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քրիստոնյան, որը սկսեց վազել
կտրուկ բլուրը, շուտով
դանդաղ քայլեց, այնուհետև, 
երբ բլուրն ավելի կտրուկ էր, 
ձեռքերն ու ծնկները սողալով: 
Դժվար էր ընթանում: Բլրի
կեսին քրիստոնյան նկատեց
բլրի Տիրոջ կողմից կառուցված
մի փոքրիկ խրճիթ ՝ որպես
հանգստյան տուն հոգնած

ճանապարհորդների
համար: Այնտեղ Քրիստիան
նստեց հանգստանալու իր 

հոգնած մարմինը: 



Ձգելով իր նամակը ՝ նա 
կարդաց մխիթարական 
խոսքերը. Հոգնած, բայց 
երջանիկ, քրիստոնյան զննում 
էր այն շորերը, որոնք տվել էր 
մեկը խաչի մոտ Փայլում է : 
Ya-aw-nnn! Նրա բերանը լայն 
բացվեց: Շուտով նա արագ 
քնեց: Նրա ձեռքը կտրուկ 
ընկավ նրա կողմը:

Նրա թանկարժեք 
նամակը սայթաքեց 
նրա մատներից:



Մինչ նա քնում էր, ինչ-որ մեկը
եկավ քրիստոնյա և ասաց. 
Սայթաքելն այն անձն է, ով ծույլ
է և պարապ: Լսելով ձայնը
քրիստոնյան ցատկեց
և շտապեց բարձունքի
գագաթը: Բլրի գագաթին
երկու մարդ վազեց
դեպի քրիստոնյա: 
Նրանք վախկոտ 
և Մշուշ էին:



«Ի՞նչ է գործը»: Ասաց Քրիստիան: 
«Դուք սխալ ճանապարհ եք վարում»: 
«Ուղու վրա կա երկու առյուծ», 
- պատասխանեցին տղամարդիկ: 
«Քնած կամ արթուն, մենք
չգիտենք»: «Դուք ինձ
վախեցնում եք», 
- խոստովանեց
Քրիստիան:



«Բայց վերադառնալը մահ է. 
Առաջ գնալը միայն վախն է
մահից և հավիտենական
կյանքից, քան մահը: Ես
կշարունակեմ»: 
Հանգստանալու կարիք 
ունենալով ՝ նա 
գրպանում զգաց իր 
նամակի համար: 
Անցավ:



Քրիստիան շատ վշտացավ:
«Իմ նամակը», - մտածեց նա:  

«Որտե՞ղ կարող էի տեղադրել
այն»: Նա գիտեր, որ առանց
դրա չի կարող մտնել

Սելեստիալ քաղաք: Ե՞րբ է նա
կարդացել վերջին անգամ: Նա
հիշեց: Մնացած խրճիթը բլրի
վրա: Նա պետք է այնտեղ
կորցեր այն: Ընկնելով իր
ծնկներին ՝ քրիստոնյան

խոստովանեց Աստծուն իր
հիմարությունը: Եթե միայն
նա իրեն թույլ չտար, որ
այնտեղ քնած լիներ:



Երբ նա ավարտեց աղոթքը, 
տխուր ուխտավորը շտապեց
դեպի խրճիթը ՝ վազելով աջ և
ձախ նայելով: Խրճիթի մոտ
նա նստեց և լաց եղավ: 
Վերջապես, շուրջը փնտրելով, 
Քրիստիան գտավ իր նամակը
այն նստարանի տակ, որի
վրա նա քնած էր: Օ,, որքան
երջանիկ էր նա: Նա կրկին ու
կրկին շնորհակալություն
հայտնեց Աստծուն ՝
վերադարձի համար, այն
խնամքով գրկեց գրպանում և
արագացրեց բլուրը:



Մութն ընկավ, նախքան Քրիստիան բարձրանալով 
բարձունքի բարձունք: Նա հիշեց այն պատմությունը, 
որը Տիմորուսն էր, և Դեսպանը պատմեց նրան առջևի 
սպասող առյուծների մասին: «Այս գազանները որսում 
են մթության մեջ», - բացականչեց քրիստոնյան: 
«Ինչպե՞ս կարող եմ խուսափել նրանցից»:



