողովրդի վիճակը:
Պա տաս խան: Ժո ղո վուր դը շատ թշվառ վի ճա կում է 

հայտնվում։ Որով հե տև բա զում չար մար դիկ, հա վաք վե լով Հա
կի մո սի շուր ջը, հե տա մուտ են լի նում՝ եր կիրն ավե րե լու, ժո
ղովր դին հարս տա հա րե լու, կե ղե քե լու և պատ ժե լու:

Հու դան, տես նե լով ժո ղովր դի կրած նե ղու թյուն նե րը, չկա
րո ղա նա լով հան դուր ժել, Հրե աս տա նի շրջա կայ քում շրջե լով, 
կո տո րում է բո լոր այն հրե ա նե րին, որոնք, թող նե լով իրենց 
հայ րե նի օրենք նե րը, հե թա նո սու թյուն են ըն դու նում, այն պես 
որ նրանք սկսում են այն քան վա խե նալ, որ այ լևս Հրե աս տան 
չեն գա լիս:

Դու Հա կի մո սի չա րու թյա՛նը նա յիր. թեև երկ րի կա ռա վա
րի չը է դառ նում, սա կայն տես նե լով, որ չի կա րո ղա նում հաղ թել 
Հու դա յին, դար ձյալ Ան տի ոք է գնում` գան գատ վե լու թա գա վո
րին: Այն տեղ զա նա զան զրպար տու թյուն ներ ներ կա յաց նե լուց 
հե տո եզ րա կաց նում է, որ քա նի դեռ Հու դան ողջ է, Հրե աս տա
նում խա ղա ղու թյունն անհ նար է: Թա գա վո րի պա լա տա կան 
ծա ռա նե րը, որոնք վա ղուց Հու դա յի թշնա մի ներն էին, թա գա
վո րին է՛լ ավե լի գրգռե լով, վեր ջա պես հրա ման են ստա նում, որ 
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Նի կա նոր նա խա րա րը, Հրե աս տան գնա լով, ժո ղովր դին կո տո
րե լով և բո լոր մի ջոց նե րը ձեռ նար կե լով , բռնի Հու դա յին:

Նի կա նո րը ան հա մար զոր քով Հրե աս տան գա լուն պես չա
րա սիրտ բազ մա թիվ հրե ա ներ, որոնք Հու դա յի երե սից փախս
տա կան էին դար ձել, մի ա նում են Նի կա նո րի զոր քին: Սա կայն 
ժո ղո վուր դը, լսե լով Նի կա նո րի գա լու մա սին, թեև շատ է վա
խե նում, սա կայն ար տաս վա լից աղոթք նե րով դի մում է Աստ
ծուն: Արդ, Նի կա նո րը զորք է ուղար կում Դե սա յոմ գյուղ: 
Հու դա յի Շմա վոն եղ բայ րը, որը նախ կի նում չէր վա խե նում 
Նի կա նո րից, այս ան գամ մի փոքր պա տե րազ մե լուց հե տո 
սկսում է վա խե նալ, Նի կա նո րը նույն պես, իմա նա լով , որ իս
րա յե լա ցի նե րի զորքն ան չափ քաջ և հա մար ձակ է, պա տե րազ
մե լու հա մար ձա կու թյուն չու նե նա լով, Հու դա յի մոտ մարդ է 
ուղար կում և առա ջար կում հաշտ վել:

Ճիշտ է` նրա միտ քը չար էր, սա կայն Հու դա յից վա խե նա
լով` նման նենգ մի ջո ցի է դի մում, որ պես զի մի հնա րով նրան 
իր ձեռ քը գցի: Հու դան, ըն դու նե լով նրա պատ գա մա բե րին, 
խորհր դակ ցում է կա րև որ մարդ կանց հետ, և երբ բո լորն էլ հա
վա նու թյուն են տա լիս, Նի կա նո րը Երու սա ղեմ է գա լիս: Թեև 
այն տեղ հաշ տու թյան պայ մա նա գիր են կնքում, սա կայն Հու
դան, բո լոր առում նե րով զգու շա նա լով, իր զոր քը միշտ պատ
րաստ է պա հում, որ մի գու ցե հան կարծ թշնա մու թյուն առա
ջա նա, և թշնա մին դրժի իր խոս տու մը:

Հի րա վի, Նի կա նո րի մտադ րու թյու նը Հու դա յին բռնե լով թա
գա վո րին հանձ նելն էր, սա կայն նրան տես նե լով` այն քան է հիա
նում նրա նով, որ նրան սի րով պատ վե լուց հե տո Երու սա ղե մի 
բնա կիչ նե րին էլ ոչ մի վնաս չի տա լիս, այ լև իր զոր քերն էլ ցրե լով` 
խնդրում է Հու դա յին, որ իրենց մի ջև խնա մի ու թյուն հաս տատ
վի, և որ իրենց սի րո և բա րե կա մու թյան կապն ավե լի ամուր 
և տև ա կան լի նի: Այս առա ջար կին Հու դան էլ հա վա նու թյուն 
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տա լով` խնա մի ա կան կա պով ամ րապն դում են իրենց բա րե կա
մու թյու նը, որը, դժբախ տա բար, եր կար չի տև ում:

Քա նի որ Հա կի մոս քա հա նա յա պե տը այն քան է դժկա
մում, զայ րա նում նրանց այս պի սի հաշ տու թյան և բա րե կա մու
թյան հա մար, որ վերս տին ան ձամբ գնա լով թա գա վո րի մոտ` 
գան գատ վում է նաև Նի կա նո րից391` ասե լով. «Նի կա նո րը բա
րե կա մա ցել է թշնա մուդ հետ, և ազ գա կան ներ են դար ձել»: 
Թա գա վո րը բար կա նա լով իս կույն հրո վար տակ է հղում, որով 
Նի կա նո րին հրա մա յում է իս կույն Հու դա յին, ձեր բա կա լե լով, 
ոտ քերն ու ձեռ քե րը շղթա յած, ամեն տե սա կի անար գանք նե
րի են թար կե լով, Ան տի ոք բե րել: Թեև այս առու մով Նի կա նո
րը ան չափ տխրում է, քա նի որ գի տեր, որ Հու դան հան ցա վոր 
չէ, և չի ցան կա նում, որ նա պատժ վի, սա կայն նաև երկն չում է 
բա ցա հայ տո րեն ընդ դի մա նալ թա գա վո րի հրա մա նին, ուս տի 
մտադր վում է բռնել Հու դա յին և թա գա վո րի մոտ տա նել: Ճշմա
րիտ է, որ Նի կա նո րը ոչ մե կին ոչինչ չի ասում, սա կայն մյուս 
կող մից ան կա րող սրտի մտադ րու թյու նը ամ բող ջո վին ծա ծուկ 
պա հե լու, երբ դեմ քը փոքրինչ խո ժոռ վում է, Հու դան հաս կա
նում է, որ սրտի խոր քում իր դեմ ան պատ ճառ թշնա մու թյուն է 
պա հում, ուս տի սրա պատ ճա ռով նրա մո տից հե ռա նա լով` այլ 
տեղ է գնում, որ պես զի իրե նից խռո վու թյան պատ ճառ չլի նի:

Նի կա նո րը, տես նե լով, որ իր գաղտ նի նպա տա կը չի հա ջող
վում, սրտում պա հած թշնա մու թյու նը դուրս հա նե լով, տա ճար է 
մտնում և քա հա նա նե րին ստի պում, որ Հու դա յին իրեն հանձ
նեն, քա նի որ կար ծում է, որ այն տեղ է ապաս տա նել: Քա հա նա
նե րը, որոնք այդ պա հին Աստ ծուն զոհ մա տու ցե լիս են լի նում, 
եր դու մով հաս տա տում են, որ չեն տե սել Հու դա յին, սա կայն 
հի շյալ անզ գամ զո րա վա րը չի ցան կա նում հա վա տալ և ձեռ քը 
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դե պի տա ճար պար զե լով` սպառ նում է. «Եթե Հու դա յի ձեռքն ու 
ոտ քը կա պած` ինձ չտաք, տա ճա րը և զո հա սե ղա նը հիմ նա հա
տակ քան դե լով` մե հյան կկա ռու ցեմ»: Սա ասե լով` երդ վում է, և 
այս սպառ նա լիք նե րից քա հա նա նե րը, ձեռք նե րը եր կինք բարձ
րաց նե լով, սկսում են աղա չել Աստ ծուն, որ իրենց պահ պա նի:

Այդ պա հին Հռաքս անու նով մի պատ վա վոր մարդ է լի նում 
հրե ա նե րի մեջ, որը միշտ Աստ ծուն հա ճե լի վար քի տեր էր և որ
պես հայր խնամք էր տա նում իր ազ գին: Նի կա նո րը, հինգ հա
րյուր մարդ ուղար կե լով, պա շա րում է նրա տու նը, որ բռնե լով 
սպա նի: Հռաքսն անձ նա տուր չի լի նում և դի մադ րում է, և երբ 
թշնա մին ցան կա նում է հրկի զել նրա տան դու ռը, նա թշնա մու 
ձեռ քը չընկ նե լու հա մար իս կույն սուրն իր որո վայնն է մտցնում 
ինք նաս պան լի նե լու նպա տա կով, սա կայն շտա պե լուց սու րը, 
ուղ ղա կի չմտնե լով, մի քիչ շեղ վում է, և ան մի ջա պես չի մա հա
նում, ինչ պես ինքն էր ցան կա նում, և այս դեպ քը, վհա տեց նե լու 
փո խա րեն, նրան մի նոր և ավե լի հան դուգն քայ լի է դրդում:

Քա նի որ երբ տես նում է, որ իր նպա տա կից վրի պել է, տան 
պարս պից ինքն իրեն թշնա մու վրա է գցում և ընկ նե լուց բազ
մա թիվ վեր քե րից հե ղե ղի նման ա րյու նը սկսում է հո սել: Այ
սու հան դերձ դար ձյալ ճիգ գոր ծադ րե լով` ցրում է թշնա մուն և 
այն տեղ մի ժայ ռի բարձ րա նա լով` դուրս թափ ված փո րո տի
քը դե պի եր կինք է բարձ րաց նում և Աստ ծուն խնդրում, որ իր 
բաղ ձան քի հա մա ձայն՝ հա տու ցի և ողոր մի իրեն ու իր ազ գին, 
և այս ձև ով հայ րե նա սեր մար դը մա հա նում է թշնա մու ահա
բեկ ված աչ քե րի առ ջև:

Հարց ԻԸ: Այսպիսի անգթություն գործած 
Նիկանովրը հարձակվո՞ւմ է Հուդայի վրա:
Պա տաս խան: Հար ձակ վում է, սա կայն զոր քը, խայ տա ռակ 

պար տու թյուն կրե լով, ան մի ջա պես փախ չում է: Որով հե տև 
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այն ժա մա նակ Հու դան Փար սա ղա յում էր, որի մա սին լսե լով` 
Նի կա նով րը ամ բողջ զոր քով շտա պում է այն տեղ, և սկսում են 
պա տե րազ մել: Աստ ծու ողոր մու թյամբ հաղ թե լով` Հու դան Նի
կա նով րի զոր քից հինգ հա րյուր մարդ է կո տո րում, իսկ մնա
ցյա լին փա խուս տի է մատ նում, Նի կա նովրն էլ փախ չե լով գա
լիս է Երու սա ղեմ:

Խեղճ քա հա նա նե րը եր կու ղից նրան պատ վով են ըն դու
նում և շտա պում են տե ղե կաց նե լու, որ թա գա վո րի կյան քի 
հա մար զո հեր են մա տու ցում: Նա, չըն դու նե լով նրանց զո հը, 
ծի ծա ղե լով ծաղ րում է նրանց, սրա նից բա ցի` ան չափ հպար
տու թյամբ նո րից սպառ նում է քա հա նա նե րին` ասե լով, որ եթե 
Հու դա յին և նրա զորքն իրեն չհանձ նեն, հրի կմատ նի տա ճա
րը և նրան ցից էլ վրեժխն դիր կլի նի. սա ասե լով` բար կու թյամբ 
դուրս է գա լիս:

Դու հի շյա լի կա տա ղու թյո՛ւնը տես. նախ կի նում քա հա
նա նե րին ստի պում էր, որ մի այն Հու դա յին իրեն հանձ նեն, 
իսկ այս ան գամ` պարտ վե լուց հե տո, երբ դեռ նորնոր է մա
զա պուրծ եղել Հու դա յի ձեռ քից, պա հան ջում և ստի պում է, 
որ Հու դա յին իր զոր քի հետ բռնեն, բե րեն: Այս պի սի պա հանջ 
ներ կա յաց նե լը մեծ նա խա տինք էր նրան, քա նի որ զորք և զենք 
ունե նա լով` ան կա րող է լի նում բռնե լու Հու դա յին և խեղճ քա
հա նա նե րի դա սից է հի մա րա բար պա հան ջում, որ բռնեն նրան, 
այ լա պես սպառ նում է պատ ժել: Քա հա նա նե րը, որոնք գի տե ին 
նրա չար մտադ րու թյան մա սին, նախ կի նի նման այս ան գամ էլ 
սե ղա նի մոտ աղոթ քով դի մում են Աստ ծուն, որ տա ճարն ազա
տի բռնա կա լից:

Հե տո, երբ Հու դան երեք հա զար զոր քով Սա մա րի ա յի կող
մերն է գա լիս, Նի կա նով րը, այ լև այլ տե ղե րից ան չափ շատ 
զորք բե րել տա լով, նո րից է պատ րաստ վում հար ձակ վե լու 
Հու դա յի վրա, բայց այս ան գամ, մեկ այլ օր պա տե րազ մե լու 
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հա մար ձա կու թյուն չու նե նա լով , որո շում է շա բաթ օրը հար
ձակ վել: Քա նի որ բա զում հրե ա ներ են լի նում իր իշ խա նու
թյան ներ քո, նրանց ևս ցան կա նում է հե տը տա նել, սա կայն 
նրանք աղա չում են` ասե լով. «Այդ պի սի բռնու թյուն մի՛ գոր
ծադ րիր, պի տի պատ վել շա բաթ օրը, քա նի որ Ամե նա կալ 
Աստ ծու հանգս տա նա լու պատ վին պետք է` մարդն էլ այդ օրը 
հան գստա նա»: Նա պա տաս խա նում է. «Մի՞թե ամե նա կա րող 
Աստ ված կա, որ այս պատ վի րա նը տվել է ձեզ», և թեև նրանք 
հաս տա տա կան պա տաս խան են տա լիս, սա կայն անզ գամ 
մար դը պա տաս խա նում է. «Աշ խար հի վրա զո րա վո րը նա է, ով 
սրով իշ խում է և թա գա վո րի հրա մա նը գոր ծադ րում»:

Նի կա նով րը, որի հի շյալ պա տաս խա նը ծանր հայ հո յու
թյուն էր առ Աստ ված, պա տե րազ մում ընկ նում է` չա րա չար 
խող խող վե լով: Քա նի որ երբ Հու դան լսում է նրա` պա տե
րազ մի պատ րաստ վե լու մա սին, Աստ ծու ամե նա կա րող զո րու
թյանն ապա վի նե լով, իր զոր քին էլ քա ջա լե րում է, որ չվա խե
նան, մա նա վանդ երազ էլ է տես նում և դա պատ մում է զոր քին, 
որից էլ բո լո րը սրտապնդ վում են: Քա նի որ իր երա զում տե
սել էր Ոնիա քա հա նա յա պե տին 392, որն Աստ ծուն աղա չում էր 
ժո ղովր դի հա մար, ինչ պես նաև տե սել էր շատ փա ռա հեղ մե
կին, որի մա սին Ոնի ան Հու դա յին ասել էր՝ Երե միա մար գա
րեն է, որը միշտ Աստ ծուն բա րե խո սում է ժո ղովր դի փրկու
թյան հա մար, և որը, Հու դա յին մի ոս կե զարդ սու սեր տա լով, 
ասում է. «Առ՛ այս սուրբ սու սե րը` որ պես Աստ ծուց պար գև, 
որով պի տի ջնջես բո լոր թշնա մի նե րին»393:

392 Ոնիան այն քահանայապետն է, որին սպանել էր անօրեն 
Անդրոնի կոսը (տե՛ս ԺԴ հարցը):

393 Այդտեղ խոսել սկսեց Օնիան ու ասաց. «Սա մեր եղբայրասեր 
ծերունին է, որ միշտ ու հաճախ աղոթք է մատուցում Աստծուն»։ Դա 
Աստծու մարգարե Երեմիան էր։ Երեմիան իր աջ ձեռքը մեկ նելով՝ 
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Ար դա րև, Հու դա յի այս երա զը բո լո րի հա մար մխի թա րու
թյուն է լի նում, այն պես որ որո շում են քա ջա բար պա տե րազ
մել: Երբ եր կու կող մե րը սկսում են պա տե րազ մել, Հու դան, 
նո րից աստ վա ծա յին օգ նու թյու նը խնդրե լով, ա ռյու ծա բար 
հար ձակ վում է թշնա մու վրա և մեկ օրում թշնա մու զոր քից 
երե սուն հինգ հո գու կո տո րում: Մա նա վանդ Նի կա նով րի ընկ
նե լուց հե տո զորքն այն քան է եր կյու ղում, որ մին չև իսկ իրենց 
զեն քե րը թո ղած` փախ չում են: Հու դան իս կույն իս րա յե լա ցի
նե րի քա ղաք նե րում, ի նշան թշնա մու պար տու թյան, փո ղեր է 
հնչեց նում, ժո ղո վուրդն էլ, պարտ ված նե րի հե տև ից ընկ նե լով, 
բո լո րին կո տո րում է և նրանց բա նակն էլ կո ղոպ տում: Սրա
նից բա ցի՝ Հու դան, Նի կա նով րի մար մի նը գտնե լով, գլու խը, աջ 
ձեռ քը և լե զուն կտրել տա լով, Երու սա ղեմ է տա նում բո լոր հե
թա նոս նե րին խրատ լի նե լու հա մար, որ պես զի իս րա յել ցի նե րին 
չվնա սեն: Լե զուն, որով հայ հո յել էր Աստ ծուն, կտրա տել տա լով 
երկն քի թռչուն նե րին է գցում, ձեռ քը, որ հանդգ նա բար դե պի 
տա ճար էր պար զել, տա ճա րի դի մաց կա խել է տա լիս, գլուխն էլ, 
մի ձո ղի անց կաց նե լով, Երու սա ղե մի աշ տա րակ նե րից մե կին է 
դնում` ի տես ժո ղո վուրդ նե րի և հա մայն աշ խար հի:

Այս պի սի մեծ հաղ թա նա կից բո լոր իս րա յե լա ցի նե րը ան
հուն ուրա խու թյամբ գո հու թյուն և փառք են տա լիս Աստ ծուն 
և Նրա` իս րա յե լա ցի նե րի հան դեպ ողոր մու թյու նը ան մո ռաց 
պա հե լու հա մար որո շում են մեծ հան դի սու թյամբ տա րեց տա
րի նույն օրը տո նել: Այս սքան չե լի և փա ռա վոր հաղ թա նա
կից հե տո Երու սա ղե մի շրջա նը մի առ ժա մա նակ ազատ վում է 
թշնա մու բռնու թյուն նե րից և անի րավ կե ղե քում նե րից:

Հուդայի ձեռքին դրեց ոսկե մի սուսեր։ Տալու ժամանակ նա այսպես 
ասաց. «Ընդունի՛ր այս սուսերն իբրև Տիրոջ կողմից տրված սուրբ 
պարգև, որովհետև դրանով ես ոչնչացնելու բոլոր թշնամիներին» 
(Բ Մակ. 15:14–16):
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Հարց ԻԹ: Հուդայի` Նիկանովրին սպանելուց և 
նրա ամբողջ զորքը կոտորելուց հետո Դեմետր 
թագավորը համարձակվո՞ւմ է նորից զորք ուղարկել 
նրա դեմ:
Պա տաս խան: Այո՛, հա մար ձակ վում է: Հի րա վի, վե րո հի շյալ 

հաղ թա նա կից հե տո բա վա կան ժա մա նակ Հրե աս տա նը խա ղաղ 
և հան գիստ վի ճա կում էր, սա կայն և՛ Դե մետր թա գա վո րի, և՛ այլ 
թշնա մի նե րի երե սից Իս րա յե լը չէր կա րող տև ա կան խա ղա ղու
թյուն և հանգս տու թյուն ունե նալ, և սա հայտ նի լի նե լով` Հու
դան ցան կա նում է դա շինք կնքել հռո մե ա ցի նե րի հետ և նրանց 
հո վա նու ներ քո մտցնել իր եր կի րը` հու սա լով, որ անհ րա ժեշ
տու թյան դեպ քում նրանք հզո րա բար կպաշտ պա նեն եր կի րը:

Որով հե տև այն ժա մա նակ Հռո մի պե տու թյու նը շատ զո
րեղ էր և մեծ փառք ուներ, իր իշ խա նու թյան ներ քո էր վերց
րել բազ մա թիվ երկր ներ, որոնք պաշտ պա նում էր թշնա մի նե
րից, երբ դրանք հնա զանդ են լի նում իրեն: Այս է պատ ճա ռը, 
որ Հու դան եր կու պատ վա վոր մարդ կանց է ուղար կում Հռոմ, 
որի հա մար էլ հռո մե ա ցի նե րը, շատ ուրա խա նա լով, խոս տա
նում են նրա խնդրան քը կա տա րել, ուս տի կնքված դա շին
քի եր կու օրի նակ պղնձյա տախ տակ նե րի վրա գրե լով` մե կը 
Հռո մում են պա հում, իսկ մյուսն ուղար կում են Հու դա յին, որ 
Երու սա ղե մում պա հի: Նաև գրում են Դե մետր թա գա վո րին, 
որ նե ղու թյուն չտա իս րա յե լա ցի նե րին, իսկ եթե ոչ, իմա նա, որ 
կպատժ վի: 

Այո՛, դաշ նա գի րը եր կու կող մերն էլ վա վե րաց նում են, սա
կայն Հու դա յի մար դիկ դեռ Հռո մից չվե րա դար ձած` Դե մետր 
թա գա վո րը, որը լսել էր Նի կա նով րի մահ վան մա սին, վե րո հի շյալ 
Բա քի դին քսան հա զար հե տև ակ և եր կու հա զար ձի ա վոր զոր
քով ուղար կում է իս րա յե լա ցի նե րի դեմ, որոնք հար ձակ վում են 
Մե սա ղոթ քա ղա քի վրա և շա տե րին կո տո րում: Հու դան, նրանց 
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գա լը լսե լով, սկսում է վա խե նալ և մե ծա պես մտա տանջ վում է, 
մա նա վանդ այն ժա մա նակ իր տրա մադ րու թյան ներ քո հա զիվ 
երեք հա զա րի հաս նող զորք է ունե նում, որոն ցից շա տերն էլ վա
խե նա լով հետզ հե տե ցրվում են, և երբ թշնա մին ար դեն ավե
րում է եր կի րը, Հու դա յի մոտ ութ հա րյուր մարդ է մնում:

Այս տեղ խրա՛տ ըն դու նիր Հու դա յի վի ճա կից. նա, ով 
նախ կի նում, հույսն Աստ ծու վրա դնե լով, մե ծա մեծ հաղ թա
նակ ներ էր տա նում, այս ան գամ հռո մե ա ցի նե րի վրա հույ սը 
դնե լով` սկսում է վա խե նալ: Ար դա րև, Հու դա յի մարդ կա յին զո
րու թյա նը հու սա լու պատ ճա ռով Աստ ված էլ նրան թող նում է 
բնա կան վի ճա կում: Այ նու ա մե նայ նիվ, որով հե տև ինք նին ան
չափ քա ջա սիրտ էր, ուս տի չթե րա նա լով կա տա րե լու իր պար
տա կա նու թյուն նե րը` այդ ութ հա րյուր զոր քով ցան կա նում է 
դի մա կա յել թշնա մուն, սա կայն զոր քը հայտ նում է, որ առայժմ 
ան կա րող է դի մադ րե լու թշնա մու ահա գին զո րու թյա նը, ուս տի 
առաժմ պի տի պաշտ պա նո ղա կան դիրք բռնեն:

Հու դան, որ մինչ այդ պա հը եր բեք թի կունք չէր դարձ րել 
թշնա մուն և միշտ քա ջա բար կռվել էր և բազ միցս հաղ թել, այս 
ան գամ էլ չի ցան կա նում թու լա սիրտ երև ալ և իր զոր քին պա
տաս խա նում է. «Օ՜ն, քա ջու թյամբ կռվենք, և եթե նույ նիսկ մա
հա նանք էլ, գո նե մեր եղ բայր նե րի հա մար մա հա նա լով` մեր 
ան վանն ան պատ վու թյուն չենք բե րի»: Այս խոս քե րից քա ջա
լեր ված` զոր քը, երբ եր կու կող մերն էլ սկսում են պա տե րազ մել, 
նախ թշնա մու զոր քից շա տե րին է կո տո րում, և շա տերն էլ փա
խուս տի են դի մում, սա կայն կրկին հար ձակ վե լով` հաղ թում են, 
և Հու դան ընկ նում է, իսկ մնա ցած զոր քը` փախ չում:

Լա՛վ հաս կա ցիր. ինչ պես որ Հու դան ասել էր, թե մա հա նանք 
մեր եղ բայր նե րի հա մար և չա րա տա վո րենք մեր անու նը, իրոք, 
մին չև իր կյան քի վեր ջին ժա մը առանց թե րա նա լու կա տա
րում է պարտ քը և եռան դուն նա խա ձեռ նու թյամբ պա տե րազ մի 
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դաշ տում դյու ցազ նա բար մա հա նում` միշտ Աստ ծու և իր ազ գի 
սի րով վառ ված: Կրո նի և օրենք նե րի ջերմ պաշտ պան լի նե լով` 
Իս րա յե լի բո լոր ցե ղե րը եր կար ժա մա նակ գո վում և ող բում են 
նրան394: Իսկ նրա մար մի նը Հով նա թան և Շմա վոն եղ բայր նե րը 
բե րում և թա ղում են Մավ դի մում` հոր կող քին:

Ինչ քան էլ գրվել է Հու դա յի մղած պա տե րազմ նե րի և քա
ջա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, այ սու հան դերձ Սուրբ գիր քը 
հայտ նում է, որ դրանք այն քան շատ էին, որ ամ բողջն ան
հնար է եղել գրել395:

Հարց Լ: Հուդայի մահվանից հետո ինչպիսի՞ն է 
լինում իսրայելացիների վիճակը:
Պա տաս խան: Շատ խեղճ ու թշվառ: Որով հե տև շատ ան

զգամ մար դիկ, Հու դա յից վա խե նա լով , իրենց սրտե րում սնու
ցած անօ րեն և ան կարգ խոր հուրդ նե րը չէ ին կա րո ղա նում գոր
ծադ րել, և երբ նա մա հա նում է, պա տեհ առիթ գտնե լով` մինչ 
այդ պա հը գաղտ նի պա հած իրենց թշնա մու թյու նը աշ խար հի 
առ ջև են պար զում, և ոչ մի այն իս րա յե լա ցի նե րին վնա սի և 
տկա րու թյան պատ ճառ դառ նում396, այ լև վրեժխնդ րու թյան 
ոգով տո գոր ված, Հու դա յի բա րե կամ նե րին հի շյալ Բա քի դի 

