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Մի օր մի մարդ գալիս է
անապատում քայլելու: 
Մարդը, կարծես, լի է
վշտով. նա նորից ու նորից
բարձրանում է բարձր
ձայնով: Նա նայում է իր

թեքված հագուստին և
տխուր թափահարում
գլուխը:

Օ,, ինչու է
տղամարդն
այդքան տխուր:



Տղամարդը դեմքը շեղվել է
սեփական տանից: Նրա
հետևում կանգնած է, իսկ
ներսում նրա կինը և
երեխաներն են: Տղամարդը
գիտի, որ իրենք չեն կարող

օգնել այս վիշտով: Նա
կրկին լաց է լինում:



«Ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ»: 
Դողալով և լալով ՝
տղամարդը կանգնած է
այնտեղ ՝ թվացյալ
անօգնական և շփոթված: 
Սխալ բան կա. և այս մարդը

չգիտի, թե ինչ անել կամ
ինչպես գտնել

օգնություն:



Տղամարդը ձեռքին գիրք է պահում:Այն կարևոր գիրք է
`աշխարհի ամենակարևոր գիրքը: ԴաԱ ստծո Խոսքն
է, Աստվածաշունչը: Ինչո՞ւ է մարդը
արտասվում, երբ կարդում
է Աստվածաշունչը:
Աստվածաշունչը վա՞տ
նորություն է:
Աստվածաշունչը լավ
նորություններ է
պարունակում: Դա մարդկանց
ասում է, թե
ինչ է ասում
Աստված Ինքն
իր բոլոր հիանալի
սիրո մասին:



«Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ Նատվեց Իր
մեկ և միակ Որդուն, որ ով հավատում է Նրան, չի
կորչի, այլ ունենա
հավերժական կյանք»: 
Ուրեմն ինչու է
տղամարդը լացում:
Մարդը լաց է լինում, 
որովհետև չգիտի Աստծո
սիրո մասին: Նա վախենում
է Աստծուց: Նա գիտի, որ
Աստված արդար և
սուրբ է, և                                  որ նա
մեղավոր է
Աստծո
տեսադաշտում:



Տղամարդու մարմինը
կարծես տարօրինակ է: Դա
այն է, որ նրա մեջքին մեծ
ծանրաբեռնվածություն է
կախված:Այս մեծ բեռը նրան
կշռում է և դանդաղեցնում
իր քայլը: Դախտացնում է
նրա ուժը և փչացնում նրա
հաճույքը: Բեռը ծանր է, բայց
տղամարդը չի կարող այն
տեղափոխել:



Միշտ այնտեղ է `նրաամենօրյա
կյանքի մի մասը:Միգուցե
տղամարդը նույնիսկ չի կարող
պատկերացնել, թե ինչպիսին
կլիներ կյանքը առանց այս
ծանր բեռի:Մարդը, վերջապես, 
լաց լինելով և դողալով մեկ այլ
ուղղագրությամբ, շրջվում է
դեպի իր տուն: "Ինչ պետք է
անեմ?" նաաղաղակում է, երբ
գնում է դեպի տուն:



Հասնելով տուն ՝
տղամարդը փորձեց
թաքցնել իր հոգսերը
կնոջից և ընտանիքից:
Բայց նա ձախողվեց:
Ինչքան նապայքարում
էր լռելու համար, 
այնքան ավելի
անհանգիստ էր

զգում ներսում:
Վերջապես, բառերը
դուրս եկան: ‐ Oh, իմ սիրելի կին և դու, իմ սիրելի
զավակներ, ‐ հոգոց հանեց ուխտավորը: Իհարկե, 
նրա կինը և երեխաները զարմացած էին ՝ տեսնելով, 
որ նա լաց է լինում:



Նրանք չէին կարողանում
հասկանալ, թե ինչն է
սխալ: Նրանք երբեք չէին
տեսել, որ նախկինում
ուխտավորն այդպես
վարվեց: «Ես ծանր բեռ
ունեմ, որը ինձ վրա
ճնշում է», ‐
շարունակեց

աղաղակող մարդը:
Մայրը նայեց տարեց
որդուն և հոնքերը բարձրացրեց: 
Երեխաները ուսերը սեղմեցին և
գլուխները թափահարեցին: Բեռ: 
Ինչի մասին էր խոսում ուխտավորը:



«Ես իմացել եմ, որ մեր քաղաքը կրակի միջից
այրվելու է երկնքից», ‐ասաց ուխտավորը իր
ընտանիքին: «Բոլորը և ամեն ինչ կկործանվեն»:
Նա վշտացավ. «Ամբողջ մարդիկ, բոլոր շենքերը ՝
ավերված»:



«Այս սարսափելի տապալման դեպքում ես և կինս
և ձեզ հետ իմ քաղցր երեխաները, դժբախտաբար, 
կփչանան, եթե փախուստի ինչ‐որ ձև չգտնվի»:



«Ես չեմ կարող տեսնել որևէ մեկի համար փախուստի
ճանապարհ»:Անբավարար ուխտավորի խոսքերը
տեղիք տվեցին տխրության թարմ ճիչին: Նա
ջախջախվեց տխրությամբ, ոչ միայն իր համար, այլև
իր կնոջ և սիրելի երեխաների համար, ում նա սիրում
էր:



Սկզբում նրա ընտանիքը կարծում էր, որ ուխտավորը
հիվանդ է, գուցե տենդի զգացողություն առաջ 
ացներ: Նրանց համար նրապահվածքը խենթ էր
թվում: Նրանք պարզապես չէին կարողանում
հասկանալ, թե ինչն է սխալ եղել: Տիկին ուխտավորը

ստանձնեց
պատասխանատվությունը:



«Մոտենում է երեկո: Եկեք նրան դուրս գանք քնելու: 
Միգուցե լավ քունը կարգավորի ուղեղը»: Երեխաները
օգնեցին Մայրիկին պատրաստել ուխտավորին քնելու
համար: Բոլորն արագ աշխատեցին: Նրանք չէին
սիրում իրենց հայրիկին տեսնել այդպիսի վշտի մեջ:



Բայց գիշերը նույնքան դժվար էր ուխտավորի համար, 
որքան օրը: Քնելու փոխարեն, նա բոլոր մութ
ժամերին արթնացավ, հառաչելով և արտասվեց:



Առավոտյան ընտանիքը ցանկացավ իմանալ, թե ինչ
է զգում ուխտագնացը: Երբ նրանք հարցրին, նա
ասաց նրանց. «Ավելի վատ և ավելի վատ»: Ի՞նչ էին
անելու հիմա: Նրանք
ստիպված էին
գտնել մի միջոց ՝
փոխելու
Ուխտավորի
տարօրինակ
պահվածքը,
բուժել իր
խելագարու-
թյունը:



Ուխտավորի կինը և երեխաները սկսեցին շատ կոշտ
վերաբերվել նրան: Նրանք խոսեցին տհաճ ձևով և
բնավ բարություն չէին ցուցաբերում: Միգուցե նրանք
հույս ունեին, որ դա կսթափեցնի նրան իր
նորմալ
մտածողության
մեջ:



Երբ նա դեռ չփոխվեց, նրա կինը և
երեխաները ծաղրեցին ուխտավորին.
նրան ծաղրեցին. երբեմն նրան
ամբողջովին
անտեսում էին
երկար ժամանակ:



Ուխտավորի համար պետք է որ շատ դժվար լիներ իր
ընտանիքի բուժումը: Բայց նա այնքան համոզված էր
ճշմարտության վերաբերյալ Աստծո կողմից Աստծո
գալիք դատաստանի
վերաբերյալ, նա չէր
կարող ձևացնել, թե
դա նշանակություն
չունի: Ուստի նա
շատ ժամեր մենակ
անցկացրեց իր
սենյակում ՝
աղոթելով Աստծուն
և խնդրելով
Աստծուց օգնություն
և առաջնորդություն:



Թվում էր, թե ոչ մի մարդ չի կարող օգնել իրեն. 
Միգուցե Աստված:Այս շատաղոթքների ընթացքում,
Ուխտավորը նաև
Աստծուց խնդրեց
օրհնել և օգնել իր
կնոջն ու երեխաներին, 
չնայած որ նրանք
այնքան էլ հաճելի
չէին նրա համար:
Նա նաև Աստծուն
մխիթարություն
խնդրեց իր
սեփական
դժվարությունների
մեջ:



Ուխտավորը հաճախ
էր զբոսնում դուրս
գալիս: Բաց դաշտում
նա հեռու էր իր
ընտանիքի
վիրավորանքներից ու
ջիներից:Անկախ
նրանից, թե ուր նա
քայլեց, մի բան նրա
մտքում էր:Աստծո
դատաստանը գալիս
էր: Նա և իր ընտանիքը
կորչում էին:



