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Եվ ՏԻՐՈՋ Հրեշտակը նորից խոսեց Փիլիպպոսի հետ.
«Վե՛ր կաց եւ գնա՛ դու հարաւի կողմը՝ այն ճանապարհով,
որ իջնում է Երուսաղէմից Գազա, որ անապատ է» (Գործք
8:26):
Ավետարանիչ Փիլիպպոսը գնաց Սամարիա: Մինչ
նա այնտեղ էր, հոգիների վերածնունդ սկսվեց: Այս
վերածնունդը
ուղեկցվեց
իշխանության
ակնառու
հրաշքներով: Հիվանդները բուժվեցին, դևերը դուրս
վռնդվեցին, ՏԻՐՈՋ փառքը հայտարարվեց, և ամբողջ
քաղաքը արթուն էր և ոգևորված
Փիլիպպոսի
քարոզչությամբ: Փիլիպպոսը առաքելական ծառայության
բարձունքին էր, ու ԱՍՏՎԱԾ նրա միջոցով հզոր ձևով
էր շարժվում: Ապա, մի գիշեր ՏԻՐՈՋ ՀՐԵՇՏԱԿԸ նորից
խոսեց նրա հետ, ասելով. «Փիլիպպոս, վե՛ր կաց և թող
վերածնուդը եւ գնա դեպի Գազա, որ անապատում է»։
Կարծում եմ, Փիլիպպոսը հարցեր պիտի ունենար սրտում,
քանի որ նա հետևեց այդ ուղղորդմանը, որը պատվիրեց
նրան հեռանալ: Թողնե՞լ ԱՍՏԾՈ քայլը: Թողնե՞լ ԱՍՏԾՈ
ուժի ցուցադրումը և գնալ դեպի անապատ: Այնտեղ
ոչ ջուր կար, ոչ օդորակման համակարգ: Այնտեղ չկար
ՄաքԴոնալդս կամ Քոլոնել Սենդերս: ՏԵՐ, ես չեմ սիրում
անապատը, ես ուզում եմ մնալ այստեղ հոգիների
վերածննդի հետ: Վերածնված հոգիներն իմ կարիքն ունեն:
ԱՍՏԾՈ ուժը շարժվում է, վերածնունդ է տեղի ունենում,
հոգիներ են փրկվում, իմ կարիքը այստեղ շատ ունեն:
Բայց Փիլիպպոսը սկսեց իր ճանապարհը հին
Երուսաղեմից մայրուղիով, որը տանում էր դեպի
Միջերկրական ծովի ափը և դեպի Հյուսիսային Աֆրիկա:
Քայլելու ընթացքում նա աղոթում էր. «Շատ լավ, ՏԵՐ, ես
այստեղ եմ: Ի՞նչ ես ԴՈՒ ուզում, որ ես անեմ»: Նա վեր նայեց,
և մեր օրերի Կադիլակ մակնիշի մեքենային համարժեք

Քահանա Թոնի Ալամո
Լուանկարը` 1986թ.

բան մոտեցավ նրան. մի հարուստ մարդ թագավորական
հագուստով նստած էր իր կառքում։ Նա կարդում էր
Աստվածաշնչի այն մասը, որը պատմում էր Եսայի Առաքյալի
մասին
ճանապարհին: Տեսնելով Փիլիպպոսին, նա
պատվիրեց կանգնեցնել կառքը և հրավիրեց Փիլիպպոսին
իր կողքը նստել: Փիլիպպոսը նստեց կառքը և նկատեց, որ
մարդը կարդում էր Եսայի Առաքյալի մասին: «Դու գիտե՞ս,
թե ինչ ես կարդում»: (Նա կարդում էր Եսայի 53-րդ գլուխը,
որը խոսում է ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ մասին): Ներքինին
պատասխանեց. «Ինչպե՞ս հասկանամ, եթե ոչ ոք չբացատրի
ինձ»:
ԱՍՏՎԱԾ Փիլիպպոսին ուղարկել էր, որ բացատրի
այդ մարդուն սուրբ գրությունը: Մարդը հավատաց,
փրկվեց և մկրտվեց նույն օրը: Պատմությունը պատմում
է, որ այս մարդը շատ մեծ հեղինակություն ուներ, ամբողջ
Եթովպիայի գանձապահն էր, ով Եթովպիա վերադարձավ
և բերեց ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ այնտեղի մարդկանց և եկեղեցի
հիմնեց այնտեղ (որի արմատները դեռևս այնտեղ են, քանի
որ Փիլիպպոսը հնազանդվեց ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՆ և գնաց
դեպի անապատ):1
Շատ ԱՍՏԾՈ մարդիկ են ուղարկվել անապատ: 2 Սա մի
բան է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կխուսափի անել, եթե դա
ընդհանրապես հնարավոր լինի: Մենք անհարմարություն
ենք համարում, երբ ԱՍՏՎԱԾ կտրում է մեր ճանապարհը և
ասում է մեզ. «Ես ուզում եմ, որ դու գնաս անապատ»: Բայց
բոլոր կյանքերը, որ ԱՍՏՎԱԾ օգտագործում է, անցնում են
անապատի այս փորձությունը: Փիլիպպոսի փորձառության
մեջ, ԱՍՏՎԱԾ նրան օգնեց. ՀՈԳԻՆ նրան պահեց և դուրս
բերեց անապատից դեպի ծովափ՝ ԱՍՏԾՈ գերբնական
ուժով:
(Շարունակությունը՝ էջ 2)

1 Գործք 8:26-40 2 Ծննդոց 6:14-22, 12:1-4, 15:1-8, 22:1-18, Թագաւորութիւններ Գ 17:1-7, 19:2-4, Յովնան 4:5-8, Մատթէոս. 4:1, Հռոմէացիներին 4:16-21, Եբրայեցիներին 11:7-19