394 Իսրայելացիները մեծ կոծով ողբացին, սուգ պահեցին 
բազում օրեր…. հետո սկսեցին խոսել և ասել. «Ինչպե՜ս ընկավ, 
ինչպե՜ս տապալվեց Իսրայելի հզոր փրկիչը» (Ա Մակ. 9:20, 21)։

395 Այս մատյանում, սակայն, չի գրվել այն բոլոր մարտերի, 
ճակատամարտերի, պատերազմների մասին, որ մղել է Հուդան, և 
այն քաջությունների մասին, որ գործել է նա, որովհետև դրանք չա
փա զանց շատ են (Ա Մակ. 9:22)։

396 Հուդայի մահվանից հետո անօրենները հայտնվեցին Իս
րա յելի բոլոր սահմաններում, աճեցին, բազմացան նրանք, որ 
անօրենություն էին գործում (Ա Մակ. 9:23)։
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մոտ տա նե լով` տա րա տե սակ վիշտ և նե ղու թյուն են պատ ճա
ռում, ծաղ րում, անար գում են, և իրենք էլ ծաղ րե լի դառ նում:

Երբ հրե ա նե րը այս պի սի ողոր մե լի և թշվառ վի ճա կում են 
լի նում, Հու դա յի բա րե կամ նե րը, այ սինքն` ժո ղովր դի այն հատ
վա ծը, որը նա խան ձախն դիր էր աստ վա ծա յին սուրբ օրենք նե
րի պահ պա նու թյա նը, նրա Հով նա թան եղ բոր մոտ է գա լիս և 
ասում. «Եղ բայրդ` Հու դան , մա հա ցավ, նրա նման մե կը չկա, 
որ թշնա մու դեմ կանգ նի. արդ, նրա փո խա րեն քեզ ենք հար
մար գտնում, որ մեզ իշ խան և գլուխ լի նես թշնա մի նե րի դեմ 
պա տե րազ մե լիս »:

Ար դա րև, հի շյալ Հով նա թա նը, նրանց աղա չանք նե րից 
դրդված, մա նա վանդ ազ գի փրկու թյան հա մար ժո ղովր դի 
առաջ նորդ լի նե լով, թշնա մի նե րի դեմ պա տե րազ մե լու հա
վա նու թյուն է տա լիս: Այս է պատ ճա ռը, որ վե րո հի շյալ Բա քի
դը հե տա մուտ է լի նում՝ Հով նա թան և Շմա վոն եղ բայր նե րին 
սպա նե լու, և նրանք ստիպ ված են լի նում փախ չե լով ապաս
տա նե լու Թե կուա անա պա տում , քա նի որ զենք և պա տե րազ
մա կան գոր ծիք ներ չու նե ին:

Հով նա թա նը, նա բա տա ցի արաբ նե րի հետ մտե րիմ և բա
րե կամ լի նե լով, իր Հով հան նես եղ բո րը մի քա նի մարդ կանց 
հետ նրանց մոտ է ուղար կում` օգ նու թյուն հայ ցե լու, նաև 
խնդրե լով, որ հա նուն բա րե կա մու թյան` անհ րա ժեշտ զենք 
տան: Նրանք թեև բա րե կա մու թյան հա մար զենք են տա լիս, 
սա կայն երբ Հով հան նե սը դրանք բե րե լիս է լի նում, Դա մա սա 
քա ղա քի մե ծա մեծ նե րը և Համբ րիի որ դի նե րը, նրան բռնե լով, 
վերց նում են զեն քե րը, Հով հան նե սին էլ սպա նում:

Այ նու հե տև, երբ նրանք մի հար սա նի քի առի թով ուրախ
զվարթ եր գե լով և նվա գա րան նե րով իրենց քա ղաք հարս էին 
տա նում, Հով նա թան և Շմա վոն եղ բայր նե րը, սրա մա սին լսե
լով, իս կույն զոր քով նրանց ճա նա պար հին դա րան են մտնում, 
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և նրանց անց նե լու ժա մա նակ հան կարծ հար ձակ վե լով` շա
տե րին սպա նում են և նրանց ունեց վածքն էլ կո ղոպ տում: Այս 
պա րա գա յում Հով նա թա նը, այդ պի սի հար ված տա լով , ոչ մի
այն իր եղ բոր մահ վան վրե ժը լու ծե լու նպա տա կով է փչաց նում 
նրանց հար սա նե կան ուրա խու թյու նը, այ լև որ ուրիշ նե րին էլ 
օրի նակ լի նի, որ պես զի այ նու հե տև ոչ մե կը չհա մար ձակ վի 
վնա սե լու հրե ա ժո ղովր դին:

Այն տե ղից շարժ վե լով` Հով նա թա նը գնում է Հոր դա նան 
գե տի եզեր քին գտնվող մի այն պի սի տեղ, որի չորս կող
մը լճեր էին, և մի այն մի նեղ ճա նա պար հով կա րե լի էր այն
տեղ հաս նել, հե տև ա բար իրենց վրա զոր քով հան կարծ հար
ձակ վել անհ նար էր: Բա քի դը, լսե լով Հով նա թա նի արար քի 
մա սին, ցան կա նում է նրա դեմ ար շա վել, սա կայն այլ օրե րի 
չհա մար ձակ վե լով` մի այն շա բաթ օրն է գնում` հու սա լով, որ 
հրե ա ներն այդ օրը չեն պա տե րազ մի: Սա կայն, ինչ պես հի
շա տակ վել է ԺԶ հար ցում, Հով նա թա նի հայ րը՝ Մա տա թին, 
շա բաթ օրն է կռվում, երբ թշնա մին նա խա հար ձակ է լի նում, 
Հով նա թա նը նույն պես, պատ րաստ ժո ղովր դի փրկու թյան 
հա մար սուրբ օրը կռվե լու, նա խա պես Աստ ծուն է դի մում 
աղոթ քով և զոր քին էլ խրա խու սե լուց հե տո նախ ինքն է հար
ձակ վում Բա քի դի վրա և մոտ է լի նում՝ նրան սրով սպա նե լու, 
երբ նա հետ դառ նա լով փախ չում է, նրա զոր քերն էլ շփոթ ված 
սկսում են փախ չել, և Հով նա թա նը, նրանց հե տապն դե լով, 
հա զար մարդ է կո տո րում:

Այն ժա մա նակ Բա քի դը, տես նե լով նրա քա ջու թյու նը, չի 
հա մար ձակ վում շա րու նա կել պա տե րազ մը և Երու սա ղեմ է վե
րա դառ նում, սա կայն Իս րա յե լի տա րած քում շատ քա ղաք ներ 
ամ րաց նե լով` հա տուկ զոր քեր է թող նում թշնա մա կան դի տա
վո րու թյամբ, որ պես զի իս րա յե լա ցի նե րը միշտ հնա զանդ լի նեն 
և իս րա յե լա ցի նե րի մե ծա մեծ նե րի որ դի նե րին որ պես պա տանդ 
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վերց նե լով` պա հում է Երու սա ղե մի բեր դում նրանց ծնող նե րին 
եր կյուղ ներշն չե լու հա մար:

Դու տե՛ս անօ րեն Հա կի մո սի հան դուգն լրբու թյու նը և 
նրան հա սած աստ վա ծա յին պա տի ժը. նա, ով ար դեն ապօ
րի նա բար հափշ տա կել էր քա հա նա յա պե տու թյու նը, հան դըգ
նում է քան դել տա ճա րի ներ քին բա կի պա րիս պը (որ կա ռու
ցել էին Եզ րաս, Ան գե աս և Զա քա րիա մար գա րե նե րը), սա կայն 
աստ վա ծա յին սքան չե լի քով իս կույն պատժ վում է, այ սինքն` 
կզակն ու ատամ նե րը դուրս են ընկ նում, լե զուն բռնվում է, խո
սե լու ան կա րող և տա ռա պե լով՝ չա րա չար մա հա նում է397:

Հա կի մո սի այս պի սի տան ջանք նե րով մա հա նա լու ժա մա
նակ Բա քիդն էլ Երու սա ղե մից Ան տի ոք է մեկ նում թա գա վո րի 
մոտ գնա լու հա մար: Աստ ծու ողոր մու թյամբ այս պի սով Հրե
աս տա նը, զերծ թշնա մու հարս տա հա րու թյուն նե րից, եր կու 
տա րի խա ղաղ է լի նում, Հով նա թանն էլ իր զոր քով հան գիստ 
մի շրջան է ունե նում: Սա կայն օրի նա զանց հրե ա նե րը, հենց 
սկզբից էլ Հով նա թա նին թշնա մի լի նե լով, նա խան ձե լով նրա 
այս խա ղաղ վի ճա կին, հա վաք վե լով գնում են Բա քի դի մոտ, 
գրգռում են նրան, որ պես զի սա վե րա դառ նա լով մի գի շե րում 
ոչն չաց նի և՛ Հով նա թա նին, և՛ նրա ամ բողջ զոր քը:

Եվ քա նի որ Բա քիդն ար դեն իսկ Հով նա թա նից վրեժ լու
ծե լու փա փագ ուներ, այդ քսու և նա խան ձա սիրտ մարդ կանց 
մե քե նա յու թյուն նե րի պատ ճա ռով զորք ժո ղո վե լու պատ րաս
տու թյուն տես նե լով` նախ Իս րա յե լում գտնվող իր հա մա խոհ
նե րին գաղտ նի գրու թյամբ հանձ նա րա րում է մի հնա րով բռնել 
Հով նա թա նին: Սա կայն Հով նա թա նը, իմա նա լով նրանց չար 

397 Այդ ժամանակ դիվահարվեց Հակիմոսը…. թուլացավ նրա 
երա խը, պապանձվեց լեզուն. նա ոչ մի բան չէր կարողանում ասել ու 
իր տան վերաբերյալ կարգադրություններ անել։ Այդ ժամանակ Հա
կի մոսը մեռավ մեծ տանջանքներով (Ա Մակ. 9:55,56):



552 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

մտադ րու թյան մա սին, մե ծա մեծ նե րից հի սուն մարդ բռնե լով 
սպա նում է և զոր քով Բեթ բե սի քա ղաք գնա լով` ամ րաց նում է 
այն և այն տեղ բնակ վում, ինչ պես մի ապա հով վայ րում:

Այն ժա մա նակ Բա քի դը ան հա մար զոր քով գա լիս և պա շա
րում է հի շյալ քա ղա քը, բայց երբ պա շա րումն առաց որևէ ընդ
հար ման եր կա րաձգ վում է, Հով նա թա նը մի հնա րով քա ղա քից 
դուրս է գա լիս՝ իր Շմա վոն եղ բորն այն տեղ թող նե լով, հա վա
քում է շրջա պա տի հա վա տա րիմ մարդ կանց, հան կարծ Բա քի
դի բա նա կը մտնե լով՝ սկսում է կո տո րել թշնա մուն: Մինչ Հով
նա թա նի զոր քը կռվում է Բա քի դի զոր քե րի դեմ, Շմա վոնն էլ, 
քա ղա քից դուրս գա լով, քան դում է Բա քի դի կա ռու ցած պատ
նե շը և քա ղա քի պա րիսպ նե րը քան դե լու հա մար բեր ված գոր
ծիք նե րը հրկի զե լով և քան դե լով՝ անխ նա կո տո րում է այն տեղ 
գտնվող զոր քը: 

Այս ձև ով հաղթ վե լուց հե տո Բա քիդն իրեն պա տե րազ
մի դրդող նե րից շա տե րին կո տո րում է, քա նի որ Հով նա թա նից 
վրեժ լու ծե լու փո խա րեն՝ իր զոր քից բազ մա թիվ մար դիկ են կո
տոր վում, և իրեն էլ նա խա տինք և անար գանք է լի նում: Երբ 
նա հետ է դառ նում և իր տե ղը վե րա դառ նում, Հով նա թա նը, 
մարդ ուղար կե լով, առա ջար կում է հաշտ վել` պայ մա նով, որ 
նախ կի նում գե րե վա րած բո լոր իս րա յե լա ցի նե րին ազատ ար
ձա կի : Ու քա նի որ Բա քի դը ճա րա հար տյալ վի ճա կում էր և մա
նա վանդ ան չափ վա խե նում էր, ըն դու նում է հաշ տու թյան պայ
ման նե րը և երդ վում այ լևս թշնա մու թյուն չա նել և գե րի նե րին 
ար ձա կե լուց հե տո գնում է իր նախ կին գոր ծին:

Հով նա թանն էլ բնա կու թյուն է հաս տա տում Մաք մաս կոչ
վող վայ րում և ամե նայն ար դա րու թյամբ կա ռա վա րե լով ժո
ղովր դին` եր բեք չի թե րա նում իր պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա տա րե լիս, սա կայն, այ նու ա մե նայ նիվ, խռո վու թյան պատ
ճառ դար ձած մարդ կանց չա րա չար սպա նում է, որ պես զի 



 ՀԻՆ ԳԵ ՐՈՐԴ ԴԱՐ 553

մյուս ներն էլ խրատ վեն և իրենց մո լի և վատ թար վար քից հետ 
դառ նան: Աստ ծու ողոր մու թյամբ այս ձև ով կա րո ղա նում է 
յոթ տա րի կա ռա վա րել առանց որևէ վրդով մուն քի և թշնա մու 
հարս տա հա րու թյու նից բո լո րո վին զերծ պա հել ազ գը, որն էլ 
առանց ար գել քի պահ պա նում է օրեն քը, ուս տի ազ գը Հով նա
թա նից բո լոր առում նե րով գոհ էր:

Հարց ԼԱ: Դեմետր թագավորը նորից թշնամանո՞ւմ է 
Հովնաթանին:
Պա տաս խան: Թեև հի շյալ թա գա վո րի միտ քը միշտ չար էր, 

