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ԱՍՏՎԱԾ ՉԻ ՓՈԽՎԵԼ
ԵՎ ԵՐԲԵՔ ՉԻ~ ՓՈԽՎԻ
Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո
Տերը նույն է երեկ, այսօր և հավիտյան (Եբրայեցիներին 13:8): Աստծո շատ անփոփոխ
օրենքներ կան, որոնք աշխարհիկ կառավարությունը չի կարող փոխել, օրինակ` ինչպես
ձգողականության օրենքը: Աստծո մեկ այլ օրենք, որ Աստված պատմեց Ադամին, Ադամը՝
Եվային, այն է, որ եթե նրանցից որևէ մեկը ուտի բարու և չարի գիտության ծառի պտուղը,
նրանք կմեռնեն (Ծննդոց 2:17): Եվ եթե դուք չեք հավատում, որ դա է ճշմարտությունը,
կարող եք անցնել բոլոր գերեզմանոցներով և կտեսնեք մարդկանց բազմություն, ովքեր
արդեն մահացել են:
Կարևոր չէ հարուստ ես դու, թե՝ աղքատ, բանտարկված, թե՝
ազատ, տղամարդ, թե՝ կին, թագավոր, թե՝ մուրացկան,
Միացյալ Նահանգների նախագահ, թե՝ հասարակ մարդ, դու
մեռնելու ես, ինչպես Աստված ասաց, որ բոլորը մեռնելու են:
Եբրայեցիներին գրքի 9:27-ում գրված է. «Եւ ինչպէս որ մարդկանց
[բոլորը] սահմանուած է մէ՛կ անգամ մեռնել եւ այնուհետեւ՝
դատաստան»: Վերամարմնավորում գոյություն չունի: Երբ
դևերը թողնում են այն մահացած մարմինները, որոնց տիրացել
են, նրանք գտնում են նույնպիսի թուլություններ ունեցող այլ
մարմիններ և մտնում նրանց մեջ: Սա բացահայտում է այն
մարդկանց առեղծվածը, ովքեր երբեք չեն խոսել որոշակի
լեզուներով, ինչպես մահացած մարդկանց մեջ մտած դևը: Կամ
էլ դեժավյուի զգացողությունը, երբ դու ճանապարհորդում ես
որևէ տեղ և երդվում ես, որ երբեք չես եղել այնտեղ և, իսկապես,
երբեք չես եղել: Աստվածաշունչը սա անվանում է դևային
տիրապետում:Այսպիսով, մեր օրերից մի օր մահանալու մասին
օրենքը չի կարող փոխվել: Երբ Աստված ասում է, որ մենք օրերից
մի օր մահանալու ենք, նշանակում է, որ մենք մեկ անգամ ենք
մահանալու: Մենք անպայման մահանալու ենք, որովհետև
Աստված դա դարձրել է օրենք, ինչպես ձգողականության օրենքը:
Առաջին մահը, մեր ապրելաոճի մահը, ավարտվում
է, երբ մենք գալիս ենք Քրիստոսի փրկության խաչի մոտ
(Հռոմեացիներին 6:4, 8:13): Փրկությունը սկսվում է Քրիստոսի
խաչի մոտ: Երբ մեզ դատապարտում են մեր նախկին
մեղքերի համար, մենք Քրիստոսի խաչին ենք մոտենում
ողորմածության համար, մեր նախկին մեղքերի համար
ներում ստանալու համար և մեր կամքի վրա գերբնական
ուժերի շնորհի համար Սուրբ Հոգու կամ Մխիթարիչի
կողմից, որը ներխուժում է մեր մեջ ճիշտ նույն ժամանակ, ինչ
Քրիստոսը (Յովհաննէս 14:16-19, 26, 15:26, 16:7):
Այսպիսով, Աստծո Հոգու խաչի պատվանդանին մենք
միաժամանակ մահանում ենք մեր մարմնի արարքներից
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և հարություն ենք առնում հավիտենական կյանքի համար՝
Աստծո Հոգու միջոցով (Հռոմեացիներին 6:8-11, 8:13-15): Երբ
մենք վերածնվում ենք Հոգուց, մենք սովորում ենք Աստծո
Խոսքից, որ մենք մահանալու ենք ինքներս մեզ համար, մեր
նախկին կյանքի, մեր ապրած կյանքի համար: Սա առաջին
մահն է:
Աստված ասաց Մովսեսին, որ Իսրայելի մարդիկ չէին ծառայի
Նրան, եթե չվախենային Նրանից: «Մովսէսն ասաց նրանց.