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հիմա ավելի կարևոր հանդիպում ունեմ քեզ հետ»: ԱՍՏՎԱԾ
տարավ նրան անապատ:9 Եվս քառասուն տարի նա
վերուվար թափառեց անապատի դյունաներով, մինչև նրա
մաշկը վառվեց արևից և նրա աչքերը կարմրեցին ավազից,
մինչև ԱՍՏՎԱԾ անապատի միայնությունը մտցրեց Մովսեսի
հոգու մեջ:10 Եվ հիմա ԱՍՏՎԱԾ պատրաստ էր հանդիպելու
նրա հետ: Նրա կյանքը բաժանվեց երեք քառասուն տարվա
հավասար ժամանակահատվածների. քառասուն տարի
Եգիպտոսում, քառասուն տարի անապատում և քառասուն
տարի դատաստանի մեջ, և նրան տրվեց Իսրայելի և ամբողջ
աշխարհի օրենքը:
Մովսեսը անապատում հանդիպեց մի այրվող թփի:11
Նա ԱՍՏԾՈ ձայնը լսեց, հնազանդվեց նրան և հայտնվեց
մարգարեին բնորոշ կրակով և Աստծո փառքով իր հոգում:
Նա առաջնորդեց երկուսից երեք միլիոն հրեաների իրենց
գերությունից, ցույց տալով մեծ նշաններ և հրաշալիքներ
ու հրաշքներ, որովհետև նա անապատում հանդիպել էր
ԱՍՏԾՈՒՆ: 13
Եթե դու ԱՍՏԾՈ ժողովրդի մոտ ես գնում նշաններով
և հրաշալիքներով ու հրաշքներով և դու գավազան ունես
քո հետ, որը բերում է փրկություն, կա նաև մի վառվող
թուփ, որը Աստված է քեզ համար պատրաստել է ԻՐ ամայի
վայրում,որին դու պետք է առաջին անգամ հանդիպես: Մի
կարծի, որ որևէ մեկը միաբանությունից դուրս է կանչելու քեզ,
ձեռքերը դնի քեզ վրա և միսիոներական աշխատանք տա
քեզ, ինչը կօգնի քեզ դուրս բերել կանանց և տղամարդկանց
կուրությունից և կապանքներից: Մի կարծի, որ պետք է
Աստվածաշնչային դպրոց հաճախես և որևէ մեկը քեզ փրկել
կտա, որը ինքնաբերաբար կարտոնագրի քեզ փրկելու քո
ժողովրդին: Եթե ուզում ես ժողովրդին դուրս բերել Եգիպտոսի
գերությունից, ապա պետք է հանդիպես ԱՍՏԾՈՒՆ
անապատում: ԱՍՏՎԱԾ կզրկի քեզ բոլոր հաճույքներից:
ՆԱ կզրկի քեզ հարմարավետությունից: ՆԱ կզրկի քեզ այն
բաներից, որոնց դու արդեն ընտելացել ես, և դուրս կբերի քեզ
մարդկանց միջից, ԻՐ ՀՈԳՈՎ, լքված մի վայր, որտեղ կլինես
միայն դու և ԱՍՏՎԱԾ: ԱՍՏԾՈ յուրաքանչյուր իսկական
մարգարե, ՏԻՐՈՋ յուրաքանչյուր զինվոր, յուրաքանչյուրը, ով
երբևէ ակնկալում է կատարել ԱՍՏԾՈ պատվիրանը, պետք է
դեմառդեմ անապատում հանդիպի իր ԱՐԱՐՉԻ հետ:
Հովսեփը գալիս և վկայում է. «Ես իմ հոր տասնմեկերորդ
երեխան էի: 14 Ես հոգևոր երազներ էի տեսնում և հոգևոր
տեսիլքներ էի ունենում15 և գիտեի, որ ունեմ իմ ճակատագրի
օրը: Բայց ես ապրում էի միայնակ: Իմ հոր երեխաները, իմ
սեփական եղբայրներն արհամարում էին ինձ:16 Ես որպես
վտարանդի էի ապրում իմ հոր տանը:17 Ես մեկն էի, որ բանտ
էր ուղարկվել՝ ապրելու բանտի տրտմության մեջ»:18 Հովսեփ,
ինչպե՞ս կարող էիր նստել գետնին, որպես ամենակարող
արքայազն: Դու փորձ ունեի՞ր: «Իսկապես, ես ծանոթացա
ԱՍՏԾՈ որակավորումներին Փարավոնի բանտում»: Որտե՞ղ
սովորեցիր այդ ներողամտությունը և անաչառությունը:
Որտե՞ղ սովորեցիր կարեկցություն, թե ինչ ես զգում այլ
մարդ արարածների նկատմամբ: «Ես սովորեցի իմ միայնակ
ճանապարհին ժամեր լացելիս, երբ Փարավոնի բանտի
ճաղերից դուրս էի նայում: Ահա թե ինչպես սովորեցի
ԱՍՏԾՈ կարեկցանքը»:
Հովհաննես, ինչպե՞ս եղավ, որ դու կարողացար այդպես
ճարտասանություն անել: Հովհաննես, ինչպե՞ս եղավ, որ
դու կարողացար մարդկանց այս բազմազանությունը բերել

(Շարունակությունը 1 էջից)
Անապատի
փորձառությունը
ԱՍՏԾՈ
իրական
տղամարդու և կնոջ կյանքում բացարձակ անհրաժեշտություն
է:3 Նա չի ընտրում ԻՐ անոթները մաքրել քաղաքում, այլ
անապատային վայրերում: Դուք կհասկանաք, որ մարդն
անապատում է, եթե լսեք, որ նա ասում է. «Ես այնքան չոր