սա կայն թշնա մա նա լու ժա մա նակ չի ունե նում: Որով հե տև 
Երև ե լի Ան տի ո քոս թա գա վո րը Աղեք սանդ րոս անու նով մի որ
դի էլ է ունե նում, որը հոր մահ վա նից հե տո, մի որոշ ժա մա նակ 
գաղտ նի ապ րե լով, այս ժա մա նակ հայտն վում է: Սա և Դե
մետր թա գա վո րը եր կու եղ բայր նե րի որ դի ներ էին, ուս տի իր 
հոր թա գա վո րու թյու նը ձեռք գցե լու նպա տա կով Աքիա գա լու 
ժա մա նակ, տե ղի բնա կիչ նե րին իր կող մը գրա վե լով, կա րո ղա
նում է թա գա վո րել այն տեղ:

Դե մետ րը, լսե լով սրա մա սին, սկսում է զորք հա վա քել, 
սա կայն կաս կա ծե լով, որ մի գու ցե իր հա կա ռա կոր դը, մի ա
վոր վե լով Հով նա թա նի հետ, առա վել զո րա նա, շտա պում է 
կան խե լու նրան և Հով նա թա նին ուղղ ված մի հրո վար տա
կով ցան կու թյուն է հայտ նում հաշտ վե լու նրա հետ` հրա մա
յե լով Երու սա ղե մի բեր դում ար գե լա փակ ված իս րա յե լա ցի նե
րին ազատ ար ձա կել, որոնց Բա քիդն էր բան տար կել (տե՛ս Լ 
հար ցը), և ապա առա ջար կում է պա տե րազ մե լու հա մար զորք 
և զենք պատ րաս տել: Այս պի սի մի հրա ման է կար դաց վում 
Երու սա ղե մի բեր դում` ի լուր պա հա պան զոր քի, որը ոչ մի այն 
ար ձա կում է բեր դար գել հրե ա նե րին, այ լև սկսում է սաս տիկ 
տագ նա պել:
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Այն ժա մա նակ Հով նա թա նը, վե րա կա ռու ցե լով Երու սա ղե
մի պա րիս պը և Սի ո նի լե ռան շրջա կայ քը, շատ է ամ րաց նում 
դրանք: Սրա նից բա ցի` Իս րա յե լի բեր դե րում գտնվող զոր քը, 
որը Բա քիդն էր նշա նա կել, որ պես զի շրջա կայ քի ժո ղովր դին 
հնա զանդ պա հի, երբ լսում է, որ Հով նա թա նը նո րից պատ վի և 
պաշ տո նի է հա սել, սկսում է հետզ հե տե փախ չել. մի այն օրեն
քը մեր ժած հրե ա նե րը, որոնք Հով նա թա նի թշնա մի ներն էին, 
մնում են Բեթ սոր բեր դում:

Այն պա րա գա յում Հով նա թա նը մե ծա պես փա ռա վոր վում է. 
մա նա վանդ երբ հի շյալ Աղեք սանդ րո սը, լսե լով Հով նա թա նի 
քա ջու թյան մա սին, նաև այն, որ Դե մետր թա գա վո րը հրո վար
տա կով օգ նու թյուն է խնդրել նրա նից, ինքն էլ է շտա պում՝ հրո
վար տակ ուղար կե լու Հով նա թա նին և նրան քա հա նա յա պետ 
կար գե լու, ինչ պես նաև ոս կի նշան և թա գա վո րա կան զգեստ 
ուղար կե լով` խնդրում է դաշ նակ ցել իրեն և հա վա տա րիմ մնալ: 
Հով նա թա նը հա վա նու թյուն է տա լիս Աղեք սանդ րո սի առա
ջար կին և հագ նում է ուղարկ ված զգեստ նե րը. բո լորն էլ ուրա
խա նում են նրա այս նոր պատ վին ար ժա նա նա լու հա մար և 
սկսում են զորք և զենք հա վա քել հարկ եղած դեպ քում Աղեք
սանդ րո սին օգ նե լու հա մար:

Դու տե՛ս, թե ինչ քան մեծ է Աստ ծու ողոր մու թյու նը իս րա
յե լա ցի նե րի հան դեպ. եր կու թա գա վոր նե րը՝ Դե մետ րը և Աղեք
սանդ րո սը, մի մյանց թշնա մի լի նե լով, եր կուսն էլ Հով նա թա նի 
օգ նու թյանն են դի մում, և մե կը մյու սից ավե լի մեծ պատ վով 
և դիր քով է փա ռա վո րում նրան: Ինչ պես հի շա տակ վել է վե րը, 
Դե մետր թա գա վորն ար դեն նա խա պես հաշտ վե լու ցան կու
թյուն էր հայտ նել և մեծ լի ա զո րու թյուն ներ տվել Հով նա թա նին, 
սա կայն կա նո նա վոր պայ մա նա գիր կնքած չլի նե լու պատ ճա ռով 
նո րից հրո վար տակ է ուղար կում, որով Հով նա թա նին և բո լոր 
իս րա յե լա ցի նե րին մեծ ար տո նու թյուն ներ շնոր հե լով հան դերձ` 
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ըն դուն ված ար քու նի հարկն էլ է զի ջում և տա ճա րում մա տուց
վող զո հե րին և պա րիսպ ներն ամ րաց նե լուն անհ րա ժեշտ բո լոր 
ծախ սե րը խոս տա նում է վճա րել ար քու նի գան ձա րա նից:

Սա կայն հրե ա նե րը, իմա նա լով նրա սրտի բնա կան չա րու
թյու նը, չեն հա վա տում նրա ստա պա տիր խոս քե րին և հե տև ա
բար Աղեք սանդ րո սի հետ կնքած իրենց դա շին քը հաս տատ են 
պա հում: Ապա Աղեք սանդ րո սի և հրե ա նե րի զոր քե րը մի ա սին 
պա տե րազ մում և հաղ թում են Դե մետր թա գա վո րին, որն ընկ
նում է նույն այդ պա տե րազ մում, և նրա զորքն էլ մա սամբ կո
տոր վում է, մնա ցած նե րը` փախ չում, և Աղեք սանդ րո սին հա
ջող վում է ձեռք բե րել իր հոր թա գա վո րու թյու նը:

Հարց ԼԲ: Հիշյալ Աղեսքանդրոսը Հովնաթանի հետ 
միշտ սիրով և հա՞շտ էր:
Պա տաս խան: Այո՛: Հի րա վի, հի շյալ թա գա վո րը որ քա նով էլ 

այս կող մից ապա հով էր, սա կայն ցան կա նում է նաև Եգիպ տո
սի Պտղո մե ոս թա գա վո րի հետ մի ա բա նու թյան դա շինք կնքել, 
որ պես զի այդ կող մից էլ ապա հով լի նի: Այս է պատ ճա ռը, որ 
մարդ ուղար կե լով Եգիպ տոս` ցան կա նում է թա գա վո րի Կլե ո
պատ րա դստե րը կնու թյան վերց նել ։ Պտղո մե ո սը հա մա ձայ նե
լով դստեր հետ Աքիա է գա լիս, և հար սա նի քի մե ծա շուք հան
դես կա տա րե լով` Աղեք սանդ րո սը փե սա յա նում է Պտղո մե ո սին, 
սա կայն հենց այս պսա կադ րու թյունն է աղե տա բեր լի նում 
Աղեք սանդ րո սի հա մար, ինչ պես որ քիչ հե տո պի տի պատ մենք:

Վե րո հի շյալ հար սա նի քին հրա վիր ված լի նե լով` Հով նա
թանն էլ մե ծա շուք փառ քով և նվեր նե րով ան ձամբ է գնում և 
երբ ներ կա յա նում է եր կու թա գա վոր նե րին, ըն դուն վում է ար
ժա նի պա տիվ և հար գանք նե րով: Ար դա րև, Հով նա թա նը գոր
ծում է ազ գա յին փառ քի և կրո նի նա խան ձախնդ րու թյամբ 
և Աստ ծու ողոր մու թյամբ եր կու թա գա վոր նե րի կող մից էլ 



556 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

փա ռա վոր վում է, սա կայն, այ սու հան դերձ, մի քա նի չա րա միտ 
մար դիկ, Երու սա ղե մից Աքիա գա լով, գան գատ վում են Հով
նա թա նից, սա կայն Աղեք սանդ րո սը, իմա նա լով նրանց քսու
թյան մա սին, այդ գան գատ նե րին եր բեք կա րև ո րու թյուն չտա
լուց բա ցի` Հով նա թա նին, իս կույն թա գա վո րա վա յել զգեստ ներ 
հագց նե լով, իր կող քին է նստեց նում և հրա մա յում, որ ոչ մե կը 
չհա մար ձակ վի նրա նից իրեն գան գատ վել:

Ապա Հով նա թա նը մեծ փառ քով Երու սա ղեմ է վե րա դառ
նում, նրա թշնա մի նե րը եր կյու ղից ծա կա մուտ են լի նում և 
չեն հա մար ձակ վում նրա աչ քին երև ալ: Թեև Աղեք սանդ րո սը 
ձեռք է բե րում իր հոր թա գա վո րու թյու նը, բայց Դե մետր թա գա
վո րը մի որ դի ուներ Կրե տեի կող մե րում, որի անու նը նույն պես 
Դե մետր էր: Այս երկ րորդ Դե մետ րը հոր մա հը լսե լուն պես ան
հա մար զոր քով Աղեք սանդ րո սի դեմ պա տե րազ մի է դուրս գա
լիս: Եվ քա նի որ Աղեք սանդ րոսն ու Հով նա թա նը հա մե րաշխ 
և դաշ նա կից էին, Դե մետ րի Ապո ղո նի ոս անու նով զո րա վա րը` 
հպարտ և ինք նա հա վան մի մարդ, պա տե րազ մից առաջ զա նա
զան ամ բար տա վան և վի րա վո րա կան խոս քե րով Հավ նա թա նին 
լուր է ուղար կում` ասե լով. «Գի տեմ` դու, հույսդ լեռ նե րի վրա 
դնե լով, հպար տա ցել ես, վե՛ր կաց, արի՛, որ դաշ տում պայ քա
րենք, որ պես զի հաս կա նաս, որ մեր դեմ ընդ հա րա պես կանգ նե
լու և դի մա կա յե լու զո րու թյուն և հնա րա վո րու թյուն չու նես»:

Հով նա թա նը, այս խոս քե րը լսե լով, բար կա նում է և իս
կույն տա սը հա զար քա ջա մար տիկ զոր քով և Շմա վոն եղ բոր 
հետ Հոպ պե է գնում, որ տեղ Ապո ղո նի ո սը պա հա պան զորք էր 
տե ղա կա յել, ուս տի քա ղա քի դռնե րը չեն բա ցում: Սա կայն երբ 
Հով նա թա նը բուռն թա փով հար ձակ վում է քա ղա քի վրա, բնա
կիչ նե րը եր կյու ղից բա ցում են քա ղա քի դռնե րը, որ պես զի քա
ղա քը չա վե րի: Այդ ժա մա նակ Հով նա թա նը, քա ղաք մտնե լով, 
գրա վում է այն:
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Երբ Ապո ղո նի ո սը լսում է Հոպ պե քա ղա քը գրա վե լու մա
սին, փա խուստ տա լով իր զոր քով Ազով տո սի դաշտ է դի մում, 
որ տեղ ճա նա պար հին զոր քը թաքս տոց նե րում է տե ղա կա յում` 
իբր թե Հով նա թա նի գա լու ժա մա նակ հան կարծ հար ձակ վեն 
և ջար դեն նրա բա նա կը: Սա կայն Հով նա թա նը, նրա նեն գու
թյունն ար դեն բա ցա հայ տած լի նե լով, նախ` կո տո րում է դա
րա նա կալ նե րին, և ապա` Ապո ղո նի ո սի վրա շարժ վե լով` Աստ
ծու ողոր մու թյամբ նրանց էլ է կո տո րում. այդ ջար դից թշնա մու 
զոր քի մի մա սը խույս տա լով Ազով տո սում Դա գոն չաստ ծու 
մե հյա նում է ապաս տա նում, որն էլ կոր ծա նե լով` Հով նա թա նը 
մեկ օրում ութ հա զար զին վոր է սպա նում: Հե տո Հով նա թա նը 
վե րա դար ձին գա լիս է Աս կա ղոն, որի բնա կիչ նե րը, նրան դի
մա վո րե լով , մեծ պատ վով են ըն դու նում, և ապա այն տե ղից էլ 
շարժ վե լով` ահա գին ավա րով Երու սա ղեմ է գա լիս հաղ թա կան 
փառ քով: Իսկ Աղեք սանդ րոս թա գա վո րը, լսե լով Հով նա թա նի 
սույն քա ջու թյան մա սին, այն քան է ուրա խա նում, որ մի ոս կյա 
նշան է ուղար կում, որի նմա նը կա րող էին կրել մի մի այն թա
գա վոր նե րի եղ բայր նե րը, սրա նից բա ցի` Ակ կա րո նի նա հան գը, 
որ պես սե փա կան կալ վածք, պար գև ում է Հով նա թա նին:

Տես նո՞ւմ ես ինք նա հա վան և ամ բար տա վան Ապո ղո նի ո սի 
թշվառ և խեղճ վի ճա կը. նա, հույսն իր զոր քի զո րու թյան վրա 
դնե լով, մեծ հպար տու թյամբ Հով նա թա նին լուր է ուղար կում. 
այժմ ամ բողջ զոր քը կորց նե լուց բա ցի` ինքն էլ անարգ և խայ
տա ռակ ձև ով փախ չում է: 

Հարց ԼԳ: Եգիպտոսի Պտղոմեոս թագավորը 
իր փեսա Աղեքսանդրոսի հետ միշտ սիրով և 
բարեկամությա՞մբ է մնում:
Պա տաս խան: Ո՛չ, եր բեք: Մա նա վանդ նեն գու թյամբ գրա վե