«Սրտապնդուեցէ՛ք, որովհետեւ Աստուած ձեզ փորձելու համար
եկաւ ձեզ մօտ, որպէսզի նրա երկիւղը լինի ձեր մէջ, եւ դուք
մեղք չգործէք» (Ելք 20:20)։ Եվ Պողոս Առաքյալը, ում Աստված
օգտագործեց Նոր Կտակարանի ավելի քան երկու երրորդը գրելու
համար, ասաց. «Իսկ արդ, գիտենալով Տիրոջ երկիւղի չափը՝
ջանում ենք համոզել մարդկանց» (Կորնթացիներին Բ 5:11):
Առակների գրքի 9:10-ում ասված է. «Իմաստութեան սկիզբը
Տիրոջ երկիւղն է, արդարների խորհուրդը՝ խոհեմութիւն,
օրէնքի իմացութիւնը մտքի հարստութիւն է։» Առակների
գրքի 1:7-ում ասված է. «Իմաստութեան սկիզբը Տիրոջ
երկիւղն է,որ բարի հանճար է բոլոր նրանց համար,ովքեր
առաջնորդւում են նրանով, իսկ զգօնութեան սկիզբը
բարի աստուածապաշտութիւնն է, բայց ամբարիշտներն
արհամարհում են իմաստութիւնն ու խրատը։»: Առակների
գրքի 3:7-ում ասված է. «Դու քո աչքին իմաստուն մի՛ թուա,
այլ վախեցի՛ր Տիրոջից եւ խուսափի՛ր ամենայն չարից»:
Առակների գրքի 8:13-ում ասված է. «Տիրոջ հանդէպ
զգացուած երկիւղն ատում է անիրաւութիւնը, թշնամանքն
ու հպարտութիւնը եւ չարի ճանապարհը»: Առակների գրքի
14:26-27-ում ասված է. «Տիրոջից երկիւղ կրելու մէջ վստահ
յոյս կայ, որովհետեւ Աստուած իր որդիների համար խաղաղ
ապաւէն է։ Տիրոջ հրամանը կեանքի աղբիւր է, որը խուսափել
է տալիս մահուան որոգայթներից»: Առակների գրքի15:33-
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ԱՍՏՎԱԾ ՉԻ ՓՈԽՎԵԼ
ԵՎ ԵՐԲԵՔ ՉԻ~ ՓՈԽՎԻ
(Շարունակությունը 1 էջից)
ում ասված է. «Տիրոջ երկիւղը խրատ է եւ իմաստութիւն, եւ
փառքը ծագում է դրանից»: Առակների գրքի 16:6-ում ասված
է. «Սիրառատ բարությամբ և ճշմարտությամբ մեղքը քավվում
է, և Աստծո հանդեպ վախը մարդուն հեռու է պահում չարից»:
Ակնհայտէ,որաշխարհիկմեկաշխարհիկառավարությունը,
եկեղեցին, լրատվամիջոցները և բնակչությունը չեն վախենում
Աստծուց: Աստված ասում է, որ նրանք հիմարներ են. մարդ, ով
ասում է, որ Աստված գոյություն չունի, հիմար է: Սաղմոսների
գրքի 14:1-ում ասված է. «Անմիտն ասաց իր սրտում.