եմ, Երկիրնքը երկաթ է թվում, և ես չեմ հասկանում, թե ինչ
է կատարվում ինձ հետ»: ԱՍՏՎԱԾ բերում է ձեզ անապատի
փորձության: Մենք այնքան հետաքրքրված ենք եկեղեցով և
բաժանելով, և դա լավ է: Մենք այնքան հետաքրքրված ենք
բազմությամբ: Մենք ուզում ենք գնալ, բայց ԱՍՏՎԱԾ ասում
է մեզ. «Որդիս (կամ դուստրս), ես ուզում եմ որ դու մի կողմ
գաս: Ես ուզում եմ, որ դու դուրս գաս ամբոխից: Ես ուզում
եմ առանձնացնել քեզ: Ուզում եմ, որ մենակ մնաս այստեղ՝
աստղերի տակ, լքված տեղում, որպեսզի ես խոսեմ քեզ հետ:
Ես ցանկանում եմ ԻՄ ԽՈՍՔՈՎ վառել քո հավերժական
հոգին: Ես ուզում եմ ԻՄ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ քո
շուրթերին դնեմ:5 Ես ուզում եմ քո խորը էության մեջ
ընկղմվել: Ես ցանկանում եմ աշխատել քո մեջ»:6 Եվ սա մի
բան է, որին մենք միշտ չէ, որ պատրաստ ենք: Մենք լացում
ենք. «Բայց ինձ դուր չի գալիս այս լքված վայրը: Ինձ դուր են
գալիս իմ շուրջը գտնվող մարդիկ: Ես ուզում եմ, որ մարդիկ
իմանան, թե ինչի միջով եմ ես անցնում: Ես ուզում եմ, որ
մարդիկ ինձ հավանություն տան: Ես ուզում եմ, որ մարդիկ
հասկանան: Ուզում եմ ընկերակցություն»: Բայց ԱՍՏՎԱԾ
ասում է. «Ես ուղարկում եմ քեզ անապատ, և եթե իսկապես
սիրում ես ԻՆՁ և հավատում ես ԻՄ ԽՈՍՔԻՆ, կգնաս: Ես
տանում եմ քեզ այնտեղ, որովհետև ուզում եմ հանդիպել քեզ
հետ այնտեղ մենակ, անապատում»:
Եկեք խոսենք անապատի մասին: Ես շնորհակալ եմ
ԱՍՏԾՈՒՑ, որ այնտեղ ջրի առվակներ կան: Ես շնորհակալ եմ
ԱՍՏԾՈՒՑ սարերի գագաթների համար, բայց նաև շնորհակալ
եմ ԱՍՏԾՈՒՑ, որ յուրաքանչյուր կնոջ և տղամարդու կյանքում,
ով Քրիստոնյա է, միշտ կա իր ճակատագրի հետ նշանակված
հանդիպում: Յուրաքանչյուրը, ով երբևէ հանդես կգա ԱՍՏԾՈ
ՀՈԳՈՎ լցված հաղորդագրությամբ, յուրաքանչյուր առաքյալ,
ով համարձակություն կունենա կանգնել դեմառդեմ ամբողջ
ազգի դիմաց և նույնիսկ ամբողջ աշխարհի, ԱՍՏԾՈ մարդն
է, որին ՆԱ տարել է լքված վայր՝ անապատ, միայնակ վայր,
գիշերվա խավարում, վայր, որտեղ չկա խոնավություն, դա
այն տեղն է, որտեղ ԱՍՏՎԱԾ խոսում է և հաղորդակցվում
է և ձևավորում է, ու ձևում է: 7 Ապա ԱՍՏՎԱԾ կարող է այդ
կնոջը կամ տղամարդուն ուղարկել անապատ կյանք տվող
Ջրի և ՆՐԱ հաղորդագրության հետ միասին՝ դեպի հավերժ
փրկություն:
Երբ ԱՍՏՎԱԾ կանչեց Մովսեսին, նա ութսուն տարեկան
էր: ՆԱ թույլ էր տվել Մովսեսին կրթություն ստանալ և
արքայազնի նման ապրել:8 Քառասուն տարի շարունակ
ԱՍՏՎԱԾ նրան սպասել էր և ծառայել: Նա լողանում էր
Նեղոսի շողշողուն ջրում, մինչդեռ ծառաները սպասում
էին նրան՝ նրա բոլոր կարիքները հոգալու համար: Նրա
հագուստը լավագույն ձեռագործ հագուստն էր և նա
փարավոնի սեղանի շուրջ հրճվում էր թագավորական համեղ
ուտեստները վայելելով, հենց որ նա կապեր հաստատեց
Եգիպտացիների հետ: Ապա մի օր, ԱՍՏՎԱԾ ասաց
Մովսեսին. «Քո կրթության առաջին փուլն ավարտված է և
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ապաշխարանքի: Հովհաննես, ինչպե՞ս այս կրակը, այս ուժը
և այս կիրքը եկան քո կյանք, որ դու կարողանում ես փոխել մի
ողջ ազգ մեղքերի դեմ քարոզչության միջոցով: «Ես հորս տունը
լքեցի, երբ երիտասարդ էի և գնացի ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ կանչով
և ապրեցի անապատում:19 Ես կաշվե գոտի էի կրում և վայրի
մեղր և մորեխ էի ուտում,20 և հանդիպեցի ՏԵՐ ԱՍՏԾՈՒՆ
անապատում: ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ մտավ սրտիս մեջ և ես
անապատից դուրս եկա, ԱՍՏԾՈ նկատմամբ նվիրվածությամբ
և ԱՍՏԾՈ փառքը հոգումս: Այդ ժամանակ և միայն այդ
