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Հաջորդ առավոտ 
քրիստոնյան ետ 
նայեց և օրվա լույսի 
ներքո տեսավ, թե ինչ 
վտանգներ է նա 
անցել մթության մեջ: 
Հորատանը, ճահիճը, 
սարսափելի նեղ 
ճանապարհը, 
նույնիսկ սարսափելի 
ոգեղեն էակները 
բոլորը պարզ էին 
տեսնելու համար:



Գետի հովտի 
երկրորդ մասը ավելի 
վտանգավոր էր ՝ 
ծածկված լինելով 
դողերով, ցանցերով և 
լցված խոր մուգ 
անցքերով: Բայց 
արևը ծագեց: 
«Աստված ինձ 
պահեց, ես անցա 
խավարը», - հիշեց 
Քրիստիան: Եվ նա 
գնաց ևս մեկ անգամ:



Վերջապես, 
Քրիստիան հասավ 
հովտի վերջը: Այն 
լցված էր սարսափով 
և վախով, բայց Տերը 
փրկեց նրան նրանց 
միջով: Քայլելուն 
պես ՝ Քրիստիան 
սկսեց երգել 
գովասանքներ իր 
սիրած Տիրոջից:



Սա Քրիստիանայի երգն էր. «Օ,, հրաշալիքների 
աշխարհ (ես կարող եմ ասել ոչ պակաս), որ ես պետք 
է այսպիսի նեղության մեջ պահպանվեմ, որի հետ ես 
հանդիպել եմ այստեղ: Օ,, օրհնյալ եղիր այն Ձեռը, որ 
նեղությունից ինձ փրկեց: Մթություն, սատանաներ, 
Դժոխքը չէր կարող հաղթել, չնայած նրանք 
ընդգրկում էին ինձ այդ հնոցում »:



դադար տալով շունչ քաշելուն ՝ Քրիստիան քրքջալով 
թափանցեց Աստծո հիասքանչ փրկության համար, 
այնուհետև ավարտեց իր երգը. «Այո, կծկող սարքեր և 
փոսեր, ծուղակներ և ցանցեր բոլորս պառկած էին Իմ 
ուղու շուրջը, որ այդ անօգուտ հիմարությունը կարող 
եմ բռնել, խճճվել, վախով զարմացած Բայց, քանի որ 
ես ապրում եմ, թող Հիսուս Քրիստոսը գովաբանվի »:



Երբ Քրիստիան 
գնում էր իր 
ճանապարհով, 
հասավ մի փոքրիկ 
բլուր, որտեղից նա 
նկատեց 
Հավատարիմին, 
որը շտապում էր իր 
առջև ընկած 
ճանապարհով: «Հո!, 
Հո!»: Քրիստիան 
կանչեց: "Սպասիր 
ինձ. Մենք միասին 
ճանապարհորդելու 
ենք »:



Փոխանակ 
սպասելու, 
Հավատարիմը 
սկսեց վազել: 
«Արյան 
վրեժխնդրությունն
իմ ետևում է», 
- բենզինով լցվեց 
նա: Չճանաչելով 
քրիստոնյային ՝ 
նա ոչ մի շանս չէր 
առնում: 
Քրտնաջան
վազելով ՝ 
քրիստոնյան . . .

. . . շուտով գրավեց: Այդ 
ժամանակ Հավատարիմը 
տեսավ, թե ով է նա:



Հպարտանալով, 
որ կարող էր 
հավատարիմ մնալ 
հավատարիմ, 
քրիստոնյան 
աչքերը հանեց 
ուղուց և ընկավ 
պղտոր ճարմանդի 
մեջ: Լուռ, 
Հավատարիմը 
օգնեց նրան դուրս 
գալ, և նրանք 
շարունակեցին . . .. . . քայլել ՝ անհամբերությամբ 

կիսելով իրենց անցած 
արկածները:



Դուք կարող եք վստահ լինել, որ երկու 
ուխտավորները քննարկելու շատ բան ունեին: 
Հավատարիմը պատմեց քրիստոնյային, 
թե ինչպես են Քայքայված 
քաղաքում գտնվող իր 
ընկերները 
ծաղրանքով խոսում 
նրա մասին: Բայց 
Հավատարիմը 
բացեց իր սիրտը 
Տիրոջ 
նախազգուշացումներին 
ու խոստումներին:



«Երբ ես լսեցի, որ մեր քաղաքը 
կվերջանա վերևից կրակի և 
ծխնելույզների վճռով, ես, 
ինչպես և դուք, իմ 
փախուստը տվեցի», 
- ասաց հավատարիմը: 
Նա նաև պատմեց 
քրիստոնյային, թե 
ինչպես է 
Պլեյբուսը 
արհամարհվում 
նույնիսկ իր անպիտան 
հարևանների կողմից 
հետ կանգնելու 
համար:



«Առատությունը նման է 
խոզի, որը թարմորեն 
լվացվել է», - տխուր 
ասաց Քրիստիան: «Նա 
նորից շրջվեց դեպի 
ցեխը ցնցելու համար: 
Ես վախենում եմ, 
որ նա կկործանվի 
քաղաքի 
տապալման մեջ: 
Բայց ինձ ասեք 
հավատարիմ, ինչ 
եք հանդիպել 
ճանապարհին»:



Հավատարիմը պատմեց 
քրիստոնյային, թե ինչպես 
է նա պայքարել 
Դեսպոնդի Սլոուֆի 
միջով, միայն հանդիպելու 
ցանկություն ունեցող կնոջ 
հետ: Կատարելով աչքերը 
դեպի իր հմայքը, 
Հավատարիմը փախավ 
նրանից: 
Furtherանապարհին 
հավատարիմը հանդիպեց 
հին Ադամին:

"ՀԵՏԱՁԳԵԼ ..."



«Հին Ադամը գայթակղեց 
ինձ ապրել իր տանը», 
- շարունակեց 
հավատարիմը: «Նա ունի 
երեք դուստր, որոնք 
կոչվում են« Լույսի 
ցանկություն »,« Աչքերի 
ցանկություն »և« Կյանքի 
հպարտություն »: Ես 
կարող էի ամուսնանալ 
որևէ մեկի կամ երեքի հետ: 
Նա ասաց ինձ»:

"ՀԵՏԱՁԳԵԼ ..."



«Ինչպե՞ս դա ավարտվեց»: 
Հարցրեց Քրիստիան: «Ես 
տեսա նրա ճակատին 
գրելը», - պատասխանեց 
հավատարիմը: «Ասվում 
էր.« Դո՛ւրս տվիր ծերունուն 
իր գործերով »: Ես նրան 
մերժեցի: «Ես ինչ-որ մեկին 
կուղարկեմ ձեր 
ճանապարհը դառը 
դարձնելու համար», 
- զգուշացրեց նա:

"ԾԵՐ ՄԱՐԴ ..."



Հավատարիմը գլուխը թափահարեց այնպես, ինչպես 
նա հիշեց: «Հենց ես վերադարձա, ես զգացի, որ 
Ադամը տարեց իմ մարմինը և տվեց ինձ այնպիսի 
մահացու պտղունց, որ ես մտածեցի, որ նա կվերցնի 
իմ մաշկը: - Ո՛վ խեղճ              
մարդ: Ես աղաղակեցի 
և վազեցի իմ բլուրը 
բարձրանալիս: 



Ինչ-որ մեկը վազեց իմ հետևից և կոտորեց ինձ, 
համարյա սպանեց ինձ: Ես հարցրեցի նրան, թե ինչու 
է նա այդպես վարվում: « «Նա ասաց.« Հավատարիմը 
շարունակվեց », քանի որ իմ սրտի մի մասը 
ցանկանում էր միանալ հին Ադամին: Ես գոչեցի 
ողորմության համար: 
Նա ասաց, որ ինքը 
չգիտի, թե որն է 
ողորմությունը:" 
«Դա Մովսեսն 
էր», - ասաց 
Քրիստիան 
հավատարիմին: 
«Նա ոչ ոքի չի 
խնայում:               