«Աստված չկա»։ Նրանց գործերը կործանարար են, նրանց
արարքները՝ նողկալի։ Չկա մեկը, որ բարին գործի»։ «Այն
ժամանակ Յիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Եթէ մէկը
կամենում է հետեւել ինձ, թող ուրանայ իր անձը, վերցնի
իր խաչը եւ գայ իմ յետեւից» (Մատթէոս 16:23): Սա պետք է
կամավոր լինի: Մենք պետք է «ատելով չարը՝ ընթանալ բարու
յետեւից» (Հռոմէացիներին 12:9):²² Թեսաղոնիկեցիներին Ա
գրքի 5:22-23-ում ասված է. «Եւ խաղաղութեան Աստուածն
ինքը թող սրբացնի ձեզ ամբողջապէս, եւ ձեր ամբողջ հոգին,
շունչը եւ մարմինը թող անարատ պահուի մինչեւ մեր Տէր
Յիսուս Քրիստոսի գալուստը»։ Յոբը Յոբի գրքի 31:1-ում ասում
է. «Աչքերիս հետ ուխտ եմ կապել, Ուստի ինչպե՞ս կարող էի
անպատշաճ ուշադրություն
դարձնել կույսին»։
Յոբի`
իր աչքերին տված խոստումի պատճառով, նա երբեք
պոռնոգրաֆիա չէր նայի: Մարդիկ, ովքեր պոռնոգրաֆիայով
են հետաքրքրվում, երբեք չեն դադարի ապշած հայացքով նայել
այն, մինչև որ հաստատակամորեն խոսք տան իրենց աչքերին,
իրենց մտքին և հոգիներին, որ այլևս երբեք ապշած հայացքով
չեն նայի պոռնոգրաֆիա, որովհետև դա անհրաժեշտ է իրենց
հոգևոր կյանքի պահպանման համար:
Կորնթացիներին Ա գրքի 6:18-20-ում ասված է. «Փախէ՛ք
պոռնկութիւնից։ Ինչ մեղք էլ որ գործի մարդ, այդ իր մարմնից
դուրս է. իսկ ով պոռնկանում է [նույնիսկ իր աչքերով], իր
մարմնի դէմ է մեղք գործում։ Չգիտէ՞ք, թէ ձեր մարմինները
տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մէջ է, եւ որն ստացել էք
Աստծուց. եւ դուք ձեր տէրը չէք, քանզի մե՛ծ գնով գնուեցիք [և
այդ գինը Հիսուսի արյունն է (Գործք 20:28)]։ Փառաւորեցէ՛ք
Աստծուն ձեր մարմինների, հոգիների մէջ, որոնք Աստծուն են
պատկանում»։ Երբ գնում ես որևէ բան, այն քեզ է պատկանում:
Եթե որևէ մեկը դա քեզանից տանի, նա գող կդառնա: Հիսուսը
գնեց մեզ Իր սեփական արյունով, մենք Նրան ենք պատկանում:
Դևը ուզում է գողանալ քեզ Քրիստոսից: «Գողը [Սատանան]
գալիս է միայն, որպէսզի գողանայ, սպանի եւ կորստեան
մատնի. [Հիսուսն ասաց] ես եկայ, որպէսզի կեանք ունենան
եւ՝ առաւել եւս ունենան» (Յովհաննէս 10:10):
Սատանան գողանում է քո հոգին լրատվամիջոցների և
կառավարության միջոցով, որոնք անում են ամեն բան, ինչ
կարող են, որպեսզի Աստծո Խոսքը քեզ կեղծ թվա, որ այնպես
թվա, որ Աստծո Խոսքը ճշմարիտ չէ: Սատանան ստախոս է
և դրա հայրն է: Յովհաննէսի գրքի 8:44-ում Հիսուսն ասում
է. «Դուք [կրոնական առաջնորդներ] հօր կողմից սատանայի
զաւակներ էք, եւ ձեր հօր ցանկութիւններն էք ուզում կատարել,
թէեւ նա ի սկզբանէ մարդասպան էր եւ ճշմարտութեան մէջ
չմնաց, որովհետեւ նրա մէջ ճշմարտութիւն չկար։ Երբ որ
նա սուտ խօսի, ինքն իրենից է խօսում, քանի որ նա սուտ է
եւ ստի հայր»։ Լրատվամիջոցները լի են ստով, օրինակ, որ
աշխարհի ստեղծումը ավելի քան 6000 տարվա հնություն է և
հազարավոր այլ ստեր, որոնք շատ են այստեղ հիշատակելու
համար: Աստված ստեղծեց երկինքը և երկիրը վեց օրում,
մոտավորապես 6000 տարի առաջ (ոչ դրանից առաջ),