Մինչ նա մտածում էր այդ դժբախտ մտքերը, նա 
ճանապարհի երկայնքով տեսավ լուսավորված 
լուսավոր պալատ: Պալատը կոչվում էր Գեղեցիկ: 
«Ես կարող եմ այս գիշեր բնակվել այնտեղ», 
- մտածեց քրիստոնյան: Նա շտապեց դեպի պալատի
ճանապարհը, այնուհետև
կանգ առավ կարճ:



«Ես տեսնում եմ նրանց», - քրիստոնյան ինքն իրեն
հառաչեց: «Երկու առյուծ իմ և նավահանգստի
դարպասի միջև»: Պալատական դռնապանը, որի
անունը Զգույշ էր, տեսավ քրիստոնյա: «Առյուծները
կապվում են», - գոչեց նա: «Շարունակեք ուղու
կեսին և ապահով
կլինեք:



Չնայած նա վախից դողում էր, Քրիստիան 
շարունակեց այդ ճանապարհը: 
Առյուծների մռնչոցը ցնցեց այն 
քայլը, որով նա գնաց: Բայց 
առյուծները չէին կարողանում 
հասնել նրան: Հասկանալով, 
որ նա ապահով է, Քրիստիան 
ձեռքերը ծափահարեց: 
Շուտով նա կանգնեց 
դռնապանի առջև:



- Տե՛ր, ում տունն է սա: Քրիստիան 
հարցրեց դռնապանին: «Տիրոջ տունը, 
որը կառուցվել է ուխտավորներին 
թեթևություն և անվտանգություն 
ապահովելու համար», 
- պատասխանեց նավաբանը: 
Այնուհետև նա հարցրեց 
Քրիստիանին, թե որտեղից է 
և ուր է գնում:



«Ես գալիս եմ ոչնչացման քաղաքից և 
պատրաստվում եմ լեռան Սիոնը», 
- ասաց Քրիստիան: «Ուշ է: Ես 
կցանկանայի այստեղ գիշերել, 
եթե կարող եմ»: Դռնապանը 
նրան հարցրեց իր անունը: 
«Քրիստոնյա, բայց 
նախկինում անգութ 
էր», - ասաց 
ուխտավորը:



«Ինչպե՞ս ես այսքան ուշ 
ճանապարհի վրա»: դռնապանը 
հետաքրքրվեց: Քրիստիան ամաչեց: 
«Խեղճ մարդ, որ ես եմ, ես քնում էի 
բլրի վրա գտնվող մնացած 
խրճիթում»: Նա հառաչեց: 
«Այնտեղ ես կորցրեցի կնքված 
իմ նամակը և ստիպված եղա 
վերադառնալ, որպեսզի նորից 
գտնեմ»: Զանգահարելով 
զանգը դռնապանը սեղմեց: 
«Ես կզանգահարեմ 
պալատական կանանցից 
մեկին:



Եթե նա սիրում է ձեր ելույթը, նա 
տան կանոնների համաձայն ձեզ 
կբերի մնացած ընտանիքի 
անդամներին», - ասաց նա: 
Հայտնվեց հայեցողությամբ մի 
տիկին: Նա քրիստոնյաներին 
շատ հարցեր տվեց: Նա պատմեց 
նրան այն ամենը, ինչ պատահել 
էր ճանապարհին: Որոշ բաներ 
նրա աչքերին արցունքներ 
բերեցին: Ողջունելով նրան, նա 
կանչեց ևս երեք կանանց ՝ 
քրիստոնյաների հետ խոսելու, 
մինչև ընթրիքը պատրաստ լինի:



ընթրիքի սեղանի շուրջ բոլոր խոսակցությունները
բլրի Տիրոջ մասին էին. ինչ է նա արել, ինչու է արել
այն, ինչ արել է, և ինչու է կառուցել պալատը: «Նա
դա արեց շատ արյան կորստով», - համաձայնեց
Քրիստիան: «Բայց նա դա
արեց մաքուր սիրուց»:



Պալատում ոմանք ասում էին, որ տեսել և խոսել են 
Տիրոջ հետ այն բանից հետո, երբ Նա մահացավ խաչի 
վրա: «Նա ցանկանում է, որ բոլորը իմանան, որ Նա 
սիրում է աղքատ ուխտավորներին», - ասացին 
նրանք: «Նա զրկեց Իրեն փառքից ՝ նրանց նմանվելու 
համար և օգնելու նրանց 
դառնալ Նրա նման»:



Մյուսները հաստատեցին, որ Տերը չի ցանկանում
ապրել միայն Սիոնում: Այսպիսով, Նա ստիպեց, որ
աղքատ ուխտավորները դառնան իշխաններ, չնայած
որ նրանք մուրացկաններ էին ծննդյան և բնության
կողմից: Տիրոջ ժողովրդի ընկերակցությամբ
Քրիստոնյան շատ բան
իմացավ Տիրոջ մասին:



Տիրոջ ժողովուրդը միասին 
խոսակցում էր ուշ երեկո: 
Քրիստիան, հոգնած 
լինելով իր 
ճանապարհորդությո
ւններից, քնում էր մի 
վերին մեծ սենյակում, 
որը կոչվում էր 
Խաղաղություն: 
Սենյակի պատուհանը 
բացվեց դեպի Արևելք:



Առավոտյան 
քրիստոնյան 
արթնացավ: Նա սկսեց 
երգել: «Որտե՞ղ եմ ես 
հիմա, արդյո՞ք սա 
Հիսուսի սերն ու 
հոգատարությունն է, 
իր ուխտավորների 
համար, ովքեր 
ճանապարհորդում են 
շատ հեռու:



Նրա նոր ընկերները 
թույլ չեն տա 
քրիստոնյային 
մեկնել, քանի դեռ 
նրանք նրան ցույց 
չեն տվել հիանալի 
բաներ, որոնք 
պահվում են որպես 
իրենց Տիրոջ 
հրաշքների վկա: 
Նա երբեք չէր տեսել 
նման բաներ:



Առաջին հերթին 
Քրիստիանին ցույց 
տրվեցին գրառումներ, 
որոնք ապացուցում 
էին, որ բլրի Տերը Հին 
հավերժական Որդին 
էր: Նաև նրա նոր 
ընկերները նրան 
ընթերցեցին 
անցյալում 
Աստծո 
ժողովրդի 
արկածները:



Մի արկածախնդրության 
մասին պատմեց երեք 
տղամարդկանց 
նետվելով կրակոտ 
վառարան, քանի 
որ նրանք սիրում 
էին Տիրոջը: 
Կրակը նրանց 
չէր կարող 
ոչնչացնել, քանի 
որ նրանց Տերն 
էլ էր ճիշտ 
այնտեղ:



Քրիստիան լսել է 
Բարձրյալ Աստծու 
ծառայի ՝ Դանիելի մասին: 
Երկրային թագավորը 
մի գիշեր նրան նետեց 
սոված առյուծի պարկի 
մեջ: Առավոտյան 
Դանիելը ասաց. 
«Բարի լույս, 
թագավոր, ես դեռ 
այստեղ եմ, քանի 
որ իմ Աստված 
փակեց առյուծի 
բերանը»:



Այն բանից հետո, երբ                                       
պատմեցին Տիրոջ նախկին թշնամիների մասին, 
որոնք դարձան Նրա վստահելի որդի, Քրիստոնյաի 
ընկերները նրան ցույց տվեցին մի տեսակ 
թանգարան, որն իր մեջ պահում էր բոլոր տեսակի 
ցուցանմուշներ:



Մովսեսի           
գավազան

Քրիստոնյան տեսավ 
զենքի զարդեր, որպեսզի Աստծո ժողովուրդը հագնի:
Մովսեսի գավազանն այնտեղ էր. Այն գավազանը, որը 
Մովսեսը պահեց ծովի վրա, իսրայելացիների համար 
Եգիպտոսից փախուստի չոր ուղի ստեղծելու համար:



Դավիթի 
պարսատիկը

Մովսեսի           
գավազան

Նրա ընկերները 
Քրիստիանին ցույց                                            
տվեցին էշի ծնոտը, որը Սամսոնը օգտագործում էր        
հազարավոր փղշտացիների կռվելու և սպանելու 
համար: Մի մուրճ ու մեխ եղավ, որով մի կանայք, 
որը կոչվում էր Յաել օգտագործում էր Աստծո 
թշնամիներից մեկը ՝ Սիսերին, սպանելու համար:



Դավիթի 
պարսատիկը

Մովսեսի           
գավազան

Դրա մոտակայքում դրված էր Դավիթի սալաքարն 
ու քարը, որոնք նվաճեցին Գողիաթը: Այս բաները 
քրիստոնյային հիշեցնում էին, որ Աստված իր 
ժողովրդին տալիս է հաղթանակ:



Հաջորդ օրը Քրիստիան  
պատրաստվեց 
հեռանալ: Ընկերները 
նրան տարել են 
պալատի տանիք և 
ցույց են տվել այն 
Սքանչելի լեռները, 
որոնց միջով նա 
ստիպված կլինի 
ճանապարհորդել: 
Գեղեցիկ տեսարան էր: 
«Ի՞նչ է այդ արդար 
երկրի անունը»: 
Հարցրեց Քրիստիան:



Նա հազիվ էր 
սպասում մտնել: «Դա 
իմմանուելի երկիրն է», 
- պատասխանեցին 
նրա ընկերները: 
«Այնտեղից դուք 
կտեսնեք Սելեստիալ 
քաղաքի դարպասը»: 
Քրիստիան ուզում էր 
անմիջապես հեռանալ: 
Բայց նրա ընկերները 
նախ նրան տարել են 
թանգարան և 
գլխաշորից զուգահեռ 
տեղավորել:



Նրանք 
նախազգուշացրին, 
որ նա կարող է 
ճանապարհին 
հանդիպել 
դժվարությունների: 
Հրաժեշտ տալով 
նրանց ՝ հրաժեշտ 
տալով ՝ Քրիստիան 
անհամբերությամբ 
մեկնեց:



«անապարհին տեսե՞լ եք 
որևէ այլ ուխտավորի»: 
Քրիստիան հարցրեց 
դռնապանին: «Այո, 
անցավ մի մարդ, որը 
կոչվում էր 
Հավատարիմ»: «Ես 
ճանաչում եմ նրան», 
- բացականչեց 
Քրիստիան: «Նա իմ 
քաղաքաբնակն է, 
մերձավոր հարևանը: 
Ինչպե՞ս ես կարծում, որ 
ճանապարհից այն կողմ 
ընկնելն է»:



«Այս պահին բլրի տակն 
է», պատասխանեց 
Փորթերը: Քրիստիան 
շնորհակալություն 
հայտնելով 
հաղորդավարին ՝ իր 
բոլոր բարության համար, 
նշեց. Խոհեմությունը և ևս 
երեք կանայք նրա հետ 
միասին քայլում էին բլրի 
ստորոտին: Նրանք 
խոսեցին 
ուխտագնացության 
ճանապարհորդության 
մասին:



«Դա նույնքան 
վտանգավոր է, որքան 
դժվար էր բարձրանալ», 
- նշեց Քրիստիան: - Այո, 
- պատասխանեց այն 
կանանցից մեկը, ում 
անունը Խոհեմություն 
էր: «Մարդու համար 
դժվար է իջնել 
նվաստացման հովիտ ՝ 
առանց սայթաքելու 
ճանապարհին»:



բլրի ներքևում, 
ընկերները 
բաժանվեցին, և 
Քրիստիան իր 
ճանապարհը անցավ 
ստորության հովիտով: 
Խեղճ քրիստոնյա: Նա 
հազիվ էր հեռացել 
որևէ հեռավորության 
վրա, երբ այդտեղ 
գալով նրա մոտ ՝ 
այն երբևէ տեսած 
ամենաաղքատ մարդն 
էր: Նա զզվել էր 
նայելու համար:



Նա ուներ կշեռքներ, ինչպես ձուկը. 
թևերի պես վիշապի պես; ոտքերը
արջի ու կրակի ու ծխի պես
հպվում էին նրա առյուծի
նման բերանից: Նրա
անունն էր Ապոլյոն: 
«Ես պետք է վազեմ»: 
Քրիստիան զարմացավ: 
«Ո՛չ, զենք ու զրահս
ծածկում է միայն առջևը: 
Ես կկանգնեմ իմ հողին»: 
Հրեշը մոտեցավ, ատեց
փայլից աչքերից: «Ո՞վ
ես դու և ո՞ւր ես գնում»: 
նա խռխռաց:



«Ես Քանդման քաղաքից եմ, ամեն չարիքի 
վայր: Ես գնում եմ Սիոն քաղաք», - ասաց 
քրիստոնյան այն համարձակությամբ, 
որը նա չէր զգում: «Քանդում եմ 
քաղաքը իմ թագավորության 
մեջ», - պատասխանեց հրեշը: 
«Դու իմ առարկաներից ես»: 
«Ես էի», - համաձայնեց 
Քրիստիան: «Բայց ձեր 
ծառայությունը ծանր էր, և 
ես չէի կարող ապրել ձեր 
աշխատավարձի չափով, քանի 
որ մեղքի վարձատրությունը 
մահ է: Ես ինքս ինձ տվեցի 
թագավորների թագավորին»:



«Հետադարձիր ինձ», 
- առաջարկեց հրեշը: «Ուրիշներն 
էլ ունեն»: «Ոչ ես», - խոստացավ 
Քրիստիան: «Դուք արդեն 
անհավատարիմ եք նրա 
հանդեպ», - ծիծաղեց Ապոլյոնը: 
«Հուսահատության դանդաղի 
ժամանակ: Եվ քնում ես 
բլրի վրա: Դու նորից 
շրջվեցիր շղթայված 
առյուծների աչքի առաջ: 
Դու կարծում ես, որ 
նա քեզ կընդունի»: «Նրա 
ողորմությամբ, այո»: 
Ասաց   Քրիստիան:



Ապոլյոնը զայրացավ: «Ես թշնամի եմ այս իշխանին», 
- գոռաց նա: «Ես ատում եմ նրա անձը, նրա

օրենքները և նրա ժողովրդին: Ես եկել եմ այստեղ 
կանգնեցնել ձեզ»: «Զգուշացեք, 

թե ինչ եք անում», 
- նախազգուշացրեց 

Քրիստիան: «Ես թագավորի
մայրուղու վրա եմ, 

սրբության ճանապարհը»:
Ապոլիոն իրեն

քրիստոնյայի առջև
տարածեց ճանապարհի
լայնությամբ: «Ես վախ    
չունեմ», - աճեց նա: 

«Պատրաստվիր մեռնել:



Ես երդվում եմ իմ անբնական դամբարանով, դու
այլևս չես գնա»: Դրանից հետո նա բոցավառող նետը

նետեց Քրիստիանոսի կրծքին: 
Նետելով վահանը ՝ նետը շեղելու 

համար Քրիստիան
քահանան հանեց իր թուրը:

Տեգերը եկան հաստ ու
արագ, ինչպես շարժիչ

կարկուտը ՝ 
վիրավորելով

քրիստոնյայի գլուխն 
ու ձեռքն ու ոտքը: 

Նա ավելի ու ավելի
թուլացավ: Հետո ընկավ ՝
գցելով թուրը: 



«Հիմա ես քեզ եմ հասել», - հաղթեց Եգիպտոսը: Եվ 
քրիստոնյան հուսահատվեց կյանքից: Հրեշը հասավ 
իր առջև դրված վերջին մահացու հարվածը, որը 
նրան կդարձներ հաղթող: Ի՞նչը կարող է այժմ օգնել 
քրիստոնյային: Երբ հրեշի ոտքը շարժվեց, 
Քրիստիան հասավ իր ընկած սուրին: 
Զգալով դրա ամուր բռնակը 
նորացրեց իր ուժը:



«Մի՛ ուրախացեք իմ դեմ, իմ թշնամին», 
- բացականչեց նա: «Երբ ես ընկնեմ, ես պիտի
ծագեմ»: Դա նրա Տիրոջ խոստումներից մեկն էր: 
Հայցելով խոստումը ՝ նա Ապոլյոնին տվեց մահացու
հարված, ինչը նրան ստիպեց հետ վերադարձնել: 
Այնուհետև Քրիստիան կանչեց ևս մեկ
խոստում: «Մենք ավելին ենք քան
նվաճողներ Նրա
միջոցով, ով սիրում էր

մեզ»: Երբ դա լսեց
Ապոլյոնը, նա

տարածեց թևերը և
փախավ:



Ոչ ոք, ով չէր 
տեսել դա, չէր էլ 
կարող 
պատկերացնել, թե 
ինչպիսի 
սարսափելի գոռաց 
ու մռնչյուն Ափոլիոն 
ստեղծեց ամբողջ 
պայքարի ընթացքում: 
Ոչ էլ որքան խորն ու 
ցավալի է քրիստոնյայի 
հոգոցներն ու 
աղաղակները: Վերջում 
նա ծածկված էր 
վերքերով:



Առաջին 
քրիստոնյան 
երախտագիտություն 
հայտնեց Տիրոջը ՝ 
նրան Ապոլյոնից 
ազատելու համար: 
Նա ժպտաց, երբ 
զննում էր իր երկչոտ 
սուրը, որը այդքան 
խորը վիրավորեց 
իր թշնամուն: Դա 
ահավոր մարտ էր, 
բայց հիմա այն 
ավարտվեց:



Մի Ձեռք 
հայտնվեց ՝ 
կյանքի ծառից 
տերևներ պահելով: 
Երբ Քրիստիան 
քսում էր տերևները 
վերքերի վրա, նրանք 
միանգամից բուժեցին: 
Թարմացավ, նա 
ոտքի կանգնեց և 
շարունակեց, սուրը 
ձեռքին: Բայց 
Ապոլյոնը նրան 
մենակ թողեց 
ձորի երկարությամբ:



Խոնարհման հովտից
հեռանալով ՝
քրիստոնյան
անմիջապես եկավ մեկ
այլ ՝ մահվան ստվերի
հովիտ: Նա ստիպված
էր անցնել դրա միջով, 
քանի որ դա միակ
ճանապարհն էր դեպի
Սելեստիալ քաղաք: 
Դա շատ միայնակ և
խղճուկ տեղ էր: 
Հանկարծ երկու մարդ
փախչում էին
դաշտավայրից:



«Վերադառնալ, ետ»: 
նրանք գոռացին: 
«Առջևում վտանգ կա»: 
«Ի՞նչ վտանգ»: Հարցրեց 
Քրիստիան: «Վայրը 
նույնքան սև է, որքան 
գետնին: Գոյություն 
ունեն հոբբոբլիններ, 
սաբիթներ, փոսերի 
վիշապներ: Դա 
ահավոր է»: «Բայց դա 
իմ ճանապարհն է 
դեպի ցանկալի 
ապաստան», - նշեց 
Քրիստիան:



«Թող ձեր 
ճանապարհը լինի, 
մենք դա չենք 
ընտրելու մեր օգտին», 
- պատասխանեցին 
տղամարդիկ: 
Այսպիսով նրանք 
բաժանվեցին, և 
Քրիստիան գնաց 
Մահվան հովիտ, որը 
դեռ սուր և գծված էր:



հովտում շատ խորը փորված էր: 
Այն լի էր կույր մարդկանց 
կմախքներով, որոնք 
ուրիշներին էին տանում 
այնտեղ: Մոտակայքում, 
ճահճոտ հողամասի 
ճահճացած ճահճը 
վտանգ էր 
ներկայացնում 
նույնիսկ 
ուխտավորների 
լավագույններից, 
ովքեր երբևէ 
ոտք կդնեի 
այնտեղ:



Մթության մեջ քրիստոնյա սողանը
ուշադիր անցնում էր նեղ
ճանապարհով: Փորձելով մի
կողմով շրջանցել ջրհորը, 
նա գրեթե իջավ ճահճի
մյուս կողմից: Հովտի
կեսին մոտ նա
տեսավ բոցով լցված
քարանձավ: Դա
դժոխքի բերանն   
էր:



Իր սուրը անօգուտ քարանձավի 
կայծերի և ճիչերի դեմ, 
Քրիստիան վերցրեց մեկ այլ 
զենք ՝ աղոթք: «Տե՛ր», 
- գոչեց նա: «Ես աղաչում 
եմ քեզ, ազատիր իմ 
հոգին»: Դիմադրվելով 
վերադառնալու 
ցանկությանը ՝ նա 
խոստացավ. «Ես 
քայլելու եմ Տեր 
Աստծո
զորությամբ»:



Մի տարօրինակ բան տեղի ունեցավ Մահվան
ստվերի հովտում: Կախոցներն ու սևն այնքան

խառնաշփոթեցին քրիստոնյային, որ
նա չգիտեր իր սեփական ձայնը:
Մթության ոգիներն օգտվեցին

դրանից, երբ նա մոտեցավ
այրվող փոսի բերանին: Նրա

հետևից սայթաքելով ՝
ամբարիշտներից 
մեկը ականջի մեջ 

սարսափեցրեցսարսափելի
հայհոյանքներ: Քրիստիան

սարսափեց: Նա կարծում էր,
որ այս բաներն իր
մտքում են եղել:



Ինչպե՞ս նա կարող էր մտածել այն 
մարդու մասին, որը նա սիրում էր 
և երկրպագում էր: Դեռևս 
խառնաշփոթի մեջ էր, քրիստոնյան 
մտածեց, որ լսել է ինչ-որ մեկին,

ասելով. «Չարից չեմ վախենա,
որովհետև դու ինձ հետ ես»:

Սա ուրախացրեց 
նրան: Նա  
գիտակցում էր, որ

Աստված դեռ իր հետ է. մեկը, 
ով սիրում էր Տիրոջը, նույնպես. և
նա ընկերություն կունենար, եթե
նա գտներ, թե ով է:



Շարունակելի…