Նա նաև չգիտի, թե Նա նաև չգիտի, թե ինչպես 
ողորմություն դրսևորի նրանց, ովքեր խախտում են 
նրա օրենքը: Նա գիտի միայն դատաստան»: - Այո, 
- համաձայնվեց հավատարիմը: «Մովսեսը և նրա 
կոտրված օրենքը 
ստիպեցին ինձ 
փախչել մեր հայրենի 
քաղաքից»:



Հավատարիմը պատմեց, թե ինչպես է նա հանդիպել 
և հաղթահարել ճանապարհին գտնվող այլ անձանց, 
որոնց անուններն էին ՝ 
Դժգոհություն, 
հպարտություն, 
ամբարտավանություն, 
աշխարհիկ փառք և ամոթ: 
«Ամոթը ինձ մեծագույն 
դժվարություն 
պատճառեց», - ասաց 
ուխտավորը: «Նա ինձ 
ասաց, թե մարդիկ ինչ են, 
բայց ոչ այն, ինչ Աստված է»: 



Նրանց առջև ճանապարհին հայտնվեց մի մարդ: 
Հասարակ և հեռուից ավելի հրապուրիչ էր, քան այս 
մարդը, խոսակցական: Ասելով, 
որ գնում էր դեպի երկնային 
երկիր, նա 
պատրաստակամորեն 
միացավ ընկերությանը 
քրիստոնյայի և 
Հավատարիմի հետ: 



Թեև Խոսակցական - ը շատ էր 
խոսում, բայց նա ասելիք չուներ: 
Ոչ մի բան էլ չի եղել 
նրա կյանքում, որպեսզի 
ցույց տա, որ սիրում է 
Էմանուելի լորդի երկիրը: 
Շուտով հոգնեցնելով 
մյուս տղամարդկանց 
գովեստներն ու 
աղոթքները ՝ նա 
թողեց, որ նրանք 
մենակ քայլեն:



Գրեթե անապատից դուրս, 
տղամարդիկ հետ 
նայեցին և տեսան մի 
հին ընկերոջ, որը գալիս 
էր իրենց ճանապարհը: 
«Ես գալիս եմ ձեզ 
նախազգուշացնելու համար», 
- ասաց նրանց ավետարանիչը: 
«Դուք շատ նեղությունների 
միջով պետք է մտնեք երկնքի 
արքայություն»: Ավետարանիչի 
տոնը հանդիսավոր էր: «Քեզ 
մոտակայքում գտնվող քաղաքը 
շրջապատված կլինի 
թշնամիներով», - ասաց նրանց 
ավետարանչուհին:



"Նրանք կփորձեն սպանել ձեզ: Հիշեք 
'հավատարիմ եղեք մինչև      մահը, և 
Թագավորը ձեզ կյանքի 
պսակ կտա': Եթե մեկը 
մահանա, նա նախ կհասնի 
Սելեստիալ քաղաքին": 
Ավետարանիչը մատնանշեց. 
«Այնտեղ, Ունայնության քաղաքը, 
որն ամբողջ տարի տոնավաճառ 
է անցկացնում: Տոնավաճառը 
սկսվեց Սատանան վաղուց: Գնում, 
վաճառք, անգործ ամբարիշտ 
զվարճանքներ; գողություններ, 
սպանություններ և շնություն. 
Բոլորը պատահում են Ունայնությու       
ն - ում»:



Քաղաք հավաքվելուն պես հավաքվեց ամբոխի շուրջը 
երկու մարդ: «Նայեք նրանց տարօրինակ 
հագուստները», - կանչեց մի կոպիտ ընկեր: «Լսեք 
նրանց զվարճալի խոսքը», - ծիծաղեց ևս մեկը: «Ինձ
դուր չի գալիս նրանց վերաբերմունքը 