ժամանակ ես կարողացա քարոզել ապաշխարության ուղերձը,
որը կարող է մարդկանց ծնկի բերել»:
Նրանից հետո, երբ Պողոսը կրոնափոխ եղավ Դամասկոսի
ճանապարհին, նա քարոզեց ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ որոշ ժամանակ:21
Ապա նա գնաց Արաբական անապատ երկու տարով: 22
Սուրբ գրությունը մեզ ոչինչ չի պատմում այս տարիների
մասին, բայց նա անհետացավ անապատում երկու տարով՝
իր կրոնափոխությունից հետո և միայնակ ապրեց լքված
վայրում: Միայն դրանից հետո, նա ետ եկավ, որպես ԱՍՏԾՈ
ամենակարող մարգարե:
Նույնիսկ ԴՈՒ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ օծվել ես նախքան
երկրի ստեղծումը, որպեսզի հավերժական փրկություն բերես
կորսյալ և մահացող աշխարհին:23 ԴՈՒ, ՀԻՍՈՒՍ, այ՛ո,
նույնիսկ ՏԵՐԸ, ու՞ր ես գնում: Արդյո՞ք ԴՈՒ գնում ես դեպի
Երուսաղեմի տաճար ԻՆՔԴ ՔԵԶ հայտարարելու ՄԵՍԻԱ:
«Ոչ, ՀՈԳԻՆ ինձ դրդում է գնալ ու անապատում անցկացնել
քառասուն օր»:24 Եվ այդ շարունակ ծոմի և աղոթքի օրերին
ՆԱ ապացուցեց Սատանային ԱՍՏԾՈ ՍՈՒՐԲ ԽՈՍՔԻ
հզորությունը և դուրս եկավ անապատից՝ լի շնորհով ու
ճշմարտությամբ, պատրաստ կատարել առաքելությունը, որ
ՆԱ ստացել էր Երկնքից:25 Այո, նույնիսկ ԱՐՔԱ ՀԻՍՈՒՍԸ ԻՐ
ժամանակն է ունեցել անապատում և շատ այլ անգամներ:
Յուրաքանչյուր կնոջ և տղամարդու, ում վրա ԱՍՏՎԱԾ
երբևէ իր ձեռքն է դրել և կանչել, ՆԱ բերում է դեպի անապատ:
Ես ի նկատի ունեմ ամայի տեղ քո հոգևոր կյանքում, որտեղ
ԱՍՏՎԱԾ առանձնացնում է քեզ, երբ մարդիկ չեն հասկանում
քեզ, երբ դու գիտես, որ քո ժամը եկել է, որպեսզի ԱՍՏՎԱԾ
օգտագործի քեզ: ԱՍՏՎԱԾ ասում է. «Ես չեմ ուղարկելու
ինչ-որ մեկին, որ աղոթի քեզ համար: Դու ինքդ պետք է
աղոթես քեզ համար»:26 Դու պետք է դեմառդեմ հանդիպես
ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԱՍՏԾՈՒՆ: ԱՍՏՎԱԾ դուրս կբերի քեզ
անապատ, որտեղ դու կամ կհամակերպվես ԱՍՏԾՈ հետ
կամ կմեռնես: Դու կպառկես դեմքով դեպի ԱՍՏՎԱԾ և
հոգեվարքում կգոռաս, մինչև չգտնես ԱՍՏԾՈ կողքին քեզ
համար նախատեսված տեղը: Նոր հարաբերություններ
կհաստատես ԱՍՏԾՈ հետ և երբեք այլևս չես տրտնջա, երբ
ԱՍՏՎԱԾ ասի քեզ, որ գնաս Նինվեհ, որովհետև արդեն
կապված կլինես ԱՍՏԾՈ գահի հետ, և ՆՐԱ փառքը մշտապես
քո դեմքի առաջ է: Ի նկատի ունեմ այն տեղը, որտեղ ԱՍՏՎԱԾ
քեզ հրահանգում է և դու ստանում ես ՆՐԱ հրահանգները:
Դա մի տեղ է, որտեղ չկա հարմարավետություն քեզ համար
և որտեղ ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ ես անում:
Ի՞նչ ես կարծում, ինչ էր զգում Դավիթը, երբ նրա շուրջ
վեց հարյուր մարդ կար և նրանցից ոչ ոք չէր հասկանում
նրան: Նա ասաց. «Իմ հոգին կյանքի ծարավ է, ԱՍՏՎԱԾ,
ու՞ր ես գնացել: Ես չեմ զգում ՔԵԶ: Իմ հոգին կենդանի
ԱՍՏԾՈ ծարավ է զգում»:27 Դավիթը մի վայրում էր, որտեղ

ԱՍՏՎԱԾ չէր գալիս և չէր խոսում նրա հետ, և նա պետք է
կայուն հետևեր ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՆ, որը նրա մեջ աշխատանք
էր վարում: Նա պետք է ՏԻՐՈՋ բարության և ողորմության
նկատմամբ հավատ ունենար, որպեսզի ԱՍՏՎԱԾ նրան
որևէ կերպ առաջնորդեր նրա փորձությունների և հոգևոր
անապատի միջով:28
ԱՍՏՎԱԾ փորձում է աճեցնել կանանց և տղամարդկանց:
Դու ասում ես. «ԱՍՏՎԱԾ ինձ մարգարե դարձրեց»: ՆԱ
արեց դա: Իսկապե՞ս: Նախ, թույլ տուր տեսնել քո կոշիկների
միջի ավազը: Երբ հին ժամանակների մարգարեները գալիս
էին ՏԻՐՈՋ ԽՈՍՔԻՆ, նրանցից շատերը քարկոծվում էին,
բանտարկվում և ատելության արժանանում բոլորի կողմից
և նույնիսկ սպանվում:29 Եվ ահա դու, հենց առաջին անգամ,
երբ ենթարկվում ես հետապնդման, լաց ես լինում և ասում.
