
Ուխտավորի 
առաջընթացը

John Bunyan’s

Երրորդ մասըս



Adapted by Edward Duncan Hughes

Illustrated by Lazarus

Translated by: Most Rev. Prof. Varant Zareh Seropian
Dedicated to my Daughter Angel Seraphina

Funded by Zareh Seropian & Sons Foundation
Special thanks to my wife

Gifted to all the Armenians around the world. This translation
has been done in the Grace of the Holy Trinity to whom I owe.

Produced by Bible for Children

www.bibleforchildren.org

©2020 Bible for Children, Inc.

License: You have the right to copy or print this story, as long as you do not sell it.



«Ձեր առջև բաց դուռ
է դրված, և ոչ ոք չի
կարող այն փակել», 
‐ասաց ը Բարի
կամքը 
ուխտավորին: ‐
Բայց ինչպե՞ս է, որ
դու մենակ ես
եկել: «Քանի որ իմ
հարևաններից ոչ
մեկը չտեսավ իրենց
վտանգը, ինչպես ես
տեսա իմը, ‐
պատասխանեց
ուխտագնացը: 



Այնուհետև 
ուխտավորը Բարի
կամքին պատմեց իր 
կնոջ և երեխաների 
մասին ծաղրելու 
մասին. ինչպե՞ս 
սկսեց ուխտավորին, 
այնուհետև ետ 
դարձավ; և ինչպես 
նա ավելի լավը չէր, 
քան Կենսունակը, 
քանի որ ինքն է

գնացել ճանապարհը ՝ 
պրն. Աշխարհահռչակ 
Վիսեմանի խորհրդով:



«Ես մահվան համար
ավելի հարմար եմ, 
քան կանգնել այստեղ
խոսելով իմ Տիրոջ
հետ», ‐ եզրափակեց
Ուխտավորը: ‐«Բայց, 
հա, սա ինչ բանի
համար է ինձ, որ ես
դեռ մուտք եմ
ստացել այստեղ»: 
«Բոլոր նրանք, ովքեր
գալիս են, ոչ մի

դեպքում չեն
վտարվում», ‐ վստահեցրեց
Բարի կամքը:



« Ուղին ուղիղ և նեղ
է », ‐ ընդգծեց նա: 
Հաջորդ սխալ
ուղիները ծուռ և լայն
են:Թեև այս սխալ
ուղիները մոտենում
են, ճիշտ ուղին միշտ
ուղիղ և նեղ է: "

«Այժմ Բարի 
կամքը ցույց
տվեց
ուխտավորին իր
ճանապարհորդու
թյան հաջորդ

փուլը:



«Գոհ եղեք, որ այն
կրեք մի փոքր ավելի
երկար, մինչև հասնեք
փրկության վայր», 
‐պատասխանեց
Գուդվիլը: «Երբ
հասնեք այնտեղ, բեռը
ինքնուրույն կընկնի
ձեր մեջքից»:

" Կարո՞ղ եք ինձ
օգնել, որ այդ
բեռը հանեմ
մեջքիցս: 
"Ուխտավորը
աղաչեց.



«Շուտով դուք կգաք
մի մարդու տուն ՝
թարգմանիչ անունով», 
‐ասաց Բարի կամքը: 

«Նա ձեզ հիանալի
բաներ կցուցադրի»:
Բարի կամք
հրաժեշտ տալով
՝ ուխտագնացը մեկ
անգամ ևս մեկնեց:

ուխտագնացը
ինքն իրեն
պատրաստեց
ճանապարհի
հաջորդ
հատվածի

համար:



Հասնելով
թարգմանչի տունը ՝
ուխտավորը ջերմ
ընդունելության է
արժանացել: ‐ Ներս
եկեք, ‐ հրավիրեց
թարգմանիչը:
«Ես ձեզ ցույց կտամ
բաներ, որոնք
ձեռնտու կլինեն ձեզ
համար»:Մոմ
վառելը,Թարգմանիչ
ը ուխտավորին
առաջնորդեց
մասնավոր սենյակ:



Մի տղամարդու նկարը
կախված է պատին: 
Նրաաչքերը նայեցին
դեպի երկինք. Գրքերի
լավագույնը նրա
ձեռքերում էր.
ճշմարտության օրենքը
գրվեց նրա շուրթերին.
և աշխարհը նրա
հետևի հետևում էր: 
Նա կանգնեց այնպես, 
կարծես աղաչում էր
մարդկանց. և նրա
գլխին կախվեց ոսկե
պսակ:



«Տերը թույլ է տվել այս
մարդուն լինել ձեր
ուղեկիցը բոլոր
դժվարությունների
առաջ», ‐ասաց
թարգմանիչը:
«Ուշադրություն
դարձրեք այն, ինչ ես
ցույց եմ տալիս ձեզ, 
հիշեք, թե ինչ եք
տեսնում այստեղ: 
Մյուսները գուցե
ձևացնում են, որ ձեզ
ճիշտ են տանում, բայց
նրանց ճանապարհը
մահվան է գնում:



Այնուհետև ուխտավորին
առաջնորդեցին փոշուց
լի մի մեծ սենյակ:Մի
մարդ սկսեց այնքան
խորությամբ ծիծաղել, 
որ ուխտավորը
համարյա խեղդվել է
փոշուց: «ջուր բերեք
և լցրեք սենյակը»,  

‐ հրամայեց
թարգմանիչը
ծառայող մի
աղջկա: Շուտով
սենյակը մաքրվեց:



«Ի՞նչ է սա նշանակում»: 
Հարցրեց ուխտավորը: 
«Սենյակը տղամարդու
սիրտն է, որը երբեք
չի մաքրվել
Ավետարանի
կողմից», ‐ասաց
թարգմանիչը: 
«Առաջին մաքրողը

ներկայացնում
է օրենքը: Դուք
գրեթե խեղդվել
եք: 



Դա ցույց է տալիս, որ օրենքը մեղադրում է մեղքը, 
բայց չի մաքրում այն»: «Բայց այն աղջիկը, ով
ջուրը ցողեց փոշին լուծելու համար, 
ներկայացնում է
Ավետարանի
զորությունը, 
հավատքի միջոցով
մաքրել ձեր սիրտը
և հոգին և

տեղավորել
Փառքի թագավորի
ապրելու համար», 
‐ եզրափակեց
թարգմանիչը:



«Սրանք համբերություն և ջղայնություն
են», ‐ բացատրեց թարգմանիչը: 
«Համբերությունը շատ հանգիստ է, բայց
ջղայնությունը շատ դժգոհ է»: Նաասաց
ուխտավորին, որ
Համբերությունը պատրաստ
է սպասել իրեն խոստացած
լավ բաներին, բայց
ջղայնությունը հիմա
պահանջում է բոլորին:
Երեխաների ուսուցչուհին
ներս մտավ և տվեց
ջղայնության հարուստ
գանձերի մի մեծ
պայուսակ:



ջղայնությունը ծիծաղեց Համբերության վրա
և հավաքեց գանձերը: Բայց շուտով նրանք
անհետացել էին, և Տեմերտի հագուստը
դառնում էր փնջեր: «Բացատրեք դա ևս», 
‐ հարցրեց ուխտավորը: 
«ջղայնությունը նման է
աշխարհիկ մարդու, որն
ասում է.« Ձեռքին թռչունը
արժե երկու հատ »:
Համբերությունը չի
թաքցնում այն   իրերը, 
որոնք այժմ կան, բայց
սպասում են Աստծո
փառահեղ նվերներին
Աստծո ժամանակ »:



Դարձյալ, Թարգմանիչը վերցրեց ուխտավորի ձեռքը և
տանի նրան տան մի այլ հատված, որտեղ բուռն կրակ
վառվեց մի պատի դեմ:Մարդը ջուրը նետեց կրակի
վրա այն դուրս մղելու համար, բայց դա մեծացավ ՝
չնայած նրա ջանքերին:



«Այս կրակը մարդկային սրտերում վառվող Աստծո
շնորհքի գործն է», ‐ասաց թարգմանիչը: «Սատանան
ջուր է նետում այն   դուրս հանելու համար: Ահա թե
ինչու նա ձախողվում է»: Նա ցույց տվեց
ուխտավորին պատի մյուս կողմը:Այնտեղ,
մի մարդ յուղ լցրեց կրակի վրա:



«Սա Քրիստոսն է»: Նրան ասաց ուխտավոր
ուսուցիչը: «Նա սրտերում պահում է իր գործը իր
շնորհքի յուղով: Այնտեղ պատը ցույց է տալիս, թե
որքան դժվար է Սատանայի գայթակղվածներին
տեսնել, որ Քրիստոսի գործը շարունակվում է»:



Հաջորդ տեսարանը, որը տեսավ
ուխտավորը, շքեղ պալատ էր: 
Մարտերի շուրջը նատեսավ, որ
մարդիկ քայլում են: Նրանք
հագնում էին ոսկե
հագուստներ:
«Կարո՞ղ ենք
այնտեղ մտնել»:
Խնդրեց
ուխտավորը:



Մարդկանց մեծ խումբ կանգնած
էր պալատի դռան մոտ և ուզում
էր ներս մտնել, բայց վախենում
էր, որ նրանց ու դռան միջև
կանգնած զրահապատ
մարդկանց
պատճառով:
Դռնապանն ուներ
գիրք և գրիչ, որը
պատրաստ էր
արձանագրել
մուտք
գործողների
անունները:



Մի վճռական տղամարդ մոտեցավ
դուռը: ‐ Իմ անունը դրիր, պարոն, 
‐ասաց նա: Հետո նա հանեց իր
սուրը, իր սաղավարտը դրեց
գլխին և շտապեց
զինված մարդկանց
դեմ: Նա ստացավ
և բազում վերքեր
տվեց, բայց նա
առաջ շարժվեց
և մտավ պալատ:



Հենց հաղթող մարդը
հասավ
պալատական   դուռը, 
ձայնի երգչախմբեր
նրանցից, ովքեր
քայլում էին
մարտերը ոսկե
հագուստով, 
բացականչում էին. 
«Ներս եկեք, ներս
եկեք: Հավերժ
փառքը դուք
կհաղթեք»:
Ուրախորեն մտավ
այդ մարդը:



Շուտով նա նույնպես
ագնվեց ոսկով, նրա
մարտերն ու վերքերը
մոռացության
մատնվեցին իր նոր
տան երջանկության
մեջ: Շուտով նա
նույնպես միացավ
գովասանքի և
ուրախության ուրախ
երգին, որը լցրեց օդը
և թափվեց դեպի
ուխտավորի
ականջները:



Անդրադառնալով
թարգմանչին ՝
ուխտավորը
ժպտաց: «Կարծում
եմ ՝ ես արդեն
գիտեմ, թե դա ինչ է
նշանակում», ‐ասաց
նա: Նա նորից նայեց
դեպի գեղեցիկ
պալատը և դրա ոսկե
կողոպտված
օկուպանտները: «Հի
մա էլ գնամ յնտեղ», 
‐աղաչեց նա:



Բայց թարգմանիչը
ցանկացավ
ուխտագնացին
ցույց տալ այլ
օգտակար բաներ: 
Նա ուխտավորին
տարավ մի մութ
սենյակ, որտեղ
մարդ էր նստած
երկաթի վանդակի
մեջ:Մարդը խուր
հայացքով նայում
էր գետնին ՝
հառաչելով, ասես
նրա սիրտը
կոտրված էր:



«Ո՞վ ես դու»: 
Ուխտավորը
հարցրեց մարդուն: 
«Ես ժամանակին
կրոնավոր մարդ
էի, ուրախությամբ
սպասում էի
հասնել ելեստիալ
քաղաք», 
‐պատասխանեց
տղամարդը:



«Հիմա ես
հուսահատության
մարդ եմ, փակվեք
այս երկաթյա
վանդակում: Ես
չեմ կարող դուրս
գալ»: «Ես մեղք
գործեցի Խոսքի
լույսի և Աստծո
բարության դեմ», 
‐ասաց կատաղած
մարդը
Ուխտավորին: 



«ցանկություն,  
հաճույքի և շահի
համար ես
վշտացրի Հոգին և
Նաանհայտացավ: 
Ես գայթակղեցի
Սատանային և
այժմ չեմ կարող
ապաշխարել»:



«Ես ձեզ ևս մեկ
բան կցուցադրեմ, 
այն ժամանակ
կգնաք», ‐ասաց
թարգմանիչը:Այն
ուհետև նա
ուխտավորին
տարավ պալատ, 
որտեղ
տղամարդը վեր էր
կենում գիշերային
քունից: Տղամարդ 
ը ցնցվեց և դողաց,  
երբ հագավ
հագուստը:



«Ինչո՞ւ է նա դողում»: Ուխտավորը 
շշնջաց.Մարդը
պատասխանեց.
«Ես պարզապես
երազել եմ Աստծո
վերջնական
դատաստանի

մասին», ‐ասաց նա:
«Դա սարսափելի էր:
Բոլոր նրանք, ովքեր

երբևէ ապրել են
այնտեղ, եղել են:
Ոմանք տարվել են
դրախտ, բայց ես
մնացել եմ»:



«Այս բաները ինձ հույս և վախ են
ներշնչում», ‐ասաց

ուխտավորը 
Թարգմանիչին: Երբ

ուխտավորը
պատրաստվեց

հեռանալ, 
Թարգմանիչը

աղոթեց. 
«Մխիթարիչը միշտ
ձեզ հետ լինի,  
բարի ուխտավոր, 

առաջնորդելու ձեզ դեպի այն
ճանապարհը, որը տանում է դեպի

Սելեստիալ քաղաք»:



Մայրուղին, որին հետևում էր ուխտավորը, երկու
կողմերից պարսպապատված էր: Պատը անուն ուներ: 
Այն կոչվում էր Փրկություն:Թեև ճանապարհը վեր էր
հոսում դեպի վեր, ուխտագնացը վազեց իր
նախանձախնդրության մեջ: Դա դժվար
ճանապարհորդություն էր, քանի որ ուխտագնացը
կրում էր մեջքին: Բայց նա շտապեց մինչև
հասավ մի բլուր:Մի խաչ կանգնած էր
այնտեղ, իսկ խաչից մի
փոքր ներքև քարանձավի
նման գերեզման:



Երբ ուխտավորը մոտեցավ խաչին, նրա բեռը ընկավ
նրա հետևից և ցած իջավ բլուրը ՝ անհայտանալու
գերեզմանի մոտ: Քրիստոնյա, քանի որ դա նրա
անունն էր, այլևս երբեք իր բեռը չտեսավ: Նա
զարմացած նայեց խաչին ՝ երախտապարտ
արցունքներ թափելով դեմքից:



Երբ քրիստոնյան
կանգնած էր լաց
լինելուն, երեք փայլող
անձինք բարևեցին
նրան: «Խաղաղությու
ն ձեզ համար», 
‐ասաց առաջինը: 
«Քո մեղքերը ներված
են քեզ»: Երկրորդը
նրան հանեց իր
գորգերը և հագցրեց

հագուստի
փոփոխությունը:



Երրորդ փայլող մեկը Քրիստոսի ճակատին դրեց
նշան և դրա վրա կնիք
տվեց: » Կարդացեք այս

նամակը, երբ
ճանապարհորդեք և այն
հանձնեք այն մարդուն,

որը գտնվում է
երկնային քաղաքի
դարպասի մոտ », 
‐ հրահանգեց
Շողացողը:



Քրիստոնեան թողնելով ՝ շարունակելու իր
ճանապարհը դեպի
Սելեստիալ քաղաք, 
երեք փայլուն
անձինք հեռացան: 
Քրիստոնեական

արցունքները տվեցին
երջանկություն, երբ
նա ուրախության երեք  
ցատկկատարեց և
պայթեց գովասանքի

երջանիկ երգը:



Սա քրիստոնեական երգ էր: 
, սա ինչ տեղ է: Այստեղ պետք
է լինի իմ երանության սկիզբը »: Եվ ոչինչ չթուլացրեց
այն վիշտը, որով ես գտնվում էի, մինչև ես եկա
այստեղ. Օ,, ինչ տեղ է սա: Ահա և պետք է լինի իմ
երանության սկիզբը »



‘«Ահաայդ բեռը ընկավ իմ
ետևից: Այստեղ այն տողերը, 
որոնք ինձ կապում էին ինձ հետ, կոտրվել են: 
Դեպի խաչ, պայթյունի գերեզման: Ավելի շուտ
եղիր այն մարդը, որ ինձ համար ամոթ էր:



Անցնելով, ծիծաղելով և փառաբանելով Աստծուն ՝
Քրիստոնյան շարունակեց Փրկության մայրուղու
երկայնքով: ճանապարհով անցնելով բլուրը ՝
նա կանգ առավ անակնկալով:
Այնտեղ, ներքևի մասում, 
ոտքերի վրա շղթաներով երեք
մարդ դրեց: Տղամարդիկ
արագ քնած էին:



Տղամարդկանց անունները պարզ էին, ծույլ և
կանխավարկած:Անունը Պարզ նշանակում էր առանց
իմաստի; Ծուլությունը նշանակում էր ծույլ և
պարապ; և կանխավարկածը
նշանակում էր հավատալ ստին:
Քրիստիան անհանգիստ
նայեց տղամարդկանց:
Նրանք երբեք չէին

հասնի խաչը

այս կերպ:



«Արթնացեք»: Քրիստիան լաց եղավ: «Ես ձեզ կօգնեմ
ձեր շղթաներից. Սատանան նման է մռնչացող
առյուծին: Եթե նա գա, ձեր ատամների համար
հեշտ կլինի որսալ»: Երեք
տղամարդերը շփեցին աչքերը և
հայացք նետեցին
քրիստոնյային: Բայց
դրանք չբարձրանան:



Պարզ նայեց շուրջը: Նրա հետեւում; 
դիմաց; յուրաքանչյուր կողմում; նույնիսկ
վերև: «Ես ոչ մի վտանգ
չեմ տեսնում», 
‐ասաց նա: Նրա
կողքին ծույլը
հորանջեց մի մեծ
մեծ հորանջ: «Ինձ
պետք է մի փոքր
ավելի քնել, Ինչու
չե՞ք մտել այն
դարպասի մոտ, 
որը կանգնած է
ճանապարհի
սկզբում: "



«Յուրաքանչյուր լոգարան պետք է կանգնի իր ներքևի
մասում»: Ինչ տարօրինակ հայտարարություն է արել
կանխավարկածը: 
Հավանաբար, դա
քրիստոնյային
ասելու
քաղաքավարի
եղանակ էր, որ գնա
իր ճանապարհը և
թողնի, որ գնա
իրենցը: Նրանք
չէին ուզում լսել
նրա նախազգու
շացման
խոսքերը:



Երբ երեք տղամարդիկ վերադառնում էին քնելու, 
քրիստոնյան հեռացավ ՝ տխուր և մտածված: Դա
անհանգստացրեց նրան, որ
նրանք այդքան
քիչ մտածեն
իրենց բարի
ջանքերի մասին, 
որպեսզի օգնեն
նրանց ՝
արթնացնելով
նրանց, խորհուրդ
տալով նրանց և
իրենց շղթաներով
օգնություն
առաջարկելով:



«Բոլորն ապարդյուն
փառքով են կարծում, որ դա

շատ հեռու է», ‐ասացին
տղամարդիկ

քրիստոնյային: 
«Մենք կարճ

կտրեցինք
պատը»:



Քրիստիան նրանց ասաց
Տիրոջ Խոսքը ճանապարհը
մտնելու հարցի վերաբերյալ. 
«Չե՞ք գիտակցում, որ այս
վայրի Տերը դա
համարելու է
վիրավորանք, 
որ դուք
անտեսում
եք Նրա
հրամանը և
գալիս եք ձեր
ընտրած
ճանապարհը: 



«Մարդիկ դաանում են ավելի քան հազար տարի, 
‐պատասխանեց ձևականությունն ու
կեղծավորությունը: ‐ Օրենքի ցանկացած
անկողմնակալ դատավոր
պետք է համարեր դա
օրինական: 
Համենայն դեպս, 
քանի դեռ մենք
կմասնակցենք
ճանապարհին, 
ի՞նչ
նշանակություն
ունի, 
թե ինչպես:



« Դուռն անցաք », ‐պնդում էին տղամարդիկ: 
‐Մենք եկանք գայթակղվելով պատին:Մենք
նույն ճանապարհին ենք, չէ՞
որ մենք ենք »:« Ես քայլում
եմ իմ տիրոջ կանոնով, 
‐ասաց Քրիստիան: 
‐ Դուք ներս
մտաք առանց
Նրա
առաջնորդության:
Դու դուրս կգաս
առանց Նրա
ողորմության: 