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ինչպես է այն ամենը, ինչ գոյություն ունի: Երկնքի և երկրի
ամբողջ հզորությունը Նրան է պատկանում (Մատթէոս
28:18): Ներառյալ աներևակայելի մտքի հզորությունը:
Քրիստոսը Աստված է և գիտի ամեն ինչ՝ երկրի գոյության
առաջին իսկ օրվանից և մինչև երկրի վերջին օրը (Եսայի 46:910): Յայտնութիւն գրքի 1:8-ում Հիսուսն ասաց. «Ես եմ Ալ`ան
եւ ես եմ Օմեղան», - ասում է Տէր Աստուածը, - նա, որ Է, որ Էր
եւ որ գալու է. Ամենակալը»։ Այլ կերպ ասած, ահա թե ինչ ի
նկատի ունի Հիսուսն այստեղ. ես եմ ամենակարող Աստված:
Եվ Նա ասաց, որ այս վերջին օրերին, աշխարհի վերջին,
Սատանան կգայթակղի ամբողջ աշխարհը (Յայտնութիւն
12:9): Սատանան անում է դա աշխարհիկ մեկ աշխարհի
կառավարության, եկեղեցու և լրատվամիջոցների միջոցով:
Սատանան ուզում է, որ դուք հավատաք, իբր Աստծո
աշխարհը առասպել է, բայց իրականում Նա տիեզերքի և
մուլտիտիեզերքի միակ ճշմարտությունն է: Եթե հավատաք
Սատանայի ստերին, Աստծո վախը ձեզանից դուրս կգա և դուք
այլևս չեք ծառայի Նրան: Հետևաբար, հավիտյան կվառվեք
Կրակի Լճում, և այնտեղ պիտի լաց և ատամների կրճտոցը
լինի (Մատթէոս 13:41-42, 49-50): Սատանան ստիպում է ձեզ
մտածել, որ դուք ինքներդ ձեզ չեք ուրանում կամ չեք կրում ձեր
խաչը Քրիստոնեական կյանքի ընթացքում (Ղուկաս 9:23-25):
Յայտնութիւն գրքի 2:10-11-ում և ամբողջ Աստվածաշնչի
ընթացքում ասվում է. «Մի՛ երկնչիր այն բանի համար, որ
պիտի չարչարուես [կամ փորձ]. ահա բանսարկուն պատրաստ
է ձեզնից մի քանիսին բանտ նետելու, որպէսզի փորձուէք եւ
տասը օր նեղութիւն կրէք. եղի՛ր հաւատարիմ մինչեւ մահ, եւ
ես քեզ կեանքի պսակը պիտի տամ։ Ով [հոգևոր] ականջ ունի
լսելու, թող լսի, ինչ որ Սուրբ Հոգին ասում է եկեղեցիներին.
ով յաղթի, չպիտի վնասուի երկրորդ մահից»։ Երկրորդ մահին
չարժանանալը նշանակում է, որ դուք Դժոխք չեք ընկնի կամ
չեք ընկնի Կրակի Լիճը: «Այստեղ, աշխարհում նեղութիւն
պիտի ունենաք, սակայն քաջալերուեցէ՛ք, որովհետեւ ես
յաղթեցի աշխարհին» (Յովհաննէս16:33)։ Յովհաննէսի Ա գրքի
5:1-8-ում ասված է. «Ամէն ոք, ով հաւատում է, թէ Յիսուսն է
Քրիստոսը, Աստծուց է ծնուած. եւ ամէն ոք, ով սիրում է ծնունդ
տուողին [ծնեց], սիրում է նաեւ նրանից ծնուածին։ Սրանո՛վ
ենք ճանաչում, թէ սիրում ենք Աստծու Որդուն, երբ սիրենք
Աստծուն եւ կատարենք նրա պատուիրանները. քանզի ա՛յս է
Աստծու հանդէպ մեր սէրը. որ պահենք նրա պատուիրանները։
Եւ նրա պատուիրանները ծանր չեն, քանի որ ամէն ոք, որ
Աստծուց է ծնուած, յաղթում է աշխարհին։ Եւ ա՛յս է այն
յաղթութիւնը, որ յաղթում է աշխարհին՝ մեր հաւատը։ Եւ ո՞վ է,
որ յաղթում է աշխարհին, եթէ ոչ նա, ով հաւատում է, որ Յիսուսն
է Աստծու Որդին։ Սա է, որ եկաւ ջրով, Հոգով եւ արեամբ՝ Յիսուս
Քրիստոսը. ոչ միայն ջրով, այլեւ արեամբ եւ ջրով։ Եւ Հոգին է, որ
վկայում է, որովհետեւ հէնց Հոգին է ճշմարտութիւնը: Սրանք
երեքը միասին են վկայում՝ Հոգին, ջուրը [որը Հիսուսն է], եւ
արիւնը. եւ երեքը վկայութեան մէջ մէ՛կ են»։