«Ես կհեռանամ ԱՍՏԾՈՒՑ»: Բայց եթե թույլ տաս ՆՐԱՆ
և զիջես ՆՐԱ ՀՈԳՈՒՆ, ԱՍՏՎԱԾ կկատարելագործի քեզ
ամայի վայրում և կհասունացնի քեզ:
Կլինեն ժամանակներ քո փորձությունների ընթացքում,
երբ ԱՍՏՎԱԾ կկտրի քեզ բոլորից և քեզ կկողպի ԻՐ հետ և
դու լաց կլինես. «ԱՍՏՎԱԾ, որևէ մեկը չի հասկանում ինձ»:
ԱՍՏՎԱԾ պատասխանում է. «Ես չեմ ուզում դա: Դու ուս ես
փնտրում, որի վրա լաց լինես, ԵՍ ուզում եմ, որ դու ԻՄ ուսի
վրա լացես»: Ձեզանից ոմանք արդեն հիմա ամայի վայրում
են: Մնացածներն արդեն դուրս են գալիս անապատից: Դու
ԱՍՏԾՈ հետ էիր: Դու ԱՍՏԾՈ հետ էիր խոսում և ԱՍՏՎԱԾ
քեզ հետ էր խոսում: Դու համապատասխանում ես ԱՍՏԾՈ
պայմաններին: Դու գտել ես ԱՍՏԾՈ մեջ այն տեղը, որտեղ
դու կայուն կանգնած ես և չես տատանվում: Դու կայուն
չես քո Քրիստոնեական ճանապարհին: Դու դեմառդեմ
հանդիպել ես ԱՍՏԾՈՒ և իրականության հետ: Դու նաև
անապատի դասերն ես լավ քաղել: Դու սովորել ես աղոթել
և գիտես, թե ինչպես ընդունել ՆՐԱ խոստումները: Դու
գիտես, թե ով ես և գիտես՝ ով է ԱՍՏՎԱԾ: Քեզ հարկավոր
չէ մարդկային հավանություն, որովհետև դու արդեն լսել ես
դրանք ԱՍՏԾՈՒՑ: Դու այլևս ուրիշի միջոցով չես խոսում, այլ
ուղիղ ես խոսում ԱՍՏԾՈ հետ, և ՆԱ պատասխանում է քեզ:
«Վեր կաց և գնա անապատ: Ես մի բան ունեմ քեզ համար
անապատում. շփոթություն, հիասթափություն, սրտի ցավ,
հետընթաց»:30 Դու կարող ես ֆիզիկապես անապատում լինել,
կարող ես լինել այնտեղ մտովի կամ հոգեպես: Բայց ԱՍՏՎԱԾ
աշխատանք է կատարում քո սրտի հետ անապատում:
Փիլիպպոս, ինչու՞ ես գնում անապատ: «Որովհետև
այնտեղ մարդ կա, որը պետք է թագավորությունը և
ամբողջ ազգը բերի ԱՍՏԾՈՒՆ»: ԱՍՏՎԱԾ տառապանք չի
պատճառում քեզ, որովհետև դժգոհ է քեզանից: ԱՍՏՎԱԾ
միայն ընտրյալներին է թույլ տալիս տառապել: Տառապանքը
բոլորի համար չէ, որովհետև ԱՍՏՎԱԾ բացի լավ ցորենից
ոչինչ չի աղա: 31
Դուք հարցնում եք. «Ին չու՞ ուրիշների համար դա այդքան
հեշտ է, իսկ ինձ համար այսքան դժվար»: Նրանց համար
հեշտ է, քանի որ Աստված չի խնդրում նրանց կանգնել
կաղնու ծառի նման: «Ինչու՞ է այնպես, որ այսինչն ու այնինչը
ունեն այդքան շատ նյութական բարիքներ»: Դա նշանակում
է, որ ԱՍՏՎԱԾ միայն դա ունի նրանց համար: Պատճառն
այն է, որ ԱՍՏՎԱԾ միայն դա է նախատեսել նրանց համար:
(Շարունակությունը՝ էջ 4)

19 Մատթէոս 3:1,Ղուկաս 1:13-17, 67-80 20 Մատթէոս 3:4 21 Գործք 9:3-22 22 Գաղատացիներին 1:17 23 Մատթէոս 13:35, Յովհաննէս 17:24, Եբրայեցիներին 5:8-9, 9:24-28, Պետրոս
Ա1:18-21 24 Մատթէոս 4:1-2 25 Մատթէոս 4:2-11, Մարկոս 1:12-13, Ղուկաս 4:1-14, Յովհաննէս 1:14 26 Մատթէոս 6:6, Ղուկաս 18:1-8, Եթեսացիներին 6:18, Փիլիպեցիներին
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անապատի հիասթափություններում, երբ նրանց կերպարը
վատաբանվել է և մարդիկ վատ և անարդար խոսքեր
են ասել ձեր մասին: Դու չես կարող տեսնել, թե ինչպես
արդարամիտ ԱՍՏՎԱԾԸ ոչինչ չի անում, երբ քեզ հետ
վատ են վերաբերվում, բայց ՆԱ ասում է. «Ես կանչում եմ