մեր հանդեպ», - ասաց ևս մեկը:



Զայրացած, հենակետերը պահեցին երկու 
ուխտավորներին, որոնք ոչ միայն հրաժարվեցին 
նայում ապրանքները, այլև մատները խցկեցին 
ականջին ՝ փակելով գայթակղությունները գնելու
համար: «Աչքերս շրջիր ՝ տեսնելով 

ունայնությունից», - գոչեցին 
ուխտավորները:



Մինչ Քրիստոնյա և Հավատարիմ հայացք նետում էին 
վեր ՝ ցույց տալու իրենց հավատարմությունը 
Դրախտին, մի ծաղրող նրանց հետապնդեց: «Ի՞նչ եք 
գնելու»: Դաժանորեն պատասխանեցին նրանք: 
«Մենք գնում ենք ճշմարտությունը»: Սա 
ավելի մեծ զայրույթ առաջացրեց: 

Վերջապես երկուսը 
ձերբակալվեցին:



Լորդ Հագուստուդ անունով դատավորը լսեց 
բողոքները երկու 
ուխտավորների դեմ: 
«Ո՞վ ես դու, ո՞ւր ես 
գնում և ինչու ես 
այդքան այլ 
կերպարանքով 
հագնված»: Նա 
հարցրեց. «Մենք 
ուխտավորներ ենք 
այս աշխարհում, 
- պատասխանեցին 
նրանք, - Երկնային 
Երուսաղեմ տանելու 
ճանապարհին»:



«Մենք ոչ մի վատ բան չարեցինք», - շարունակեցին
տղամարդիկ: 

«Բացառապես մենք 
չէինք գնի 
Ունայնություն – ում»: 
Այս ժամանակ ամբոխը
առաջ անցավ:
«Խելագարություն
ստեղծողներ», 
- բղավեցին նրանք: 
Երկուսը
կեղտոտելով ՝ նրանք
նետեցին վանդակի
հրապարակ ՝ 
ցուցադրման 
համար:



Տէր Խատուտուդ ծիծաղելով ծիծաղեց, երբ մարդիկ
փչում էին փտած
բանջարեղենը,
խճանկարները և 
ձողերը
քրիստոնեական և
հավատարիմ: Իրենց
հերթին նրանք 
նստեցին          
համբերատար ՝
հանգիստ աղոթելով
այն մարդկանց
համար, ովքեր նրանց
այդքան ամոթալի էին
վերաբերվում:



Ամբոխի մի քանի հոգի, ովքեր ավելի շատ չէին 
նախապաշարում, քան մյուսները, խոսեցին 
ուխտավորների մասին: Շուտով ծեծկռտուք սկսվեց 
երկու խմբերի միջև: Լորդ Հագաթուդն էլ դրա համար 
մեղադրեց ուխտավորներին: «Ձեռք բերեք 
բանտարկյալներին», 
- հրամայեց լորդ 
Հեգութուդը: «Դրանից 
հետո կախեք երկաթե 
շղթաներով դրանց 
վրա և շքերթեք 
Ունայնություն - ի 
միջոցով ՝ որպես 
նախազգուշացում 
ուրիշների 
համար»:



Դեռ քրիստոնյա և հավատարիմ պահված էին հեզ ու 
համբերատար, ինչը ավելի զայրացրեց մարդկանց: 
"Նրանց սպանել!" Լացը հնչեց բոլոր կողմերից: 
Քրիստիան և Հավատարիմը հիշեցին Ավետարանիչի 
խոսքերը և հասկացան, որ մեկը
կամ երկուսն էլ կարող են 
մահանալ այնտեղ 
ունայնություն - ում: 
«Ինչքան արագ 
մենք հասնելու ենք 
Սելեստիալ քաղաք», 
- նրանք 
մխիթարեցին 
միմյանց:



Դատավարությունը նույնքան անարդար էր, որքան 
մեղադրանքները: Քրիստիան և Հավատարիմները 
մեղադրվում էին ունայնություն - ում առևտուրը 
խաթարելու համար; քաղաքում բաժանմունքների 
ստեղծում. և քաղաքացիների կուսակցություն 
ձևավորելը ՝ ընդդեմ ունայնության               
իշխանի կողմից 
սահմանված 
օրենքներին: «Մենք 
հերքում ենք 
մեղադրանքները», 
- հայտարարել է 
Հավատարիմը: 



Երեք վկան խոսեցին բանտարկյալների դեմ: Նրանց 
անուններն էին նախանձ, սնահավատություն և «»: 
Բոլորը երդվեցին, որ ոչ մի ճշմարտություն չասացին, 
բոլորը վկայեցին քրիստոնյայի և Հավատարիմի դեմ: 
Նախ նախ խոսեց նախանձը:



Նախանձ. «Այս մարդը 
հավատարիմ է զզվելի: Նա 
չի համարում մեր Իշխանին, 
օրենքներին կամ 
սովորույթներին, բայց 
սովորեցնում է 
անհավատարիմ 
հասկացու-

թյուններ, որոնք 
նա նվանում է հավատի և 
սրբության սկզբունքներ: Նա 
դատում է Vanity- ի 
սովորույթները (և մենք, 
ովքեր հետևում ենք նրանց) 
որպես ամբարիշտ»:



սնահավատություն. «Տե՛ր 
իմ, ես չեմ ճանաչում այս 
մարդուն և չեմ ուզում նրան 
ճանաչել: Բայց քննարկման 
մյուս օրը նա ասաց, 
որ մեր կրոնը չի 
դուր եկել 

Աստծուն, որ մենք 
ապարդյուն երկրպագում 
ենք, և որ մենք դեռ գտնվում 
ենք մեր մեղքերը և 
վերջապես անիծվելու են »:



Ընտրեք շնորհակալություն 
«Տե՛ր իմ, նա խոսեց մեր 
ազնիվ իշխան Բելզեբուբի 
և նրա պատվավոր 
ընկերների դեմ, այդ թվում 
՝Տեր ծեր մարդ; 
Տեր շքեղ Տեր

մարմնական Հրճվանք; 
Տեր-ի ցանկությունը իզուր
փառքի; Տեր Լեչերին; Տէրը
ագահ լինի. և այլ
ազնվականություն »:



«Դուք հերետիկոս և դավաճան եք, 
լսում եք, թե ինչ են վկայում այս
ազնիվ պարոնայք ձեր դեմ»: Տէր
Խատուտուդ որոտաց: «Այո, 
պարոն, և ես կցանկանայի
պաշտպանվել», 
- պատասխանեց հավատարիմը:
Տէր Խատուտուդ - ը թույլ տրվեց
թույլ տալով կոպիտ կերպով: 
«Պարոն նախանձին ես
ասացի, որ կանոնները, 
օրենքները, սովորույթները
կամ այն   մարդիկ, որոնք դեմ
են Աստծո Խոսքին, նույնպես
տրամագծորեն դեմ են . . .

. . . քրիստոնեությանը», 
- ասաց
հավատարիմը:



«Ես պարոն սնահավատությանը
ասացի, որ Աստծո կողմից
բացահայտված միայն
աստվածային հավատը կարող է
հավերժական կյանք տալ»: 
Հավատարիմ նայեց միստր
Ընտրեք շնորհակալություն : 
«Այդ պարոնին ես ասացի, որ
այս քաղաքի իշխանը և պարոն 
Ընտրեք շնորհակալություն
անունով ազնվականությունը
ավելի հարմար են դժոխքի
համար, քան այստեղ»: Եվ
այսպես, Հավատարիմը մեկ
աղոթքից հետո լռեց: «Տերը
ողորմեց ինձ»:



«Ժյուրիի պարոնայք», - բացականչեց լորդ
Հագրութուդը: «Դուք լսել եք վկաներին, և այս մարդու
պատասխանը և խոստովանությունը: Դուք կարող եք
նրան կախել կամ փրկել նրա կյանքը: Դեռ պետք

է հիշեցնեմ և հրահանգեմ ձեզ օրենքի
կետերում»: Ժյուրին ուշադիր լսեց:



«Փարավոնը, մեր ծառայի մեծ ծառան, օրենք ստեղծեց, 
որ հակառակ կրոնի մարդիկ պետք է նետվեն գետում
իրենց մահվան համար, Նաբուգոդոնոսորը
օգտագործեց կրակոտ վառարան, իսկ Դարիոսը ՝

առյուծի ուրեմն»: Տէր ատելի լավ - ը
դադար տվեց: «Գնացեք վճիռ կայացրեք»,

- ավարտեց նա:



Տէր  ատում է լավը ընթերցեց նախադասությունը: 
«Դատապարտված է դատապարտվել ամենադաժան
մահվան, որը կարող էր հորինվել»: Նրանք դուրս
բերեցին հավատարիմին, որպեսզի վարվեր իրենց
օրենքի համաձայն: Նախ ՝
նրան ծեծեցին, ծեծեցին
և դանակներով
կտրեցին նրա մարմինը: 
Նրանք քարկոծեցին
հավատարիմ. խրված
թուրերը նրա մեջ. 
Վերջապես, կապեց
նրան մի պոստի
վրա և այրեց նրան
մոխիրի համար:



Ոչ ոք այնտեղ չի տեսել, բայց քանի որ Հավատարիմը
մահացավ, մի կառք իջավ և նրան երկինք բերեց:
Քրիստոնեական - ը, որը բանտարկված էր բանտում, 
կարողացավ փախչել: Այնուհետև նա երգեց. «Դե, 
հավատարիմ, դու հավատարմորեն դավանեցիր
Տիրոջ առաջ, ում հետ
կօրհնվես, երբ
անհավատները, իրենց
բոլոր անախորժ
հրճվանքներով, 
բարձրաձայնում են իրենց
դժոխքի մասին: գոյատևել, 
որովհետև չնայած
նրանք սպանեցին քեզ, 
դու դեռ կենդանի ես »:



Երբ Քրիստիան փախավ, Հանիպուլը ՝ Ունայնություն
- ի քաղաքացի, գնաց նրա հետ: Հուսաբուլի սիրտը
հուզվեց երկու ուխտավորների խոսքերից և
գործողություններից ՝ նրանց տառապանքների
ընթացքում: Այսպիսով, մեկը մահացավ

ճշմարտության համար, իսկ մյուսը ՝
դեպի ճշմարտությունը:



«Իրենց ժամանակ ուրիշները կհետևեն Ունայնություն
‐ ից», ‐ հուսով է հավաստիացրել քրիստոնյան: Իրար
հետ միասին քայլելով ՝ նրանք գերեվարեցին մեկ այլ
ճանապարհորդ, որի անունն էր ՝ Արդար խոսք
քաղաքից և գնում էր դեպի երկնային քաղաք:



քրիստոնյան հայտնաբերեց, որ ծայրահեղությունները
չեն հանձնի իր սիրտը Տիրոջը, չնայած նրա խոսքերը
ճիշտ էին հնչում: Նրանք բաժանվեցին ուղիներ: 
Շուտով, Ստեփանակերտին միացան երեք ընկերներ

`պարոն Պահիր -աշխարհ, պարոն փող-սեր և
պարոն փրկել -բոլոր:



Եզրակացիներն ու նրա երեք ուղեկիցները բռնվել են
քրիստոնյայի և Հույսի հետ և նրանց հարց ուղղել, 
որոնց մասին Ելույթներն ու ընկերները արդեն

քննարկել և լիովին պայմանավորվել
էին: Հարցն այն էր. «Մարդը թող

կրոնը թույլ տա, որ խառնվի
իր կյանքին»:

կեղտոտ 
լուռ

իմ արծաթ 
վաստակ



«Կրոնով մի երեխա կարող էր դրան պատասխանել», 
- պատասխանեց Քրիստիան: «Փարիսեցիները ձեր
կրոնի տեսակն էին, այն տեսակն էր, որը նրանց լավ

էր ծառայում: Այսպիսով, Հուդան
մերժեց մեր Տիրոջը արծաթի

համար: Ձեր վարձատրությունը
կլինի ձեր գործերի համաձայն»:

իմ արծաթ 
վաստակ

կեղտոտ 
լուռ



Եզրագծերը և նրա ընկերները լռեցին, առանց
պատասխանելու: Կրկին քրիստոնյան ու հույսը
միայնակ գնացին ՝ անցնելով Հեշտություն կոչվող

հարթավայր: Լեռան հարթավայրի
հեռավորության վրա նրանք եկան
մի լեռան կոչվող բլուր, որի վրա

կանգնած էր արծաթե հանք:
Ինչ-որ մեկը ալեկոծվեց նրանց

մոտ:

իմ արծաթ  
վաստակ

կեղտոտ 
լուռ



Դեմաս. «Հո՛, մի կողմ քաշիր այստեղ. Ես ուզում եմ
մի բան ցույց տալ քեզ»: Քրիստիան. «Ի՞նչն է
առանձնահատուկ, որ մեզ դուրս գա դեպի երկնային
քաղաքը»: Դեմաս. «Արծաթե հանք. Քեզ համար գանձ. 
Ամենափոքր ջանքերով կարող ես հարստություն
ապահովել քեզ համար»:



«Եկեք ստուգենք դա», - առաջարկեց Հուսալպը: 
«Ո՛չ»: Ասաց   Քրիստիան: «Այս վայրը որձ է, որպեսզի
խոչընդոտի մեր ուխտագնացությանը»: Նա ետ
կանչեց Դեմասին: «Դա վտանգավոր չէ՞»: - Ամենևին, 
բացի անզգույշից, - պատասխանեց Դեմասը, - բայց
նա կարմրեց, երբ խոսում էր:



«Եթե կողպեքները ստանան նույն հրավերը, նա
կցանկանա դրան», - նկատեց Հույսը: Քրիստոնյա
քթեց: - Գալիս ենք, տեսեք, - գոչեց Դեմասը: 
«Դեմաս, դու ճիշտ ճանապարհի թշնամի ես», 
- պատասխանեց Քրիստիան: Անդրադառնալով ՝
երկու ուխտավորները քայլեցին:



Լյուսրի բլուրից այն
կողմ ուխտավորները
հասան մի տեղ, 
որտեղ ճանապարհի
կողքին կանգնած էր
մի հին հուշարձան: 
Դա նման էր մի կնոջ, 
որը ինչ-որ կերպ
վերածվել էր
սյունի ձևի: 
Երկուսն էլ երկար
նայեցին դրան:



«Ի՞նչ է ասում այդ գլուխը
վերևում»: Հուսով եմ
հարցրել: Քրիստիան
ուշադիր ուսումնասիրեց
այն: «Դա ասում է.« Հիշիր
Ղովտի կնոջը »», - ասաց
նա: «Դա պետք է լինի
աղի սյունը, որի
պատճառով Լոտի
կինը վերածվեց, 
քանի որ նրա
ողորմած սիրտը
ետ դարձավ դեպի
Սոդոմ»:



«Եղբայրս», նկատեց Քրիստիան: 
«ճիշտ ժամանակն է, որ մենք
տեսնենք այդպիսի բան: Եթե
մենք անցնեինք շահույթի
արծաթե հանքավայրը, մեր
ողորմած սրտերը մեզ նման
ճակատագիր էին բերում»: 
Տղամարդիկ
աղոթում էին և
շնորհակալություն
հայտնում Աստծուն ՝
փրկության համար:



Շարունակելի…