Երբ նա շրջում էր այդ
կոպիտ, հողաթափված
դաշտերով կամ խիտ
թփերի միջով, 
ուխտավորն իր դեմքին
ուներ Աստվածաշունչը: 
Հնարավոր է, որ դա եղել
է գեղեցիկ գյուղ, բայց
ուխտագնացը չի
նկատել: Նա ժամանակն
անցկացնում էր Աստծու
Խոսքը կարդալով և
օգնություն էր փնտրում
իր անախորժությունների
մեջ:



Նույնիսկ երբ նա չէր
կարդում, ուխտավորը
դժվար թե տեսավ իր
շրջապատող բնության
գեղեցկությունը: Հաճա
խ, նրաաչքերը փակ
էին աղոթքով, երբ նա
խոսում էր Աստծո հետ
և ասում էր նրան, 
կրկին ու կրկին ասում
էր. նրա վախերից:



Մի օր, երբ դաշտում, 
իր գիրքը կարդալիս, 
ուխտավորը
բացականչում է. 
«Ի՞նչ պետք է անեմ, որ
փրկվեմ»:

Նա նայեց այսպես և
այնպես, ինչպես մի
մարդ, ով պատրաստ
էր առաջադրվելու: 
Դեռևս նա կանգնած
էր. Նա չէր կարող
ասել, թե որ
ճանապարհով գնալ:



Հայտնվեց մի մարդ, 
որը կոչվում էր
ավետարանական: "Ինչ է
պատահել?" նա հարցրեց
անհանգիստ 
ուխտավորին: «Տե՛ր», ‐
պատասխանում է լաց

ուխտավորը. «Ես
տեսնում եմ, որ այս Գրքով
ես դատապարտված եմ
մեռնել և դրանից հետո
գալ դատաստան, ես
պատրաստ չեմ
կատարել առաջինին,
ոչ էլ կարող եմ անել երկրորդը»:



«Ինչու՞ չհամարձակվել
մեռնել, քանի որ կյանքն
այսքան խնդիրներ
ունի»: Հարցրեց
ավետարանիչը:Ուխտ
ավորը պատասխանեց ՝

մատնացույց անելով
բեռի վրա: «Ես
վախենում եմ, որ այս
բեռը ինձ գերեզմանից
ցածր կթողնի այրման
վայր»:



Ավետարանիչ. «Եթե սա ձեր պայմանն է, ինչու եք
կանգնած այնտեղ »: Ուխտագնաց.« Որովհետև
չգիտեմ ուր գնալ »: Ապաավետարանիչը
ուխտավորին տվեց մագաղաթ, որի վրա գրված էր
Աստծո Խոսքերով: 

Խոսքերը
հետևյալն
էին.Մատ
թեոս 3: 7 



Ուխտավորը կարդաց նախազգուշացման ուժեղ
բառերը, նա հայացքով նայեց Ավետարանականներին, 
ապա նորից նայեց խոսքերին: Նրա մտքում ձևավորվեց
խորը հարց, նա ստիպված էր հարցնել այս անծանոթին, 
ով թվում էր, թե միակն է, ով իրեն հետաքրքրում է
Խնդիր.                                                         «Որտե՞ղ պետք է

փախչեմ»: Դաայն
էր, ինչ ուզում էր

իմանալ
ուխտագնացը: 

Բայց այս
անծանոթը կարո՞ղ էր
ասել նրան. կարո՞ղ էր
ավետարանիչը օգնել

ուխտագնացին:

"փախչել 
գալու 
բարկությո
ւնից""
Մաթեոս 
3: 7



Աւետարանիչ. «Տեսնու՞մ ես, թե ինչպես է փայլում
լույսը»: Ուխտագնաց. «Կարծում եմ, որ անում եմ»:



Աւետարանիչ. Ձեր աչքը պահեք այդ լույսի վրա և
ուղղակիորեն գնացեք դրան: Երբ դու թակես, քեզ
կասեն, թե ինչ անել »: Այժմ ուխտավորը պետք է
ընտրեր. Վազե՞ր, թե՞ ոչ: Ի՞նչ կանեի ուխտավորը, 
ի՞նչ կանեիք: 



Մի մոռացեք, լույսն ու փայտե դարպասը ընկած են: 
դաշտը և ուխտավորի տնից հեռու: Եթե նա նազանդեր
Ավետարանչին, ապա նա ինչ‐որ բանից փախչում էր, 
ինչպես նաև ինչ‐որ բանի կփախչեր: Կարծում ես, թե
ուխտագնացը վազեց: Այո, դու ճիշտ ես:



Նրա կինը և
երեխաները տեսան
նրան. «Ի՞նչ է հիմա
անում այդ մարդը», 
նրանք պետք է որ
զարմանային, բոլորը
սկսեցին բղավել նրա հետևից. 
«Դադարեցրու: Վերադարձե՛ք »:



Բայց ուխտավորն
իր մատները դրեց
ականջներին և
վազեց ասելով.« յանք.
Կյանք: Հավերժական
կյանք »: Նա նույնիսկ ետ
չ նայեց, բայց վազեց դաշտի
կեսին: Հարևանները նույնպես
դուրս եկան ՝ տեսնելով, որ
ուխտավորը վազում է:



Նրանցից ոմանք
ծաղրում էին նրան.
ոմանք սպառնում
էին: Ոմանք
զանգահարեցին
նրա հետևից վերադառնալ:
Նրանց թվում էին երկու
տղամարդիկ, որոնք որոշեցին
նրան ուժով ետ բերել:



Տղամարդկանց
անունները եղել են
«Խռովարար և
կենսունակ»: Երբ
նրանք բռնել էին
նրան, ուխտավորը
հարցրեց նրանց. 
«Հարևաններ, ինչու՞
եք եկել»: «Ձեզ
համոզել, որ
վերադառնաք մեզ
հետ», ‐
պատասխանեց
տղամարդիկ մեկը:



Ուխտագնաց. «Դա ոչ
մի դեպքում չի
կարող լինել: Դուք
բնակվում եք
ոչնչացման
քաղաքում: Վաղ թե
ուշ դուք կմեռնեք
այնտեղ և
գերեզմանից ցածր
կընկնեք, մի վայր, 
որը այրվում է
կրակով և
ծխնելույզով: Եղեք
գոհ, լավ հարևաններ
և գնա ինձ հետ »:



«Ինչ?»Խստորեն
պատասխանեց 
Խռովարարը . «Եվ
թողեք մեր ետևից մեր
բոլոր ընկերներն ու
հարմարությունները
»: ‐Այո, ‐ասաց
ուխտագնացը: «Դա« 
բոլորը » դուք խոսում
եք այն մասին, որ
արժանի չէ
համեմատվել մի
փոքր այն բանի հետ, 
ինչ ես ակնկալում եմ
վայելել:»



:« Եթե դուք ինձ հետ միասին շարունակեք, «գնաց
ուխտավորը», ‐ դուք կստանաք այն ամենը, ինչ
կստանամ:Որովհետև, ուր ես
գնում եմ, բոլորի
համար բավական է և
շատ բան խնայելու:
Արի հեռացիր և
ապացուցիր իմ
խոսքերը »:« Ի՞նչ ես
փնտրում », ‐ հարցրեց
Խստապահանջը, 
‐ քանի որ թողնում ես
ամբողջ աշխարհը
գտնելու համար:»



Աստծո կողմից սահմանված ժամանակը կտրվի
նրանց, ովքեր ջանասիրաբար փնտրում են այն: 
Կարդացեք դա, եթե ցանկանաք, 
իմ Գիրքը: «Քնածը
դիմել է դեպի տուն: 
‐Մի՞թե ձեր Գիրքը
հեռու է, ‐ բացականչեց
նա։" Կվերադառնաք
մեզ հետ, թե՞ ոչ »:
‐Ո՛չ, ‐ասաց
ուխտավորը իմ ձեռքը
դրեց գութան. Ես
հետ չեմ նայի:



Խռովարար.« Եկե՛ք, հարևան կենսունակ : Եկեք նորից
շրջվենք և առանց նրա տուն գնանք »: Հուսալի.« Եթե
այն, ինչ ասում է լավ ուխտագնացը, ճշմարիտ է, ապա
նրա որոնածներն ավելի լավն են, քան մերը: Իմ սիրտը
հակված է գնալ հարևանիս հետ »:



Խռովարար.« Ի՞նչ, դեռ ավելի հիմարներ: Կառավարվի
իմ կողմից և հետ գնա:Ո՞վ գիտի, թե որտեղ է ձեզ
ուղեղի հիվանդ ընկերոջը տանում: Վերադարձե՛ք, 
վերադարձրեք և եղեք իմաստուն »: Ուխտագնաց.« 
Արի ինձ հետ, հարևան: Բացի այդ, շատայլ փառքեր
էլ կան: Եթե   ինձ չհավատաք, կարդացեք այստեղ այս
Գրքո ւմ: »



Կենսունակ.« Դե, հարևան Խռովարար Խնդրում
եմ: Ես մտադիր եմ այս լավ մարդու հետ միասին
գնալ »:. Խռովարար « Եվ ես կվերադառնամ իմ
տեղը: Ես այդպիսի մոլորեցված, մոլեռանդ
հիմարների ուղեկից չեմ լինելու »:



« Եկեք, բարի՛ հարևան », ‐ հրավիրեց ուխտավոր 
Կենսունակին : «Եկեք գնանք»: Երբ նրանք գնում էին, 
երկու տղամարդիկ խոսում էին: ‐ Ընկերս, ‐ հարցրեց 
Ուխտավորին, ‐ գիտե՞ք այս ցանկալի վայրի
ճանապարհը:Ուխտավորը պատմել է
Կենսունակինին Ավետարանչի մասին:



«Ավետարանիչն ինձ ուղղեց, որպեսզի արագացնեմ
մեր առջև փոքրիկ դարպասը խորհելու համար», ‐
ասաց Ուխտավորը : «Այնտեղ մենք ավելի շատ
ուղղություն կստանանք ճանապարհի վերաբերյալ»: 
Միասին տղամարդիկ կայուն քայլեցին դեպի
դարպասը ՝ խոսելով, ինչպես գնում էին:



«ՀարևանԿենսունակ , ուրախ եմ, որ համոզված եք, 
որ գնացեք ինձ հետ միասին», ‐ քաջալերեց
ուխտավորն իր ընկերոջը: «Եթե Խռովարարը զգա
այն ուժերն ու սարսափները, որոնք ես զգացել էի, 
նա հետ չէր կանգնի»:



«Հարևան ուխտավոր, 
‐ասացԿենսունակը, ‐
ավելին ասեք ինձ, թե
որոնք են այս մեծ
բաները, և թե ինչպես
ենք մենք մեզ հաճույք
պատճառելու, և
որտեղ ենք մենք
գնում»: Բավականին
թվաց հարցերից լիքը: 
Ուխտավորը
դժվարացավ
բացատրել: 



«Ես կարող եմ դրանք
ավելի լավ
պատկերացնել
մտքումս, քան բառերով
բացատրել դրանք», ‐
պատասխանեց
ուխտավորը: «Բայց, 
քանի որ դուք այդքան
շատ ցանկանում եք
իմանալ, ես դրանց
մասին կկարդամ իմ
Գրքում»: «Վստահ եք, 
որ ձեր Գրքի խոսքերը
ճշմարիտ են»:



Կենսունակը հարցր
եց. ‐Այո, ‐
պատասխանեց
ուխտավորը: 
«Բացարձակապես
համոզված է. 
Որովհետև
այս Գիրքը գալիս է
Աստծուց, որը չի
կարող ստել»: ‐ Լավ, 
‐ասաց Կենսունակը: 
«Հիմա գրքում ի՞նչ
բաների մասին է
խոսքը»:



«Մեզ համար ապրում է անվերջ թագավորություն և
հավիտենական կյանքի պարգև բոլոր նրանց համար, 
ովքեր ապրում են այնտեղ», ‐ասաց ուխտավորը 
Կենսունակին: «Ինչքան
հիանալի», ‐ասաց
Կենսունակ: "Ուրիշ ինչ
կա?" «Կան փառքի
պսակներ, որոնք մեզ
պետք է տրվեն, և
հագուստները, որոնք
մեզ կստիպեն փայլել
հենց այն արևի պես, 
որը լուսավորում է
երկինքը»:



«Սա հիանալի է: 
Էլ ի՞նչ»: հարցրեց 
Կենսունակ: «Այլևս ոչ
մի լաց և վիշտ չի լինի, 
որովհետև նա, ով
տիրապետում է այդ
վայրին, կթողնի բոլոր
աչքերից մեր
արցունքները», ‐
կարդաց ուխտավորը
Կենսունակին: Նա սա
կարդաց Աստծո Գրքի
մի շարք տարբեր
տեղերից:



Որքան հաճելի էր, որ
երկու ուխտավորները
միմյանց ուրախացնեն ՝
հիշելով Աստծո Խոսքից
ստացած
խոստումները:
Բավականին
շուտով մտածեց, 
որ հարցեր կտան
ավելի շատ
հարցեր: «Ի՞նչ
ընկերություն ենք
ունենալու այնտեղ»:
նա ուզում էր իմանալ:



Ուխտագնաց.Սերաֆի
մը և քերովբեները
երկնային էակներ են ՝
հրեշտակներ, որոնք
Աստծուն ծառայում
են նրա գահից առաջ: 
«Այնտեղ մենք նաև
կհանդիպենք
հազարավոր և
տասը
հազարների հետ, 
որոնք գնացել են
մեր առջև այդ վայրը,
Ուխտագնացը
շարունակեց:



Շարունակելու…