քեզ անապատի փորձության համար»: Դու աղոթել, աղոթել
և աղոթել ես, մինչև չլինի ուրիշ աղոթք աղոթելու, և երբ
նույնիսկ աղոթքդ դառնա անապատ: Քո սիրտը այնքան
է ցավում, որ միակ բանը, որ կարող ես անել, դա նստել
եկեղեցում և լաց լինել: Դու չես կարող ԱՍՏԾՈՒՆ գտնել
երգում: Դու չես կարող ԱՍՏԾՈՒՆ գտնել պարի մեջ: Դու
չես կարող ԱՍՏԾՈՒՆ գտնել պաշտանմունքի մեջ: Այդ
ամենը չորացել է: Դու արել ես այն ամենն, ինչ որ կարող
էիր: Դու վճարել ես քո տասանորդները և հավատացել ես
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՆ:
Դու նայում ես քո բանկային հաշվի մնացորդին, և քո
պարտավորություններն ավելին են, քան քո եկամուտը: Դու
քարոզել ես ԽՈՍՔԸ մարդկանց և փորձել ես առատաձեռն
լինել նրանց նկատմամբ: Դու քո ճանապարհից շեղվել ես,
որպեսզի ցույց տաս քո բարությունը և միակ բանը, որ ստացել
ես կոշտ ու կոպիտ բառերն են եղել: Դու անապատում
ես: Բայց երբ ԱՍՏՎԱԾ գալիս է, ՆԱ վառում է քո հոգուց
այն ամենն, ինչը վնասակար է եղել քեզ համար: ՏԻՐՈՋ
ՀՐԵՇՏԱԿԸ (ՏԵՐՆ ԻՆՔԸ) գալիս է և խոսում է քեզ հետ այրվող
թփի միջից և ասում է. «Կարող ես գնալ հիմա: Հիմա ունես
հավերժ կյանքի խոսքերը ԻՄ ժողովրդի համար: Դու ունես
հույսի խոսքը, փրկության խոսքը»: Այդ ժամանակ է, որ դու
սկսում ես անվերջ երախտապարտ լինել ԱՍՏԾՈՒՆ քեզ
հետ հաղորդակցվելու համար և խորան ես հիմնում այնտեղ՝
անապատում ՆՐԱ համար: Դու երբեք, երբեք չես մոռանա
այդ տեղը, որտեղ հանդիպեցիր ԱՍՏԾՈՒՆ դեմառդեմ:
Դու կհասկանաս, թե ինչ է նշանակում ամբողջովին
առաջնորդված լինել ԱՍՏԾՈ ՀՈԳՈՎ, և Կենդանի Ջրերը,
որ դու կգտնես, անապատը կդարձնեն մրգատու այգի:
Եվ այս ամենը միայն անապատում ԱՍՏԾՈՒՆ հնազանդ
լինելու համար:
ԱՍՏՎԱԾ ասում է. «Ուզում եմ այցելել ԻՄ ժողովրդին:
Մարդկության ճիչը ԻՆՁ է հասել և չունեմ մարդ ուղարկելու:
Ես չեմ ուղարկի մարգարե, որը պատրաստված չէ: Ես չեմ
ուղարկի քարոզիչ, որին ՀՈԳԻՆ չի առաջնորդում: Ես չեմ
կարող մարդ ուղարկել, որ քարոզի ապաշխարում, մինչև
այդ մարդն ինքը չգտնի ապաշխարանք»:
Ապա դու կարող ես ասել. «ԱՍՏՎԱԾ, հիմա հասկանում
եմ ամենը, ինչպես որ կա: Ես հասկանում եմ հիմա, ինչու
ԴՈՒ թույլ տվեցիր, որ այդ ամենը կատարվի ինձ հետ և
անձրև չուղարկեցիր միայնության, հուսահատության,
մերժման, զրկանքի և թյուրիմացության անապատ, քանի
որ ԴՈՒ էիր, որ բերեցիր ինձ այնտեղ»:
Սկզբում դու չէիր հասկանում, ասում էիր. «Ինչու՞,
ի՞նչ եմ արել: Ի՞նչով եմ հիասթափեցրել ԱՍՏԾՈՒՆ:
Ինչու՞ ԱՍՏՎԱԾ մի դուռ չի բացում: Ինչու՞ եմ ես այս
իրավիճակում»: Դու այդտեղ ես, քանի որ ԱՍՏՎԱԾ
պատրաստում է տղամարդուն կամ կնոջը փրկության,
սիրո, անսպառ ողորմության և մարդկության նկատմամբ
շնորհի
հաղորդագրությունը
ստանալու:
ԱՍՏՎԱԾ
կաջակցի քեզ և դու կանցնես անապատի փորձությունը:
Եվ դու երախտապարտ կլինես ԱՍՏԾՈՒՆ դրա համար:
Ամենաքաղցր ժամը, որը դու երբևէ ապրել ես, այն է, երբ
ԱՍՏՎԱԾ գալիս է անապատ, և հենց քո առջև այդ այրվող
թուփն է այդ ամայի, միայնության վայրում: Երբ դու
(Շարունակությունը՝ էջ 8)