Աստծո Խոսքը անփոփոխ է, ինչպես ասացի, ճիշտ
այնպես, ինչպես ձգողականության օրենքը: «Ի սկզբանէ
Աստուած ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկիրն անձեւ ու
անկազմ էր, խաւար էր տիրում անհունի վրայ, եւ Աստծու
հոգին շրջում էր ջրերի վրայ։ Եւ Աստուած ասաց. «Թող լոյս
լինի»։ Եւ լոյս եղաւ:» (Ծննդոց 1:1-3):
Եթե դուք չեք հավատում Աստվածաշնչի առաջին պնդմանը,
ապա չեք հավատում նրանցից ոչ մեկին: Ես աղոթում եմ, որ
դուք հավատաք Աստծո այս պնդմանը: Յայտնութիւն գրքի
21:1-8-ում ասված է. «Ապա տեսայ նոր երկինք ու նոր երկիր,
քանզի առաջին երկինքն ու երկիրը անցել էին. եւ այլեւս ծով
չկար։ Եւ տեսայ սուրբ քաղաքը՝ նոր Երուսաղէմը, որ իջնում
էր Աստծուց եւ երկնքից՝ զարդարուած ու պատրաստուած,
ինչպէս հարսը իր փեսայի համար։ Եւ երկնքից լսեցի մի
(Շարունակությունը՝ էջ 4)

Նամակներ Քահանա Ալամոյին
Աֆրիկա
Թարգմանված է ֆրանսերենից
Ես ձեր գրականությունը
գտա կոլեգաներիցս մեկի
գրասենյակում, որին փոխարինում
էի: Սկսեցի կարդալ այն առանց
մեծ հետաքրքրության, բայց որքան
առաջ էի գնում, այնքան ավելի շատ
ուշադրություն էի դարձնում: Թերթը
կոչվում էր «Հավաստիացում»։
Ուզում եմ արտահայտել իմ
Ուսումնասիրելով Քահանա Ալամոյի գրականությունը ֆրանսերեն, Կոնգոյի
երախտագիտությունը, ինչպես
Դեմոկրատական Հանրապետություն
բոլոր նրանց, ովքեր կարդացել են
այն, այս թերթի համար, որն արմատապես փոխել է իմ ողջ կյանքը և ինչ-որ աննկարագրելի բան է ծնել և աճեցրել իմ մեջ:
Որքա՜ն երջանիկ կլինեի, եթե կարողանայի պարբերաբար կարդալ ձեր գրականությունը: Կարող եմ արդյո՞ք
ստանալ նաև ձեր ավետարանչական գրականությունը և Աստվածաշունչը:
Ռ. Կ.
Լուբամբաշի, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Աֆրիկա

Միսսիսիպի

Թոնի,
Գրել եմ ձեզ մեկ շաբաթ առաջ և խնդրել, որ ավետարանչական գրականություն ուղարկեք: Նորից ու նորից
կարդում եմ ձեր ավետարանչական գրականությունը և այնքան օրհնված եմ, չնայած նրան, որ բանտում եմ:
Աստված երկար ժամանակ է աշխատել ինձ հետ, բայց ես երբեք ամբողջովին չէի նվիրվել Նրան, որովհետև
Սատանան պահում էր ինձ: Ես կարող էի խնդրել Աստծուն օգնել ինձ, բայց ես դեռ հետևում էի իմ որոշ նույն իդեալներին,
բայց ձեր ավետարանչական գրականությունը կարդալուց հետո, Աստված ցույց տվեց ինձ Իր Սուրբ Հոգու միջոցով,
թե ինչպես ամբողջովին ազատվեմ և ես այսօր խաղաղություն եմ ապրում: Ես դադարեցի եսասիրական աղոթքներ
անել: Ես դադարեցի փառաբանել իմ անցյալը: Ես ազատվեցի և թույլ տվեցի Աստծուն առաջնորդել ինձ:
Կյանքը բանտում բավական ծանր է, բայց Աստված պատժում է նրանց, ում սիրում է և, եթե ես բանտում
հայտնված չլինեի, միգուցե երբեք չնվիրեի իմ կյանքը Քրիստոսին:
Շնորհակալ եմ Թոնի, դուք հոյակապ եկեղեցի ունեք և, երբ ես դուրս գամ, պլանավորում եմ աշխատել
բանտային եկեղեցում: Ես գիտեմ, որ Աստված կանչել է ինձ տարիներ շարունակ, բայց ես մերժել եմ նրա
կանչերը, բայց Աստված իմ ուշադրությունը գրավեց և ես սիրում եմ Նրան և վախենում եմ Նրանից այսօր:
Կ. Ս.