լով նրա թա գա վո րու թյու նը` նրա մահ վան պատ ճառ է լի նում: 
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Որով հե տև Պտղո մե ո սը, ան չափ չար և անօ րեն մարդ լի նե
լով, աչ քը տնկել էր Աղեք սանդ րո սի թա գա վո րու թյա նը: Սա
կայն իր նենգ դի տա վո րու թյու նը թաքց նե լու հա մար իբր թե 
փե սա յին շնոր հա վո րե լու է գնում, բա զում զոր քով մեկ նում է 
Եգիպ տո սից: Մին չև Ան տի ոք հաս նե լու ճա նա պար հին ո՛ր քա
ղաք էլ մտնում է, Աղեք սանդ րոս թա գա վո րի կար գադ րու թյա
նը հա մա պա տաս խան` բնա կիչ նե րը նրան պատ վով են ըն
դու նում: Ամեն մի քա ղա քում տար բեր պատր վակ նե րով զորք 
թող նե լով` Պտղո մե ո սը ծո վեզ րյա քա ղաք նե րին տի րա նա լուց 
հե տո հաս նում է Ան տի ոք, որ տեղ սրտում թաքց րած չա րու
թյու նը հայտ նե լով` գրա վում է քա ղա քը: Քա նի որ նույն այդ 
ժա մա նակ Կի լի կի ա յի Սիս գա վա ռի կող մե րում մարդ կանց 
մեջ խռո վու թյուն էր ծա գել, և Աղեք սանդ րո սը գնա ցել էր այն 
հան դար տեց նե լու:

Սրա նից բա ցի, վե րո հի շյալ Դե մետր Երկ րոր դին լուր 
ուղար կե լով, գան գատ վում է իր փե սա Աղեք սանդ րո սից: 
Ճիշտ է` Աղեք սանդ րո սը հան ցա վոր չէր, սա կայն անօ րեն 
Պտղո մե ո սը իր անօ րե նու թյու նը թաքց նե լու հա մար ջա նում է 
նրան մե ղա վոր ցույց տալ: Այս ձև ով մի ա վոր վե լով Դե մետ
րի հետ, իր դստերն Աղեք սանդ րո սից վերց նե լով` Դե մետ րին է 
կնու թյան տա լիս: Թեև սա նա խա տինք էր նրան, մի ա ժա մա
նակ նաև դստե րը, սա կայն անօ րեն թա գա վո րը եր բեք պատ
վի մա սին մտա հոգ վող մարդ չէր: Թեև Աղեք սանդ րո սը բա զում 
զոր քով Պտղո մե ո սի դեմ է ար շա վում, սա կայն հաղթ վե լով 
փախ չում է արաբ նե րի կող մը, որոնց Զա բե ել թա գա վո րը, նրա 
գլու խը կտրե լով, ուղար կում է Պտղո մե ո սին:

Այս տեղ լա՛վ խոր հիր. Աղեք սանդ րո սը փե սա յա նում է 
Պտղո մե ո սին, որ պես զի իր թա գա վո րու թյու նը հաս տա
տուն լի նի, սա կայն հենց նրա ձեռ քով թա գա վո րա կան գա հից 
զրկվե լուց բա ցի` իր կյան քից էլ է զրկվում: Այ սու հան դերձ մի՛ 
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մտա ծիր, որ Պտղո մե ո սի չա րու թյու նը ան պա տիժ է մնում, այլ 
երեք օր հե տո ինքն էլ է չա րա չար մա հա նում: Նա, որ իր չա
րա միտ դի տա վո րու թյունն իրա գոր ծե լու նպա տա կով քա ղաք
նե րում զորք էր տե ղա կա յել, երբ տա րած վում է նրա մահ վան 
լու րը, հենց այդ քա ղաք նե րի բնա կիչ ներն էլ նրա զոր քե րը կո
տո րում են: Այն ժա մա նակ էլ վե րո հի շյալ Դե մետր Երկ րոր դը 
գրա վում է Աղեք սանդ րո սի թա գա վո րու թյու նը:

Հի րա վի, Աստ ծու ողոր մու թյամբ այդ պա հին Հով նա թա նը 
զերծ է մնում թշնա մու բռնու թյու նից, բայց քա նի որ մինչ այդ 
ժա մա նակ Երու սա ղե մի բեր դը նրանց ձեռ քին էր, Հով նա թա նը 
այն նույն պես ազա տագ րե լու ցան կու թյամբ զորք է հա վա քում: 
Բեր դի պա շար ման ժա մա նակ օրի նա զանց հրե ա նե րը շտա
պում են՝ Դե մետր թա գա վո րին տե ղե կաց նե լու , որը Հով նա թա
նին բար կա ցած հրա մա յում է թող նել պա շա րու մը և շտապ գալ 
իր մոտ՝ Աքիա: Արդ, թեև Հով նա թա նը պա շա րու մը ավե լի է 
սաստ կաց նում, սա կայն անհ նա զանդ չլի նե լու հա մար ոս կյա և 
ար ծա թյա ըն ծա նե րով, իր հետ իմաս տուն մար դիկ վերց նե լով, 
շտա պում է թա գա վո րի մոտ:

Թեև այս արար քով Հով նա թանն իր ան ձը խիստ վտան
գում է, սա կայն ազ գի խա ղա ղու թյան հա մար աներ կյուղ 
գնում է: Աստ ծու ողոր մու թյամբ Դե մետ րը, նրան շատ հա վա
նե լով, մեծ պա տիվ նե րի է ար ժա նաց նում և քա հա նա յա պե տու
թյուն տա լով, նախ կին դիր քում էլ վե րա հաս տա տե լով` զա նա
զան ար տո նու թյուն ներ է տա լիս և իս րա յե լա ցի նե րին էլ շատ ու 
շատ հար կե րից և ծախ սե րից ազա տում:

Ուշադ րու թյան է ար ժա նի այս Դե մետ րի վար քը. քա նի որ 
երբ բա վա կա նա չափ հզո րա նում է, և իր իշ խա նու թյա նը են
թա կա քա ղաք ներն էլ ամ բող ջո վին հնա զանդ վում են իրեն, տե
ղի զոր քի վճա րը կտրե լով` ազատ է ար ձա կում նրանց և պա
հում է մի այն Կրե տե կղզուց բե րած օտար զին վոր նե րին: Այս է 
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պատ ճա ռը, որ տե ղա ցի զին վոր նե րը, խիստ բար կա նա լով, մի
աս նա բար թշնա մա նում են Դե մետ րին, որով հե տև նրանք, պա
տե րազ մի վարժ ված լի նե լով, այլ եղա նա կով չեն կա րո ղա նում 
հայ թայ թել իրենց ապ րուս տը, և մաս նա վո րա պես Ան տի ոք քա
ղա քի բնա կիչ ներն էլ այ լև այլ պատ ճառ նե րով այս Դե մետր թա
գա վո րի վար քից ու գոր ծե լա ո ճից գոհ չեն լի նում:

Սրա նից բա ցի` վե րո հի շյալ Աղեք սանդ րո սի փոքր որ դին` 
Ան տի ո քո սը, արաբ նե րի թա գա վո րի մոտ էր: Տրի փոն ան
վամբ մի քա ջա սիրտ հա զա րա պետ, որը Աղեք սանդ րո սի կու
սա կիցն էր, երբ իմա նում է, որ Ան տի ո քի բնա կիչ նե րը և տե ղի 
զոր քը, Դե մետ րից երես շրջե լով, թշնա մա ցել են նրան, ցան կա
նում է հի շյալ մա նուկ Ան տի ո քո սին, արաբ նե րի մո տից բե րե
լով, հոր փո խա րեն թա գա վո րեց նել Ան տի ո քում: Այս նպա տա
կով արաբ նե րի թա գա վո րի մոտ գնա լով` իր մտադ րու թյու նը 
հայտ նում է նրան, և մի առ ժա մա նակ անց գրա վում է Ան տի ո
քը, նաև տե ղի զոր քը:

Ահա այդ ժա մա նակ Դե մետ րը Հով նա թա նին ճա րը կտրած 
խնդրում է օգ նա կան զորք ուղար կել: Նա էլ երեք հա զար քա
ջա րի զին վոր ներ է ուղար կում Ան տի ոք: Բնա կիչ նե րը, սրա 
մա սին լսե լով, հա րյուր քսան հա զար մարդ են հա վա քում, որ
պես զի սպա նեն Դե մետր թա գա վո րին: Երբ սա փախ չե լով 
ապաս տան է գտնում բեր դում, Հով նա թա նի զոր քը , իս կույն 
հար ձակ վե լով, հա րյուր հա զար մարդ կո տո րե լով, քա ղաքն 
ավա րի են մատ նում: 

Դու Ան տի ոք քա ղա քի բնա կիչ նե րի եղ կե լի վի ճա՛կը տես. 
նրանք, ով քեր ապս տամ բե լով ցան կա նում էին սպա նել իրենց 
թա գա վո րին, ոչ մի այն ան կա րող են լի նում սպա նե լու, այ
լև, իրեն ցից էլ այդ քան մարդ կո տոր վե լով, քա ղաքն ավե րի և 
կո ղո պու տի բա ժին է դառ նում, այն պի սի ավե րի, որ մնա ցած 
ժո ղո վուր դը, զեն քերն ինք նա հո ժար վայր դնե լով, աղա չում է 
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թա գա վո րին, որ Հով նա թա նի զոր քին պատ վի րի չկո տո րել ժո
ղովր դին: Ար դա րև, ինչ պես որ Դե մետրն իր կյան քին սպառ
նա լու հա մար ցան կա նում է պատ ժել ժո ղովր դին, այդ պես էլ 
Հով նա թա նի զոր քը սաս տիկ ցան կու թյուն է ունե նում` այդ մի
և նույն ժո ղովր դից վրեժխն դիր լի նե լու: Քա նի որ նրանք միշտ 
թշնա մի էին իս րա յե լա ցի նե րին . այս է պատ ճա ռը, որ պա տեհ 
առի թը ներ կա յա նա լով` առանց ընդ հան րա պես գթա լու կո
տո րում են նրանց և ան չափ ավար հա վա քած` մեծ ուրա խու
թյամբ և հաղ թա կան փառ քով վե րա դառ նում Երու սա ղեմ:

Հարց ԼԴ: Դեմետրը, որը Հովնաթանի օգնությամբ 
մահից է ազատվում, կատարո՞ւմ է խոստումը:
Պա տաս խան: Չի կա տա րում: Ար դա րև, նրա թշնա մի նե րը 

բո լոր առում նե րով տկա րա ցել էին, և նա պար տա վոր էր Հով
նա թա նից շնոր հա կալ լի նե լու: Սա կայն երբ Ան տի ո քի ժո ղո
վրդին հնա զան դեց նում է, ոչ մի այն Հով նա թա նի հան դեպ իր 
պարտ քը չի կա տա րում , այ լև բա ցա հայ տո րեն թշնա մա նում է 
նրան, սա կայն աստ վա ծա յին ողոր մու թյամբ չա րիք հասց նե լու 
ժա մա նակ չի ունե նում: Քա նի որ, ինչ պես հի շա տակ վել է վե
րև ում, Տրի փոն հա զա րա պե տը, որն արաբ նե րից վերց րել էր 
Աղեք սանդ րո սի Ան տի ո քոս որ դուն, իս կույն նրան թա գա վոր է 
հռչա կում, և Դե մետ րի պաշ տո նա թող արած տե ղա ցի բո լոր 
զին վոր նե րը նրա շուրջն են հա վաք վում. և երբ եր կու կող մե րը 
պա տե րազ մում են, Դե մետ րի կող մը բո լո րո վին տկա րա նում է, 
և հենց ին քը` Դե մետր թա գա վո րը, ստիպ ված է լի նում սա կավ 
զոր քով ամո թա լի փա խուս տի դի մե լու, և Տրի փոն հա զա րա պե
տին էլ հա ջող վում է հեշ տո րեն գրա վել Ան տի ո քը և մա նուկ Ան
տի ո քո սին հայ րե նա կան գա հին նստեց նել:

Այս Ան տի ո քոս թա գա վորն էլ Հով նա թա նի հետ բա րե կա
մա նա լու ցան կու թյամբ հրո վար տակ է ուղար կում, որով նրան, 
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քա հա նա յա պե տու թյան պաշ տո նում վե րա հաս տա տե լուց բա
ցի, ցան կա նում է մե ծա պես պատ վել և թա գա վոր նե րին հա
տուկ նշան է ուղար կում: Նաև Հով նա թա նի Շմա վոն եղ բո րը 
Բա րա ղա մից մին չև Եգիպ տո սի ծո վեզ րյա քա ղաք նե րի կու սա
կալ և զոր քի հրա մա նա տար է նշա նա կում: Այն ժա մա նակ Հով
նա թանն այ ցե լում է Հոր դա նա նի մյուս կող մում գտնվող քա
ղաք նե րը, և ասո րի նե րի զոր քը գա լով զին վո րա կան պա տիվ է 
տա լիս նրան, ինչ պես նաև Աս կա ղո նի կող մե րում շրջե լու ժա
մա նակ բնա կիչ նե րը հար գան քով են ըն դու նում նրան:

Հով նա թա նն այն տե ղից Գա զա քա ղաք է գա լիս, որի բնա
կիչ նե րը նրա առ ջև քա ղա քի դար պաս նե րը չեն բա ցում, ուս տի 
քա ղա քի շրջա կայ քի ագա րակ նե րը և դաշ տե րը ավե րել սկսե լու 
ժա մա նակ գա լիս և անձ նա տուր են լի նում և քա ղա քի մե ծա
մեծ նե րի զա վակ նե րին էլ, որ պես պա տանդ, Հով նա թա նին են 
տա լիս, որոնց Հով նա թա նը ուղար կում է Երու սա ղեմ և գնում 
Դա մաս կոս: Երբ Դե մետ րի մար դիկ ցան կա նում են խո չըն դո
տել նրանց առաջ խա ղա ցու մը, Հով նա թա նը դի մադ րե լով մի 
լավ ջարդ է տա լիս նրանց: Նմա նա պես Շմա վո նը, գրա վե լով 
Բեթ սու րա քա ղա քը, հա տուկ զորք է թող նում այն տեղ, այն տե
ղի բնակ չու թյա նը միշտ հնա զանդ պա հե լու հա մար:

Երբ Հով նա թա նը Նա սոր կոչ վող դաշտն է գա լիս, եր կու 
խմբի բա ժան ված թշնա մին դա րա նա կա լում է ճա նա պար հին. 
մյուս խում բը պա տե րազ մե լու է պատ րաստ վում: Հով նա թա
նին շրջա պա տում են, և Հով նա թա նի զորքն էլ անակն կա լի 
գա լով եր կյու ղից փա խուս տի է դի մում, և Հով նա թա նը եր կու 
զի նա կից նե րի հետ մնում է շրջա փակ ման մեջ: Հով նա թա նը, 
Աստ ծուն ապա վի նած, ա ռյու ծի նման հար ձակ վում է թշնա մու 
վրա և շփո թու թյան մատ նում նրան: Թշնա մու շփո թու թյու նը 
տես նե լով և պատ կա ռե լով Հով նա թա նի քա ջու թյու նից`փախս
տա կան զոր քը վե րա դառ նում է և նույն օրը երեք հա զար մարդ 
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կո տո րե լուց բա ցի` մնա ցած զորքին էլ փա խուս տի է մատ նում 
և վե րա դառ նում Երու սա ղեմ:

Ու քա նի որ Հով նա թա նը, թշնա մի նե րին հաղ թե լով, բո լոր 
առում նե րով եր ջա նիկ և փա ռա վոր վի ճա կում էր, որո շում է 
հռո մե ա ցի նե րի, սպար տա ցի նե րի և այլ ազ գե րի հետ դա շինք 
կնքել, որ պես զի անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում իրեն օգ նու
թյան հաս նեն: Ճիշտ է` իս րա յե լա ցի նե րը նախ կի նում դաշ նակ
ցել էին նրանց հետ (տե՛ս ԻԹ հար ցը), սա կայն այդ դա շին քից 
շատ ժա մա նակ էր ան ցել, և Հով նա թանն այդ դաշ նագ րե րը վե
րակն քե լու հա մար եր կու պատ վա վոր մարդ կանց ուղար կում է 
նրանց մոտ: Սրանք, Հռոմ և Սպար տա գնա լով, Հով նա թա նի 
ցան կու թյան հա մա ձայն, նոր դա շինք են կնքում:

Սա կայն սրանք դեռ չվե րա դար ձած` Դե մետր թա գա վո րի 
նա խա րար նե րը բա զում զոր քով Հով նա թա նի դեմ պա տե րազ
մի են դուրս գա լիս: Հով նա թա նը նույն պես պատ րաստ վում է 
պա տե րազ մի: Թշնա մին խոր հում է գի շե րը հար ձակ վել. մտադ
րու թյան մա սին իմա նա լով` Հով նա թանն այդ գի շեր ան չափ 
զգույշ է լի նում, որով էլ թշնա մու մտադ րու թյու նը տա պալ
վում է, և վա խից իրենց բա նա կա տե ղում իրար մոտ կրակ վա
ռե լով` փախ չում են: Դժբախ տա բար, Հով նա թա նը չի իմա նում 
նրանց փա խուս տի մա սին, քա նի որ կրա կը տես նե լով` կար
ծում է` այն տեղ են: Առա վո տյան եղե լու թյու նը հաս կա նա լուց 
հե տո նրանց հե տև ից է ընկ նում, սա կայն իզուր. թշնա մին ար
դեն ան ցել էր Ազատ գե տը: 

Ուստի այն տե ղից հետ դառ նա լով` շարժ վում է արաբ նե
րի վրա, նրանց զգա լի հար ված ներ տա լուց հե տո կո ղոպ տում, 
ինչ պես նաև Դա մաս կո սի և Աս կա ղո նի կող մե րում գտնվող 
ամուր բեր դե րը գրա վում: Մա նա վանդ Հոպ պեի բնա կիչ ներն 
օգ նել էին Դե մետր թա գա վո րին, և Հով նա թա նը գա լով այդ քա
ղաքն էլ է նվա ճում և այն տեղ զորք թող նե լով` վե րա դառ նում 
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Երու սա ղեմ: Ապա ժո ղովր դի ծե րե րի հետ խորհր դակ ցե լով` 
կա ռու ցում է Երու սա ղե մի պա րիսպ նե րը, որով հե տև հե ղե ղը 
քան դել էր Կեդ րո նի ձո րի կող մի պա րիսպ նե րը:

Եվ քա նի որ Երու սա ղե մի բեր դը դե ռևս թշնա մու ձեռ
քին էր, այս ան գամ, նրա շուր ջը բարձր պա րիսպ կա ռու ցե լով, 
պա շա րում է այն և ար գե լում բեր դում գտնվող նե րի հետ առև
տու րը. հրա մա յում է նրանց պա շար չտալ, որ պես զի նե ղու թյան 
մեջ մնա լով` հանձ նեն բեր դը, քա նի որ այլ ճա նա պար հով ուղ
ղա կի անհ նար էր գրա վել այն: Սա կայն վե րո հի շյալ Տրի փո նը, 
որը թա գա վո րեց րել էր Ան տի ո քո սին, այս ան գամ միտ քը փո
խե լով, մտադր վում է սպա նել նրան և ին քը թա գա վո րել, բայց 
կաս կա ծե լով, որ մի գու ցե Հով նա թա նը ար գելք լի նի իր չար 
մտադ րու թյա նը, որո շում է նախ նրան մեջ տե ղից վե րաց նել:

Այս նպա տա կով բազ մա թիվ զոր քով Բեթ սան է գա լիս, որի 
դեմ դուրս է գա լիս Հով նա թա նը քա ռա սուն հա զար մարդ կան
ցով: Տրի փո նը, պա տե րազ մե լու հա մար ձա կու թյուն չու նե նա
լով, կեղ ծա վո րա բար սեր և բա րե կա մու թյուն է ցույց տա լիս, 
քա նի որ նախ կի նում ար դեն բա րե կամ ներ էին: Սրա նից բա ցի, 
մեծ պա տիվ ներ և ըն ծա ներ տա լով, մին չև իսկ զոր քին կար
գադ րում է հնա զանդ վել Հով նա թա նին, և մա նա վանդ ձև աց
նե լով, թե իրբ եկել է` Աքիա քա ղա քը Հով նա թա նին հանձ նե լու, 
ասում է. «Ի՞նչ կա րիք կա զոր քին այդ քան նե ղու թյուն տա
լու, նրանց ար ձա կի՛ր և քեզ մոտ մի այն մի փոքր թիվ պա հի՛ր, 
գնանք Աքիա, որ այն քեզ տամ»:

Հով նա թա նը, հա վա տա լով նրա խոս քե րին, իր մոտ մի այն 
երեք հա զար մարդ պա հե լով, մնա ցա ծին հետ դառ նա լու հրա
ման է տա լիս, ապա եր կու հա զա րին էլ է հետ ուղար կում, և 
մնում է մի այն հա զար մարդ: Երբ գա լիս են Աքիա, Տրի փոնն իս
կույն փա կել է տա լիս քա ղա քի դռնե րը և կո տո րե լով Հով նա թա
նի զոր քը` գե րե վա րում է նրան և ար գե լա փա կե լով Աքի ա յում` 
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զորք է ուղար կում` վե րա դար ձող եր կու հա զա րին էլ կո տո րե
լու, բայց նրանք, եղե լու թյու նը հաս կա նա լով, մի ա վոր վե լով որո
շում են քա ջա բար պա տե րազ մել, և վա խից Տրի փո նի զոր քը 
նույ նիսկ չի էլ հա մար ձակ վում պա տե րազ մել և վե րա դառ նում է:

Ապա եր կու հա զա րը գա լով Երու սա ղեմ պատ մում են եղե
լու թյու նը, և ամ բողջ ժո ղո վուր դը մե ծա պես սգա լով սաս տիկ 
ող բում է Հով նա թա նի հա մար:

Խրա՛տ ըն դու նիր. քա նի դեռ Հով նա թա նը իր հույսն ամ
բող ջու թյամբ Աստ ծու վրա էր դրել, թշնա մուն միշտ հաղ թե
լով` պատ ժում էր, սա կայն այս դեպ քում հռո մե ա ցի նե րի մոտ 
օգ նու թյուն գտնե լու ցան կու թյամբ նրանց հետ մի ա վոր վե
լով` սխալ վում է, և ինքն էլ կոր չե լով` իս րա յե լա ցի նե րին էլ մեծ 
վտան գի է են թար կում: Քա նի որ նրա գե րի լի նե լու լու րը տա
րած վե լուն պես շրջա կայ քի կռա պաշտ նե րը մի ա վոր վում են 
իս րա յե լա ցի նե րի դեմ՝ բո լո րին մի ա ժա մա նակ կո տո րե լու 
մտադ րու թյամբ:

Հարց ԼԵ: Հովնաթանի գերվելուց հետո ո՞վ է 
կառավարում Իսրայելը:
Պա տաս խան: Նրա Շմա վոն եղ բայ րը: Ինչ պես նրա հայրն ու 

եղ բայր ներն իրենց կյան քը չեն խնա յում ազ գի և օրի նա պա հու
թյան սի րո հա մար, այդ պես էլ Շմա վո նը չի խնա յում և իս րա
յե լա ցի նե րի խնդրանք նե րին ըն դա ռա ջե լով և զորք հա վա քե լով` 
Երու սա ղե մի պա րիս պը վե րա կա ռու ցե լուց հե տո գնում և գրա
վում է Հոպ պե քա ղա քը: Հե տո հի շյալ անզ գամ Տրի փո նը բազ
մա թիվ զոր քով Իս րա յել գա լու ժա մա նակ Հով նա թա նին էլ է իր 
հետ բե րում և լուր ուղար կում Շմա վո նին, որ զորք հա վա քելն 
ար դեն իմա ցել է և հայտ նում է, որ Հով նա թանն ար քու նի գան
ձա րա նին հա րյուր քսակ ոս կի պարտք լի նե լու հա մար է կա լա
նա վոր վել, ուս տի նույն այդ գու մա րը և նրա եր կու որ դի նե րին 
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որ պես պա տանդ ուղար կի, որ պես զի ազատ վե լուց հետ թա գա
վո րի դեմ չապս տամ բի:

Թեև Շմա վո նը շատ լավ գի տեր` Տրի փո նի միտ քը չար է, 
սա կայն կա տա րում է նրա պա հանջ նե րը, որ պես զի իր և ժո
ղովր դի մի ջև հա կա սու թյուն չլի նի, և չաս վի, որ գու մա րի և եր
կու որ դի նե րի պատ ճա ռով Հով նա թա նի մահ վան պատ ճառ է 
դար ձել: Իրավ է՝ ինչ քան Շմա վոնն այս պա րա գա յում խո հե
մու թյամբ է գոր ծում և չի թե րա նում առ Հով նա թան իր եղ բայ
րա կան պարտ քը կա տա րե լիս, սա կայն Տրի փո նը ոչ մի այն իր 
խոս տու մը չի կա տա րում, այ լև շրջում է իս րա յե լա ցի նե րի քա
ղաք նե րում և կո տո րում նրանց, ուս տի Շմա վոնն էլ, ուր Տրի
փո նը գնում է, նրա դեմ էր դուրս գա լիս, որ պես զի ար գելք լի նի 
ժո ղովր դի կո տոր վե լուն:

Քա նի որ Հով նա թա նը Երու սա ղե մի բեր դի շուր ջը նախ կի
նում պա րիսպ էր կա ռու ցել, և Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րին ար գե
լել էր որևէ հա րա բե րու թյուն ունե նալ բեր դում պա շար ված նե րի 
հետ (տե՛ս ԼԴ հար ցը), այս է պատ ճառ, որ խիստ նեղ վի ճա
կում հայտն վե լով` նրանց հա ջող վում են մի կերպ լուր ուղար
կել Տրի փո նին, որ անա պա տի կող մից իրենց պա շար հասց նի: 
Հի շյա լը պատ րաս տե լով` նա փոր ձում է Երու սա ղեմ տա նել, 
սա կայն հենց այդ գի շե րը չա փա զանց շատ ձյուն է տե ղում, և 
նա չի կա րո ղա նում գնալ և վե րա դառ նում է Գա ղա ա դի կող մե
րը, որ տեղ էլ սպա նե լով Հով նա թա նին` մար մի նը թա ղում է և 
այն տե ղից մեկ նում Աքիա: Այն ժա մա նակ Շմա վո նը, մար դիկ 
ուղար կե լով, բե րել է տա լիս Հով նա թա նի մար մի նը և Մով դի
մում` հոր մոտ թա ղում, նաև գե րեզ մա նի վրա ան չափ շքեղ և 
փա ռա վոր մա հար ձան է կա ռու ցել տա լիս, և բո լոր իս րա յե լա ցի
նե րը եր կար ժա մա նակ սգում և ող բում են Հով նա թա նի մա հը398:

398 Մեծ ողբով լաց եղան նրա վրա բոլոր իսրայելացիները և բա
զում օրեր սուգ պահեցին (Ա Մակ. 13:26):
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Դու Տրի փո նի չա րու թյա՛նը նա յիր. նա, ով Աղեք սանդ րո սի 
հա մար ձեռք է բե րում թա գա վո րու թյու նը , այս ան գամ պա
տեհ առիթ գտնե լով՝ սպա նում է նրան, և ինքն է թա գա վո րում 
և շատ մարդ կո տո րե լով` մե ծա մեծ չա րիք ներ և կո րուստ ներ է 
պատ ճա ռում ժո ղովր դին: Շմա վո նը, լսե լով նրա այս պի սի չա
րա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, Հրե աս տա նի բեր դերն ամ րաց
նե լով և մեծ պա շար կու տա կե լով, ցան կա նում է հաշտ վել Դե
մետր թա գա վո րի հետ և այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
մի քա նի խո հեմ մարդ կանց հետ ըն ծա ներ է ուղար կում նրան: 
Քա նի որ իս րա յե լա ցի նե րը, վե րո հի շյալ Ան տի ո քո սի կողմն 
անց նե լով, ըմդ դի մա նում են Դե մետ րին, ուս տի նա շատ է բար
կա նում իս րա յե լա ցի նե րի վրա: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, Դե մետր թա գա վո րը, ըն դու նե լով Շմա
վո նի խնդրան քը, մի հրո վար տակ է ուղար կում նրան և իս
րա յե լա ցի նե րին նախ կի նում տրված ար տո նու թյուն նե րը վե
րա հաս տա տե լով ̀  հաշտ վում նրանց հետ. Տրի փո նի ոխե րիմ 
թշնա մին լի նե լով և նրա նից վրեժխն դիր լի նե լու փա փա գով տո
գոր ված` գնում է մա րե րի եր կիր, որ պես զի զորք հա վա քե լով` 
ար շա վի նրա դեմ: Սա կայն պար սիկ նե րի Ար շակ թա գա վո րը, 
լսե լով նրա գալս տյան մա սին, զորք է ուղար կում և նրան բռնել 
տա լիս ու շղթա յա կապ բան տար կում. այս պի սով, Դե մետ րը չի 
կա րո ղա նում վրեժխն դիր լի նել Տրի փո նից, ինչ պես որ իրա վա
ցի ո րեն ակն կա լում էր:

Հարց ԼԶ: Տրիփոնը, որ հանիրավի էր թագավորում, 
կարողանո՞ւմ է մնալ գահին:
Պա տաս խան: Ո՛չ, չի կա րո ղա նում: Քա նի որ վե րո հի շյալ 

պար սիկ ար քա յի բան տար կած Ան տի ո քո սը՝ Դե մետ րի որ դին, 
հոր ձեր բա կալ ման լու րը ստա նա լով, զորք է հա վա քում, որ
պես զի Տրի փո նի դեմ պա տե րազ մե լով` հոր թա գա վո րու թյու նը 
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ձեռք բե րի: Այս առի թով Շմա վո նին հրո վար տակ է ուղար կում 
և նա խորդ թա գա վոր նե րի` իս րա յե լա ցի նե րին տված ար տո նու
թյուն նե րը հաս տա տե լով` այն պի սի պա տիվ ներ է խոս տա նում 
Շմա վո նին , որ ան գամ դրամ հա տե լու ար տո նու թյուն է շնոր
հում: Ինքն էլ հայ րե նի երկ րի սահ ման ներն է մտնում ցա մա քից 
ու ծո վից. նրան է մի ա նում նաև Տրի փո նից փա խած զոր քը, և 
այս պի սով, հեշ տու թյամբ կա րո ղա նում է տի րա նալ հոր գա հին:

Դու անօ րեն Տրի փո նի թշվա ռու թյո՛ւնը տես. երբ հա կա
ռա կոր դը խիստ զո րա վոր է դառ նում, զորքն էլ նրա նից է երես 
դարձ նում, ու այս պես հու սա հատ Դո րա է փախ չում: Սա կայն 
Ան տի ո քո սը այն էլ է գրա վում, բայց չի կա րո ղա նում բռնել Տրի
փո նին, քա նի որ նա ճա րա հա տյալ այն տե ղից էլ է փախ չում և 
ապաս տա նում Որ թո սիա քա ղա քում: Խրա՛տ ըն դու նիր. ինչ
քան էլ Տրի փո նը ան վա նի և քա ջա սիրտ զո րա վար էր, սա կայն 
մե ծու թյան չա փա զանց ձգտե լը կամ փա ռա սի րու թյու նը նրա 
կոր ծան ման պատ ճառ են դառ նում, և առանց իրա վուն քի գա
հա կա լե լով` հար կադր ված է լի նում, ի վեր ջո, անար գանք նե րով 
փախ չե լու ար քա յա կան գա հից և ան գամ նախ կի նում ունե ցած 
համ բավն է կորց նում, քա նի որ այ նու հե տև Սուրբ գրքում այ
լևս չի հի շա տակ վում նրա անու նը:

Երբ Ան տի ո քոսն ու Տրի փո նը մի մյանց դեմ են պա տե րազ
մում, Երու սա ղե մի բեր դի պա հա պան ներն այ լևս որևէ տե ղից 
օգ նու թյուն չգտնե լով` շա տե րը սո վից մա հա նում են, և այս պի
սով, ստիպ ված բեր դը հանձ նում Շմա վո նին, որն այն մաք րել 
տա լուց հե տո օրի նա պահ հրե ա նե րով է բնա կեց նում: Այդ ժա
մա նակ Շմա վո նը, խա ղաղ պահ գտնե լով, նո րից ամ րաց նում է 
սահ մա նա մերձ բեր դե րը և նո րից գրա վում Հոպ պեն: 

Նա մա նա վանդ կո տո րում է օրի նա զանց հրե ա նե րին, որ 
մնա ցա ծին խրատ լի նի: Նրա ազա տա սի րու թյու նը և օրեն
քի հան դեպ նա խան ձախնդ րու թյու նը, ինչ պես նաև բո լոր 
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դեպ քե րում ցույց տված հա վա տար մու թյու նը ժո ղովր դի սիրտն 
այն պի սի ուրա խու թյամբ են լցնում, որ նրա քա հա նա յա պե
տու թյան ամ սա թի վը ճշտե լով` որո շում են ամեն տա րի այդ 
օրը ուրախ հան դես կամ տոն կազ մա կեր պել:

Հարց ԼԷ: Վերոհիշյալ Անտիոքոսը, որը մեծ 
արտոնություններ է տալիս հրեաներին, միշտ 
հավատարի՞մ է մնում իր խոսքին: 
Պա տաս խան: Ո՛չ, չի մնում: Որով հե տև Տրի փո նը փա խել էր 

Դո րա քա ղա քը, Ան տի ո քո սը շտա պում է պա շա րե լու այն և 
դե ռևս կա տա րյալ հաղ թա նակ չէր տա րել, երբ Շմա վո նը եր
կու հա զար զոր քի հետ ոս կյա և ար ծա թյա բա զում ըն ծա ներ է 
ուղար կում նրան: Ար դա րև , Շմա վոնն այդ քա ղա քա կիրթ վար
մուն քով ցան կա նում է իր հա վա տար մու թյու նը հայտ նել , սա
կայն երբ Տրի փո նին հաղ թե լով` կա տա րե լա պես ապա հով է 
զգում իրեն, ոչ մի այն չի ըն դու նում Շմա վո նի ուղար կած ըն
ծա նե րը, այ լև իր թշնա ման քը բա ցա հայ տո րեն ի ցույց դնե լով` 
Աթե նո բի ոս անու նով իր պաշ տո նյա յի հետ լուր է ուղար կում, 
որ պետք է հանձ նի իր երկ րից գրա ված տա րածք նե րը, Հոպ
պեն և Երու սա ղե մի բեր դը կամ նրանց փո խա րեն հինգ հա
րյուր և մինչ այդ ժա մը ար տո նու թյուն նե րի հա մար չվճա րած 
տուր քի դի մաց հինգ հա զար քսակ ոս կի պի տի վճա րի ար քու նի 
գան ձա րա նին:

Աթե նո բի ո սը, գա լով Երու սա ղեմ և տես նե լով Շմա վո նի 
փառքն ու շքե ղու թյու նը, հար գա լից հայտ նում է Ան տի ո քո
սի հրա մա նը և հե տև յալ պա տաս խա նը ստա նում. «Ուրիշ նե
րի երկր նե րի վրա չենք բռնա ցել, այլ մեր հայ րե նի հո ղերն են, 
որ ձեռք ենք բե րել պա տե րազ մով, և որոնք թշնա մին անի
րա վա ցի ո րեն հափշ տա կել էր, իսկ Հոպ պե և Գա զա րա քա
ղաք նե րի բնա կիչ նե րը մե ծա մեծ վնաս ներ էին պատ ճա ռել 
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իս րա յե լա ցի նե րին , ուս տի և վրեժխն դիր լի նե լու հա մար 
հարվա ծել ենք նրանց, որի հա մար պատ րաստ են հա րյուր 
քսակ վճա րել»:

Աթե նո բի ո սը Շմա վո նի այս պա տաս խա նից շատ է բար կա
նում, սա կայն ցույց չի տա լիս և երբ վե րա դառ նում է Ան տի ո
քո սի մոտ, նկա րագ րե լով Շմա վո նի փառքն ու շքե ղու թյու նը` 
հայտ նում է նրա պա տաս խա նը և սկսում գրգռել թա գա վո րին 
և նրա նա խանձն ու բար կու թյու նը շար ժել առ Շմա վոն:

Ճշմա րիտ է, որ Ան տի ո քո սի պա հանջն ապօ րեն էր և բո
լոր առում նե րով ար դա րու թյա նը հա կա ռակ, բայց նա, անի րավ 
անձ նա վո րու թյուն լի նե լով, իս կույն Կեն դե բոս անու նով զո
րահ րա մա նա տա րին հրա մա յում է ան թիվ հե տև ակ և ձի ա վոր 
զոր քով ար շա վել Հրե աս տան և պատ ժել իս րա յե լա ցի նե րին:

Երբ Կեն դե բո սը, ըստ թա գա վո րա կան հրա մա նի Հրե աս
տան գա լով գոր ծի է անց նում, Շմա վո նը իր եր կու որ դի նե րին՝ 
Հով հան նե սին և Հու դա յին, զոր քի հրա մա նա տար կար գե լով, 
Հով հան նե սին հանձ նա րա րում է պա տե րազ մել թշնա մու դեմ, 
քա նի որ ինքն ար դեն ծեր էր: Նրանք քսան հա զար հե ծե լա զո
րով դուրս գա լով թշնա մու դեմ` Հու դան պա տե րազ մում վի
րա վոր վում է, բայց Հով հան նե սը, Աստ ծու ողոր մու թյամբ մեծ 
քա ջու թյամբ հար ձակ վե լով թշնա մու վրա, շատ մեծ զորք կո
տո րե լուց բա ցի, երբ թշնա մու փախ չող զոր քը Ազով տո սի կող
մե րում գտնվող աշ տա րակ նե րում է պատս պար վում, ին քը ևս 
ապաս տա կե լով քան դում և ավե րում է թշնա մու ամուր հա մա
րած այդ բեր դե րը և թշնա մու եր կու հա զար զորք կո տո րե լուց 
հե տո հաղ թա կան փառ քով և բո լո րո վին անվ նաս վե րա դառ
նում է Երու սա ղեմ:

Արդ, թշնա մին Աստ ծու ողոր մու թյամբ տկա րա նում է, և 
ողջ իս րա յե լյան ազ գը կա տա րե լա պես խա ղաղ և հան գիստ է 
լի նում: Շմա վո նը, բո լոր առում նե րով փա ռա վոր և զո րա ցած, 
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ցան կա նում է իր եղ բայր նե րի՝ Հու դա յի և Հով նա թա նի նման 
դաշ նակ ցել հռո մե ա ցի նե րի հետ և միշտ հա մե րաշխ մնալ, որ 
եթե եր բևէ թշնա մի նե րը նո րից նե ղեն իս րա յե լա ցի նե րին, պար
տա վոր ված լի նեն՝ պայ մա նագ րի հա մա ձայն օգ նե լու իրենց: 
Այս է պատ ճա ռը, որ հա տուկ պատ գա մա վոր նե րով հա զար 
քսակ ար ժո ղու թյամբ մի վա հան է ըն ծա ուղար կում Հռոմ, որ
պես զի նախ կի նում հաս տատ ված դա շին քը նո րո գի:

Հի րա վի, հռո մե ա ցի նե րը սրա նից շատ են ուրա խա նում և 
ըստ Շմա վո նի խնդրան քի դա շինք կնքե լով` անհ րա ժեշտ վայ
րեր գրու թյուն ներ են ուղար կում, որ ոչ մե կը չհա մար ձակ վի 
վնա սե լու իս րա յե լա ցի նե րին, բայց Շմա վո նը հույ սը Աստ ծուց 
մարդ կանց վրա դնե լու հա մար մա հա նում է հենց իր փե սա յի` 
Պտղո մե ոս անու նով ոմն չար մար դու ձեռ քով:

Շմա վոնն այս Պտղո մե ո սին, որը շատ հա րուստ և իս րա
յե լա ցի նե րի մեջ մեծ փառ քի և պատ վի տեր էր, Երի քով քա ղա
քի կա ռա վա րիչ է կար գում, բայց քա նի որ նա շատ հպարտ և 
ինք նա հա վան մարդ էր, դժգոհ իր դիր քից` քա հա նա յա պե տու
թյուն էր փա փա գում, ուս տի իր տան մեջ գաղտ նի մար դիկ է 
պա հում, որ Շմա վո նի` հյուր գա լու ժա մա նակ մի որևէ հնա րով 
սպա նի նրան և ին քը քա հա նա յա պետ դառ նա:

Երբ Շմա վո նը եր կու որ դի նե րի՝ Մա տա թիի և Հու դա յի հետ 
ժո ղովր դին կա ռա վա րե լու գոր ծե րով այն կող մե րում է լի նում, 
Պտղո մե ո սը շտա պում է՝ նրան իր տուն հրա վի րե լու, և ուտել 
խմե լուց հե տո, երբ ուրախ ժա մա նակ էին անց կաց նում, նրա 
մար դիկ, հան կարծ Շմա վո նի վրա հար ձակ վե լով, սպա նում են 
նրան, նրա եր կու որ դի նե րին և ծա ռա նե րին: Անօ րեն Պտղո մե
ո սը այս գա զա նա յին անզ գա մու թյու նը գոր ծե լուց հե տո Ան տի
ո քոս թա գա վո րին հա ճո յա նա լու հա մար իս կույն լուր է ուղար
կում, որ Շմա վո նից պա հան ջած քա ղաք ներն ու գու մա րը նրան 
հանձ նե լու հա մար զորք ուղար կի:
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Հե տո Գա զար կոչ վող վայ րում գտնվող Հով հան նե սին 
բռնե լու և Երու սա ղե մում տա ճա րի լե ռը գրա վե լու հա մար 
մար դիկ է ուղար կում, սա կայն Հով հան նե սը, եղե լու թյու նը 
հաս կա նա լով, սպա նում է իրեն բռնե լու եկած եր կու մարդ կանց 
և մի առ ժա մա նակ թաքն վում: Այ նու հե տև նա հոր փո խա րեն 
քա հա նա յա պետ է դառ նում. սա այն նույն Հով հան նեսն է, որն 
ընդ հան րա պես Հյուր կա նոս է կոչ վում:

Հարց ԼԸ: Հովհաննեսը, քահանայապետ դառնալով, 
քանի՞ տարի է կառավարում ժողովրդին: 
Պա տաս խան: Երե սու նե րեք տա րի: Սա մեծ քա ջու թյամբ 

հաղ թե լով իր թշնա մի նե րին` մեծ փառ քի է ար ժա նա նում, և 
Սուրբ գիրքն էլ է գո վա բա նում է նրան399: Հին Կտա կա րա նում 
գրված է մին չև սույն Հով հան նե սի ժա մա նա կաշր ջա նը. այ նու
հե տև և՛ Իս րա յե լում, և՛ այ լոց կող մից նրանց հետ պա տա հած 
դեպ քե րը հի շա տակ վում են Հով սե փոս անու նով հրե ա պատ
մի չի գրքե րում: Հի շյալ Հով հան նե սից հե տո նրա Արիս տա բու
ղոս անու նով որ դին է քա հա նա յա պետ և թա գա վոր դառ նում: 
Նրան հա ջոր դում է եղ բայ րը՝ Հան նե սը (որը Աղեք սանդ րոս 
Առա ջին է ան վան վել): Հան նե սից հե տո թա գա վո րում է նրա 
կի նը` Ալեք սանդ րան, որով հե տև մա հա նա լիս նա թա գա վո րու
թյու նը հանձ նում է իր կնո ջը, որն էլ իր հեր թին` որ դուն՝ Հյուր
կա նոս Երկ րոր դին:

399 Ինչ վերաբերում է Հովհաննեսին, նրա պատերազմներին, 
տար բեր մարդկանց քաջագործու թյուններին, պարիսպների շինա
րա  րություններին կամ բարի գործերին և այլ պատմու թյուն նե
րի, դրանք բոլորը գրի են առնված քահանաների մատյաններում, 
սկսած այն օրից, երբ Հով հան նեսը իր հորից հետո դարձավ քա հա
նա յապետ (Ա Մակ. 16:23,24):
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Սա կայն Հյուր կա նո սի եղ բայ րը՝ Արիս տա բու ղոս Երկ րոր
դը, եղ բո րը բռնու թյամբ զրկում է գա հից և ին քը ձեռքն առ
նում իշ խա նու թյան ղե կը: Սրանք` եր կու եղ բայր նե րը, մի մյանց 
թշնա մի լի նե լով, իրենց հույ սը դնում են հռո մե ա ցի նե րի վրա, 
մին չև որ հռո մե ա ցի Պոմ պե ոս զո րա վա րը գա լով տի րում է 
Երու սա ղե մին և Հյուր կա նո սի իշ խա նու թյու նը վե րա հաս տա
տե լուց բա ցի` Արիս տա բու ղո սին և նրա եր կու որ դի նե րին՝ 
Աղեք սանդ րո սին և Ան տի դո նո սին, շղթա յա կապ ուղար կում 
Հռոմ: Սա կայն Աղեք սանդ րո սը, ճա նա պար հին ազատ վե լով, 
Երու սա ղեմ է գա լիս, և այ նու հե տև խռո վու թյուն ներն ան պա
կաս են լի նում: Մի առ ժա մա նակ հե տո եղ բայ րը՝ Ան տի գո նո սը, 
հոր հետ մի կերպ ազատ վում է Հռո մից և հոր մա հից հե տո բա
զում ջան քե րով թա գա վոր դառ նում:

Այ նու հե տև եդով մա յե ցի կամ աս կա ղո նա ցի Ան տի պատ
րոս անու նով մի մար դու որ դին, որը Առա ջին կամ Մեծ Հե րով
դես կոչ վածն է, հռո մե ա ցի նե րի Օգոս տոս կայ սեր հրա մա նով 
դառ նում է Երու սա ղե մի թա գա վոր: Սա, պա տե րազ մե լով Ան
տի գո նո սի դեմ, հաղ թում է և նրան Աքիա աք սո րե լով` այն տեղ 
սպա նել տա լիս: Սույն Ան տի գո նո սով ավարտ վում է Հու դա յի և 
ողջ իս րա յե լյան ազ գի թա գա վո րու թյու նը, որի պատ մու թյու նը 
հա մա ռո տա կի ներ կա յաց րինք:

Այս տեղ հարկ է մեծ ուշադ րու թյամբ նկա տել, թե մի ազ
գի կամ քա ղա քի մե ծա մեծ նե րի մի ջև տե ղի ունե ցող գժտու
թյուն ներն ինչ պի սի մեծ չա րիք նե րի պատ ճառ կա րող են լի նել: 
Քա նի որ վե րո հի շյալ Հու դան և նրա եղ բայր նե րը՝ Հով նա թա
նը և Շմա վո նը, եր բեք փառ քի կամ մե ծու թյան հե տա մուտ չեն 
լի նում, մի մի այն ազ գի և օրեն քի եռան դա գին սի րով վառ ված 
և մի ա բա նու թյան հո գով միշտ մի մյանց կապ ված, իրենց ամ
բողջ մտա հո գու թյու նը ժո ղովր դի բա րե կե ցու թյանն ու հան
գստին են նվի րում: 
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Սա կայն, ափ սո՜ս, որ Հով հան նե սի մահ վա նից հե տո անձ
նա կան փառ քին և մե ծու թյա նը հե տա մուտ նրա որ դի նե րի 
մի ջև կռիվ ներ և ան հա մա ձայ նու թյուն ներ են առա ջա նում, 
որ ոչ մի այն նրանց կորս տյան, այ լև ամ բողջ Հրե աս տա նի` 
հե թա նոս նե րի ձեռքն ընկ նե լու պատ ճառ են լի նում: Հով սե
փոս պատ մա գի րը Պատ մու թյան Ա գրքում ման րա մաս նո րեն 
գրում է նրանց աշ խար հիկ իշ խա նու թյան և մե ծու թյան հաս
նե լու տեն չան քով մի մյանց հասց րած ահա վոր չա րի քի, քի
նախնդ րու թյան և թշնա մա նա կան արարք նե րի մա սին: Թեև 
սրանք Ղևի ցե ղից էին, սա կայն Հու դա յի ցե ղը, իս րա յե լա ցի նե
րի ծե րե րի կամ քով ընտր ված լի նե լով, իշ խում է բո լո րին: Իսկ 
վե րո հի շյալ Հե րով դե սը կռա պաշտ ազ գից և հռո մե ա ցի նե րի 
կայ սեր հրա մա նով հրե ա նե րի թա գա վոր նշա նակ ված լի նե
լով` իշ խա նու թյու նը, Հու դա յի ցե ղից վերց վե լով, ուրիշ ազ գի 
ձեռքն է անց նում:

Այս Հե րով դե սի թա գա վո րու թյան ժա մա նակ Հի սուս Քրիս
տոս՝ մեր Փրկիչն է ծնվում400 (տե՛ս Եր րորդ դար, ԼԹ հար ցը), 
և Աստ ծու զո րա վոր ներ գոր ծու թյամբ իրա կա նա նում է Հա կոբ 
նա հա պե տի` իր չոր րորդ որ դու՝ Հու դա յի ցե ղին վե րա բե րող 
նա խա պես աս ված խոս քը, թե նրա ցե ղից իշ խան չպի տի պա
կա սի, մին չև որ Մե սի ան աշ խարհ գա401: Սրա մա սին ոչ մի այն 
Հա կոբ նա հա պե տի, այ լև բո լոր մար գա րե նե րի մար գա րե ու
թյուն նե րը լի ո վին կա տար վում են: Նրանք Մե սի ա յի աշ խարհ 
գա լու մա սին աստ վա ծա յին ներշն չու մով նա խա պես գրել են 
տար բեր ժա մա նակ նե րում : 

400 Երբ Հիսուս ծնվեց Հրեաստանի Բեթղեհեմ քաղաքում, Հե
րով դես արքայի օրով (Մտ. 2:1):

401 Հուդայից իշխան չի պակասելու, ոչ էլ առաջնորդ՝ նրա կո
ղերից, մինչև որ գա նա, ում պատ կա նում են հանդերձյալները։ 
Նրա՛ն են սպասում ժողովուրդները (Ծննդ. 49:10):
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Արդ, հրե ա նե րը, չհա վա տա լով Նրա գալս տյա նը և ասե
լով, թե դե ռևս պի տի գա, պար զա պես ամեն կերպ Սուրբ գրքի 
իմաս տի դեմ են խո սում: Քա նի որ նույն ին քը` Հով սե փոս 
պատ մա գի րը, մար գա րե նե րի գու շա կու թյան հա մա պա տաս
խան, բա ցա հայ տո րեն գրում է Մե սի ա յի գա լուս տը, քա րո
զու թյու նը, հրա շա գոր ծու թյուն նե րը, հրե ա ազ գի գլխա վոր նե
րի մատ նու թյամբ Պի ղա տո սի կող մից խաչ վե լը և երե քօ րյա 
հա րու թյու նը402: 

Մինչ այս տեղ Հին Կտա կա րա նում գրված պատ մու թյուն
նե րի մա սին հնա րա վո րինս հա մա ռո տա կի ներ կա յաց րինք, ինչ 
որ կա րև որ և օգ տա կար հա մա րե ցինք. այ սու հե տև հին գե րորդ 
դա րում գրվե լիք նյու թե րը Սուրբ Ավե տա րա նից ենք քա ղե լու, 
որով հե տև Հին Կտա կա րա նը` մին չև Փրկչի աշ խարհ գա լու, 
իսկ Նոր Կտա կա րա նը աշ խարհ գա լու մա սին է տե ղե կաց նում: 
Այո՛, Հին Կտա կա րա նը սկզբից մին չև վերջ Փրկչի մա սին և՛ 
հայտ նա պես, և՛ ծա ծուկ գրված լի նե լով` Ավե տա րա նի հիմ քե րը 
հենց աշ խար հի ստեղ ծու մից են դրվել: 

Երբ Փրկիչն աշ խարհ գա լով իր մա սին Սուրբ գրքում 
գրվածք նե րը կա տա րում է, Նրա պատ մու թյու նը բո լո րին 
հայտ նե լու հա մար չորս ավե տա րա նիչ նե րը` Մատ թե ո սը, 

402 Այս ժամանակներում էր Հիսուս անունով իմաստուն այրը, 
եթե իհարկե մեզ կարելի է Նրան այր կոչել. քանի որ հրաշագործ էր 
և նրանց ուսուցիչը, ովքեր հոժարությամբ ընդունում էին ճշ մար
տությունը. այն ժամանակվա հրեաներից և հեթանոսներից շատ 
աշա կերտներ ուներ: Նա հենց Ինքը` Քրիստոսն էր, որին մեր ազգի 
իշ խանավորների չարախոսությամբ Պիղատոսը խաչի պատժին 
դատապարտեց: Սակայն նրանք, ովքեր հենց սկզբից սիրում են 
Նրան, չեն կտրվում Նրա սիրուց, քանի որ երեք օր հետո դարձյալ 
կենդանի երևում է նրանց, ինչպես որ մարգա րեները Աստծու 
այս և բազում սքանչելիք ների մասին ասել էին.… (Հովսեփոսի 
Պատմության Բ դպ րու թյան գրքից. Ժ գլուխ):



576 ՀԻՆԳ ԴԱՐԵՐԻ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մար կո սը, Ղու կա սը և Հով հան նե սը, Սուրբ Հո գու ներշնչմամբ 
գրում են Ավե տա րան նե րը, որ պես զի մար դիկ, Նրան հա վա
տա լով և Նրա պատ վի րան նե րը կա տա րե լով, Աստ ծու ար
քա յու թյանն ար ժա նա նան. այս է պատ ճառ, որ այն կոչ վում է 
Ավե տա րան, ինչ պես որ Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սի ծննդյան 
ժա մա նակ հրեշ տակն է հո վիվ նե րին ավե տում. «Այսօր ձեզ 
Փրկիչ ծնվեց»:
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Նախաձեռնությամբ`  
Զորավոր Ս. Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ  

Տ. Գրիգոր քահանա Գրիգորյանի

Արևմտահայերենից փոխադրեց 
Վաչագան սարկավագ Դոխոլյանը

Խմբագիր և սրբագրիչ՝
Նազիկ Հովհաննիսյան

Ձևավորումը և էջադրումը`
Գոռ Գրիգորյանի