«Պարզապես նայեք
ինքներդ ձեզ», 
‐պատասխանեցին
տղամարդիկ: Այնուհետև
ձևականությունն ու
կեղծավորությունը
Քրիստոնյանին
ասացին, որ
նրանք պահում
են օրենքները, 
ինչպես և նա: 



Նրանք ասացին, որ միակ
տարբերությունը, որը
նրանք կարող էին տեսնել, 
այն է, որ քրիստոնյան 
վերարկու էր հագնում:
«Դուք օրենքներ
պահպանելով չեք
փրկվի, քանի որ
դուք չեք մուտք
գործել Տիրոջ
կողմից
տրամադրված
միակ դուռը», 
‐ասաց նրանց
Քրիստիան:



‐ Ինչ վերաբերում է իմ
վերարկուն, ես այն տացա
Տիրոջից: այն վայրը, րտեղ
ես ճանապարհորդում եմ: 
»Նա նրբորեն շոշափեց իր
հագուստի կոճղը:
« Այս հագուստը իմ
Տիրոջ բարի
նվերն է ինձ: 
Նախկինում
գորգերից բացի
ոչինչ չունեի:



Դա ինձ մխիթարում է
նաև քանի որ ես կարծում
եմ, որ իմ տէրը ինձ
կճանաչի այս
հանդերձանքով, 
երբ ես գամ
սելեստիալ
քաղաքի
դարպասը »: 
‐ Քրիստիան
ժպտաց, ապա
մատնացույց
արեց ճակատին: 
նշան իմ
ճակատին:



«Երևի չե՞ք նկատել», ‐ասաց Քրիստիան: «Ես իմ
ճակատին նաև նշան ունեմ: Իմ Տիրոջ ամենահուսալի
ծառաներից մեկը դրեց այնտեղ այն օրը, 
երբ իմ բեռը գլորվեց ուսերիցս: Եվ դա
դեռ ամենը չէ»: « Ես նաև նամակ 
ունեմ ՝ կնքված իմ Տիրոջ 
կնիքով »:



Քրիստիան քահանան պահեց նամակը: ‐Սա ինձ
մխիթարելու համար է, երբ ճանապարհին կարդացի: 
Այս նամակով ես կստանամ մուտք դեպի
երկնային քաղաքը »: Քայլելիս նա
կարդաց խաչի վրա փայլող
անձերից մեկի կողմից իրեն
տրված նամակը:



ձևականությունն ու կեղծավորությունը պատասխան 
չտվեցին, բայց նայեցին միմյանց և ծաղրականորեն 
ծիծաղեցին քրիստոնյայի վրա: Հետո 
թողեցին, որ նա մենակ քայլի: Քայլելիս 
նա կարդաց խաչի վրա փայլող 
անձերից մեկի կողմից իրեն 
տրված նամակը:



Մարդիկ ժամանեցին
Դժվարություն
կոչվող բլրի
ստորոտին: Այստեղ
հոսում էր գազի
աղբյուր, և դժվար
երկու այլ ուղիներ
միացան
խաչմերուկներին:
Մի ուղի կոչվում էր
Վտանգ, մյուսը ՝
Քանդում: Երկու
ճանապարհ
ուղեկցվեց բլրի
շուրջը:



Բլրի վրա ուղիղ
վազքի նեղ
ճանապարհը
կոչվում էր Դժվար: 
Դժվար
թեթևանալուց հետո
խմելու և թարմ ջրով
թարմացնելու
համար քրիստոնյան
սկսեց բարձունքը
Դժվար ճանապարհի
երկայնքով: Տեսնելո
վ, թե որքան դժվար է
թվում դժվարին
ճանապարհը,



ձևականությունն ու
կեղծավորությունն
ուսումնասիրեցին
մյուս երկու ուղիները: 
«Դժվարությունները, 
ավանաբար, միանում
են ուղիղ ուղու
հետագա ընթացքին», 
‐ րոշեցին նրանք: 
Ձևականությու նը
վերցրեց վտանգի
ճանապարհը, 
կեղծավորությունը
ընտրեց ոչնչացում:
Ոչ ոք նորից չտեսավ
նրանց:



Շարունակելի…