Պրեչմեն, Միսսիսիպի
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Հարգելի Քահանա Թոնի Ալամո,
Թող Աստված շարունակի շարժվել իր ամենակարող
ճանապարհով՝ ձեր եկեղեցու միջոցով և շարունակի օծել
ձեզ, որպեսզի շատ հոգիներ շարունակեն փրկվել:
Առաջին հերթին, ուզում եմ նորից շնորհակալություն
հայտնել հնազանդ ծառա լինելու համար: Քանի որ Տերը ավելի
քան մեկ տարի առաջ օգտագործեց ձեզ ամենակարող կերպով
ինձ առողջացնելու համար: Ես շարունակում եմ հաղթանակով
շարժվել, առանց ուղեղի քաղցկեղի որևէ նշույլի, որը գոլֆի
գնդակի չափսերի էր հասել: Տերը ինձ 100%-ով առողջացրեց
և շնորհակալ եմ Աստծուց, որ օգտագործեց ձեզ ինձ օգնելու
համար, մինչդեռ բժիշկները ինձ միայն 90 օր էին տվել ապրելու:
Շնորհակալ եմ նորից ինձ քաջալերելու համար:
Ես նաև լավ նորություն ունեմ ձեզ համար: Տերը բացեց
այս բանտի դռները իմ առաջ, որպեսզի ես ետ գնամ տուն, Էլ
Պասո, Տեխաս շատ շուտով, որպեսզի լինեմ իմ տան, ինչպես
նաև կնոջս և յոթամյա աղջկաս,աստվածային ղեկավարը և
որպեսզի Ավետարանը բերեմ բոլոր մարդկանց:
Անցյալ տարի դուք օրհնեցիք իմ կնոջը և աղջկաս, նրանց

հագուստ ուղարկելով Սուրբ Ծննդի առիթով: Կարող եք
արդյո՞ք նրանց նորից ցուցակի մեջ ներառել հաջորդ Սուրբ
Ծննդի համար: Աղջիկս շատ շուտով նորից դպրոց է գնալու,
եթե կարողանայիք մեզ օգնել որևէ դպրոցական հագուստով,
շատ մեծ օրհնություն կլիներ:
Ես նաև կուզենայի իմանալ, թե երբ ձեր եկեղեցին կլինի
Էլ Պասոյում, Տեխասում, քանի որ ես ուզում եմ այցելել այն
և եթե Տերը բացի դուռը, ես կուզենայի իմ վկայությունը
անել: Իմ կինը արդեն տարածում է ձեր ավետարանչական
գրականությունը: Կարող եք արդյո՞ք ուղարկել նրան
ավելի շատ ավետարանչական գրականություն: Եթե ունեք
անգլերեն և իսպաներեն լեզուներով բաժանելու համար,
դրանք տարածվում են Խուարեսում, Մեքսիկա:
Շնորհակալություն Քահանա Ալամո: Սիրում եմ ձեզ
Քրիստոսի անունով և իմ աղոթքները ձեզ հետ են: Խնդրում
եմ աղոթեք իմ և ընտանիքիս համար:
Որովհետև Նա ապրում է,
Պետեր Հերնանդես,
Բուտներ, Հյուսիսային Կարոլինա
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գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է այդպես
ասում:8 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես չես
թեքի, այդ թվում և ինձնից:9 Հետևաբար, ես գիտեմ, որ ԴՈՒ լսել
ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ փրկված
եմ:10 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին
փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը՝
հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:11
Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց մկրտություն
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ
և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:12 Պետք է ջանասիրաբար ուսումնասիրել
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ (Հին և Նոր կտակարանների) եբրայերեն
և հունարեն բնօրինակների թարգմանությունը և անել այն ամենը,
ինչ այնտեղ ասված է՝ մինչև քո վերջին օրը:13
ԱՍՏՎԱԾ ուզում է, որ դու պատմես քո փրկության
մասին մյուսներին: Դու կարող ես դառնալ Քահանա Թոնի
Ալամոյի Ավետարանչական գրականության տարածողը:
Մենք անվճար կուղարկենք քեզ այդ գրականությունը: Ավելի
շատ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարեք
կամ էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք մեզ: Եվ տարածեք այդ
ուղերձները:
Եթե ուզում եք, որ աշխարհը փրկվի, ինչպես ՀԻՍՈՒՍՆ է
պատվիրում, ապա մի կողոպտեք ԱՍՏԾՈՒՆ, ԻՐ տասանորդները:
Աստված ասում է. «Մի՞թե մարդը կկողոպտի ԱՍՏԾՈՒՆ.