(Շարունակությունը 3 էջից)
ԱՍՏՎԱԾ չի կարող նրանց տառապանք վստահել: ՆԱ
չի կարող նրանց տակ ցանկացած կրակ դնել, քանի որ
նրանք կվառվեն: ԱՍՏՎԱԾ չի ուզում անիմաստ վատնել
ԻՐ չարչարանքի վառարանը: Եթե քո հոգում ոսկի չկա,
ԱՍՏՎԱԾ չի վատնի իր վառարանը քո վրա: Եթե քո մեջ չկա
որևէ բան, որ կարող է հանգեցնել սուրբ կյանքի, ԱՍՏՎԱԾ
չի ուղարկի քո ճանապարհին ոչ մի փորձություն կամ
դժվարություններ: Փորձությունները և դժվարությունները
ԱՍՏԾՈ սրբերի համար են, ովքեր բերում են ՆՐԱ ԽՈՍՔԸ
մարդկությանը: Քրիստոնյայի կրծքանշանը նվաճում է, երբ
դու ենթարկվում ես նույն հալածանքին, որին ենթարկվել է
Հիսուսը:
Բոլորը սիրում են, երբ իրենց գովում և պատվում են:
Նրանք շողում են պայծառ լույսի նման: Նրանք սիրում են,
երբ մարդիկ սիրում են իրենց և լավն են մտածում իրենց
մասին: Նրանք չեն սիրում լսել իրենց մասին այսպիսի
բառեր. «Հեռու մնա նրանից: Նա հերետիկոս է, նա սուտ
հավատքի է պատկանում»: Բայց ի՞նչ է ասում ԱՍՏՎԱԾ. «…
Զգույշ եղիր, որդի, երբ բոլորը քո մասին լավն են ասում: Դա
տարբերվելու նշան չէ: ԱՍՏՎԱԾ չի ձայնագրում քեզ որպես
լավ մարդ, երբ ամեն մեկը քո մասին լավն է խոսում: Բայց
երբ քեզ հայհոյում են և հետապնդում ու ամեն տեսակի վատ
բաներ են ասում քո մասին՝ ԻՄ անունով բոլոր տղամարդիկ
և կանայք չարակամ են քո նկատմամբ, ուրախացիր, եւ
շարունակիր ուրախանալ, եւ պարիր ուրախությունից,
քանի որ մեծ է քո վարձատրութիւնը երկնքում»:32 Այսպիսով,
դու պետք է ուրախանաս, երբ մարդիկ վատն են խոսում քո
մասին՝ ՀԻՍՈՒՍԻ անվան համար:
ԱՍՏՎԱԾ փնտրում է Մովսեսների և Հովհաննես
Մկրտիչների, Հովսեփների և Դեբորաների ու Սամուելների,
որովհետև աշխարհը խավարի մեջ է և կարիք ունի կյանքի
Լույս բերելու նրանց: ՆԱ ուզում է, որ այդ կանայք և
տղամարդիկ դուրս գան անապատից, նրանք, ովքեր
հանդիպել են ԱՍՏԾՈՒՆ այն գաղտնի վայրերում,
միայնության ժամերին, այդ ծանրագույն ժամերին, երբ չես
կարողանում քնել և պետք է աղոթես, նրանք, ովքեր գիտեն
միայն ԱՍՏԾՈՒ ժամերը, երբ միակ խոնավությունը, որ
թափվում է քո աչքերից, երբ լացում ես ԱՍՏԾՈՒՆ դիմելով
արցունքներում, որոնք թափվում են գետերի պես, երբ
դու կանչում ես ԱՍՏԾՈՒՆ. «ԱՍՏՎԱԾ, տես, ես անցնում
եմ փորձության միջով, օգնիր ինձ անցնել այն: Օգնիր
ինձ հաղթահարել դա այսօր, ԱՍՏՎԱԾ: Մի թույլ տուր,
որ խեղդվեմ, ԱՍՏՎԱԾ: Տուր ինձ ուժ, ներքին ուժ, վեր
կենալու նորից ու նորից ՔՈ ՀՈԳՈՎ: Լացի և արցունքների
և դժվարությունների ու հոգեվարքի ընթացքում, ԱՍՏՎԱԾ,
օգնիր ինձ ներել այս անգամ: Մի թող, որ այս ցավն այնքան
խորը լինի, որ չկարողանամ ներել: Մաքրիր ինձ ՔՈ անգին
արյունով և լցրու ինձ ՔՈ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՎ»: Դու հոգեվարքի
մեջ ես ամբողջ գիշեր, մինչև տեսնում ես նորից ծագող
արևը ևս մեկ անքուն գիշերում և քո անկողինը, որը թաց է
արցունքներիցդ և քրտինքիցդ, քանի որ դու գոտեմարտում
էիր ԱՍՏԾՈ հետ հանդիպելու ՆՐԱՆ և ի վիճակի լինելու
հանդուրժել ու փոխվել, որովհետև ԱՍՏՎԱԾ ասաց մի օր.