Իսկ դուք կողոպտում եք ԻՆՁ: Բայց դուք ասում եք. «ՔԵԶՆԻՑ
ի՞նչ ենք գողացել: Տասանորդներն ու նվիրաբերությունները:
Անեծքով անիծված եք, քանի որ կողոպտում եք ԻՆՁ, ամբողջ
ազգը և [նույնիսկ ամբողջ աշխարհը]: Բոլոր տասանորդները
[համախառն եկամուտի 10%-ը] ամբար բերեք, որպեսզի ՏԱՆՍ
[փրկված հոգիները] մեջ ուտելիք լինի [հոգևոր ուտելիք] և
ապացուցեք ԻՆՁ այդպես, ասում է ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ: Եթե չբացեմ
Դրախտի պատուհանները ձեզ համար և օրհնություն չթափեմ
ձեզ վրա, ուրեմն դուք վայր չեք ունենա դրանք ստանալու համար:
Հանուն ձեզ կհանդիմանեմ վնաս հասցնողին, որ նա այլևս չավերի
ձեր պտուղը, և ձեր այգու որթնատունկը անպտուղ չի լինի, ասում
է ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ: Բոլոր ազգերը երանի կտան ձեզ և դուք ցանկալի
երկիր կդառնաք, ասում է ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ» (Մաղաքիա 3:8-12):

ԱՍՏՎԱԾ ՉԻ ՓՈԽՎԵԼ
ԵՎ ԵՐԲԵՔ ՉԻ~ ՓՈԽՎԻ
(Շարունակությունը 2 էջից)
ձայն, որ ասում էր. «Ահա՛ւասիկ Աստծու խորանը, որ
մարդկանց մէջ է. նա պիտի բնակուի նրանց հետ, եւ նրանք
պիտի լինեն նրա ժողովուրդը, եւ նա էլ՝ նրանց Աստուածը.
եւ պիտի սրբի նրանց աչքերից ամէն արտասուք. եւ այլեւս
մահ չկայ. ո՛չ սուգ, ո՛չ աղաղակ, ո՛չ ցաւ եւ ո՛չ չարչարանք,
քանի որ առաջինն անցաւ»։ Եւ գահի վրայ նստողն ինձ
ասաց. «Ահա՛ւասիկ ամէն բան նոր եմ դարձնում»։ Ապա
ինձ ասաց. «Գրի՛ր, այս խօսքերը ճշմարիտ եւ վստահելի
են»։ Դարձեալ ինձ ասաց. «Եղաւ. ես Ալ`ան եւ Օմեղան
եմ, Սկիզբը եւ Վախճանը. ես ծարաւածներին ձրի պիտի
տամ կեանքի ջրի աղբիւրից։ Ով յաղթի, պիտի ժառանգի
այս ամէնը. եւ ես նրանց համար Աստուած պիտի լինեմ, եւ
նրանք ինձ համար պիտի լինեն որդիներ։ Իսկ գալով ծոյլերին
ու անհաւատներին, ոճրագործներին եւ պոռնիկներին,
կախարդներին եւ կռապաշտներին, հմայողներին եւ բոլոր
ստախօսներին՝ ամբարիշտներին, նրանց բաժինը ծծմբով եւ
հրով այրուող լճի մէջ է, որ երկրորդ մահն է»։
Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:1 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:2Հավատում եմ, որ
ՆԱ մահացավ խաչի վրա և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ
գործած բոլոր մեղքերի քավության համար:3 Հավատում
եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի
բերեց ՀԻՍՈՒՍԻՆ4, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ նստում է ԱՍՏԾՈ աջ
կողմում և այս պահին լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը
և այս աղոթքը:5ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում
եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:6 Մաքրիր իմ բոլոր
մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր խաչի վրա
իմ փոխարեն Գողգոթայում:7 ԴՈՒ չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ
ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես

1 Սղ 51:5, Հռ 3:10-12, 23 2 Մտ 26:63-64, 27:54, Ղկ 1:30-33, Յհ 9:35-37, Հռ 1:3-4 3 Գրծ 4:12, 20:28, Հռ 3:25, Ա.Յհ 1:7, Յյտ 5:9 4 Սղ 16:9-10, Մտ 28:5-7, Մրկ 16:9, 12, 14, Յհ 2:19, 21,
10:17-18, 11:25, Գրծ 2:24, 3:15, Հռ 8:11, Ա.Կրնթ 15:3-7 5 Ղկ 22:69, Գրծ 2:25-36, Եբր 10:12-13 6 Ա.Կր 3:16, Յյտ 3:20 7 Եփ 2:13-22, Եբր 9:22, 13:12, 20-21, Ա.Յհ. 1:7, Յյտ 1:5, 7:14 8 Մտ
26:28, Գրծ 2:21, 4:12, Եփ 1:7, Կղ 1:14 9Մտ 21:22, Յհ 6:35, 37-40, Հռ 10:13 10 Եբր 11:6 11 Յհ 5:14, 8:11, Հռ 6:4, Ա.Կր 15:10, Յյտ 7:14, 22:14 12 Մտ 28:18-20, Յհ 3:5, Գրծ 2:38, 19:3-5
13 Բ.Օր 4:29, 13:4, 26:16, Ես 1:8, 22:5, Բ.Տմ 2:15, 3:14-17, Յկ 1:22-25, Յյտ 3:18

Խնդրում ենք, կապվեք մեզ հետ հավել յալ տեղեկատվության և այլ հետաքրքրող թեմաների համար:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Քսանչորսժամյա հեռարձակում և տեղեկատվական թեժ գիծ: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Թոնի Ալամո, Համաշխարհային Քահանա, Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական Առաքելությունը ԱՄՆում
բնակվողների համար տրամադրում է բոլոր հարմարություններով կացարաններ, այն բոլորի համար, ովքեր իրենց
ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով և ուժով ուզում են ծառայել ԱՍՏԾՈՒՆ:
Նյու-Յորքում ծառայությունները անց են կցվում ամեն Երեքշաբթի ժամը 20:00-ին, իսկ այլ բնակավայրերում ամեն գիշեր:
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ՀՅՈՒՐԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ:
Խնդրում ենք զանգահարել (908) 937-5723 համարով տեղեկատվության համար:
Կարող եք ստանալ Քահանա Ալամոյի գիրքը, Մեսիան, որտեղ ներկայացվում են 333 մարգարեություններ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
մասին, որոնք հայտնաբերվել են Հին Կտակարանում:
Տարածեք Քահանա Ալամոյի գրականությունը և դարձեք բանվոր հոգիների բերքի հավաքման գործում:
Մեր ողջ գրականությունը և աուդիոքարոզներն անվճար են, ներառյալ փոխադրումը:
Եթե որևէ մեկը փորձի ձեզնից վճար պահանջել դրանց համար, խնդրում ենք զանգահարել անվճար
այս համարի հաշվին տվյալ հեռախոսահամարով (661) 252-5686

ԱՅՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՃՇՄԱՐԻՏ ԾՐԱԳԻՐԸ (Գրծ 4:12):
ԴԵՆ ՄԻ ՆԵՏԵՔ ԱՅՆ ՓՈԽԱՐԵՆԸ՝ ՓՈԽԱՆՑԵՔ ՄԵԿ ՈՒՐԻՇԻՆ
Նրանք, ովքեր գտնվում են այլ երկրներում, մենք քաջալերում ենք թարգմանել այս գրականությունը ձեր մայրենի լեզվով:
Գրականությունը վերատպելու դեպքում, խնդրում ենք ներառել հետևյալ հեղինակային իրավունքը և գրանցումը:
© Հեղինակային իրավունք հուլիս 2010 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Աշխարհի Քահանա Թոնի Ալամո ® Գրանցված է հուլիս 2010
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