«Գնա ներքև դեպի անապատ»:
ԱՍՏՎԱԾ է ընտրում ԻՐ վկաներին, և այնուհետև
նրանց վերապատրաստում է անապատում: ԱՍՏՎԱԾ
գտնում է ԻՐ կանանց և ԻՐ տղամարդկանց այդ
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Ալբուկերքի և Սանտա Ֆե, Նյու
Մեքսիկո
Դա Նյու Մեքսիկոյում
միանշանական վկայության
հանձնարարություններ կատարելու լավագույն հանգստյան
օրերից էր, որ ես ու եղբայրները կատարում էինք: Մարդիկ երկու
օրինակ գրականություն էին վերցնում, որպեսզի երկրորդ օրինակը
տան մեկ ուրիշի: Եվ Թոնի Ալամոյի Եկեղեցու վերնաշապիկներ
կրելով, մենք կարողացանք վկայել ռեստորաններում:
Մի հատուկ ավտոկայանատեղում մի կին գտավ մեր
թերթերից մեկը, որը դրել էինք նրա մեքենայի վրա: Կարդալու
ընթացքում նա սկսեց ժպտալ և սեղմեց սրտին ու ցույց տվեց
իր կողքի մարդկանց: Միանշանակ, ահա այդտեղ էր Աստված
ուզում, որ մենք լինեինք այս հանգստյան օրերին: Նա մեզ
տարավ այնտեղ, որտեղ մենք պետք էինք: Այս միջադեպը
իսկապես օրհնություն էր. տեսնել այն, որ մարդկանց դուր է
գալիս ավետարանչական գրականությունը և այն, որ նրանց
հոգիները փրկվում են:

Էլ Սալվադորից մի քահանա, ով ստացել
էր «Երբեք չհոգնես» իսպաներեն տարբերակը,
զանգահարեց վկայության թեժ գիծ: Նա հավանել էր
հաղորդագրությունը և ուզում էր իսպաներեն լեզվով
էլի Աստվածաշունչ և գրականություն ստանալ:
Նա ասաց, որ Տերը պատմել է իրեն, որ Թոնին
շուտով ազատվելու է բանտից: Տերը նրան այնտեղ է
պահում, որպեսզի նա այնտեղի մարդկանց քարոզի
ավետարանը, և երբ նրա գործը ավարտված կլինի, նա
ազատ կարձակվի: Նա հեռախոսով աղոթեց Թոնիի
և եկեղեցու համար, և ասաց, որ Տերը ուզում է, որ
մենք դիմենք Նրան, Նա մեզ հետ է, ջերմեռանդորեն
դիմենք Նրան՝ հաղթանակի, փրկություն և հոգիների
փրկության համար: Նա ասաց, որ Տերը ասել է իրեն,
որ ինքը մեծ բացահայտումներ է անելու մեզ համար, և
մենք չենք կարող թուլանալ, մենք պետք է շարունակենք
հավատալ, որ ՆԱ է Աստված և որ ՆԱ ի վիճակի է
անել շատ ավելի շատ, քան մենք խնդրում ենք: Աստծո
Թագավորությունը հաղթանակ է: Աղոթքով հաղթենք:
Օթելիա Կարաբիա դե Կամբո
Սան Սալվադոր, Էլ Սալվադոր

Արքանզաս

Իմ քահանային և ընկերներին,
Ես հենց նոր կրկին կարդացի և վերջացրեցի ձեր
«Անապատի զինվորները» հաղորդագրությունը: Ես աչքի
էի անցկացնում որոշ հաղորդագրություններ և նորից
կարդում էի: Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ
եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ: Շնորհակալ եմ
ամենաշատը նրա համար, որ կիսում եք մեզ և աշխարհի
հետ այն, ինչ Աստված տվել է ձեզ:
Իմ Քրիստոնեական կյանքի ընթացքում, տարիների
ընթացքում մի քանի անգամ պատահել է, որ ես կանգնել
եմ փորձությունների «անապատում»: Այդ ժամանակ ես
չէի հասկանում, թե ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ ինձ
հետ տարբեր բաներ տեղի ունենան: Այդ միայնության
վայրում Աստծո հետ միասին լինելուց հետո միայն,
Աստված ինձ կարողացավ տալ ըմբռնում:
Երբ կառավարությունը երեխաներիս խլեց ինձանից, ես
նորից հայտնվեցի անապատում: Ես չէի կարողանում քնել,
չէի ուզում ուտել, մարդիկ ինձ չէին կարողանում մխիթարել,
Աստծուց նույնպես ոչինչ չէի լսում, պարզապես մեռնել էի
ուզում: Շարունակում էի Աստծուն կանչել, այդպիսի շատ
կեսգիշերային դեպքեր են եղել: Միակ բանը, որը ինձ ետ
էր պահում վերջնական ոչնչացումից, Աստծո Խոսքն էր,
Աստծո Սուրբ Հոգին և Նրա Ուժը: Երբ ես վերջապես քնեցի
նրանց մասին լացելով նրանց մասին անհանգստանալով և
այլն, նորից արթնացա և իմ միակ ապավենն ու սփոփանքն
Աստծո Խոսքն էր:
Վերջիվերջո, կարծում եմ Աստված արդեն հոգնեց իմ
«նվնվոցից»: Մի օր, երբ նորից սկսեցի լացել և աղոթել,
Աստված խոսեց իմ սրտի հետ և սաստեց ինձ: Նա ասաց
ինձ, որ Նա գիտի, թե ինչ եմ զգում: Նա արդեն անցել է
դրա միջով: Ոչ միայն Նա բաժանվել էր Իր Որդուց, այլ Նա
ուղարկեց Իր Որդուն մեռնելու՝ իմ որդիների և մնացած
բոլորի համար: Նա ասաց ինձ, որ լիովին վստահեմ Իրեն և
Նա հոգ կտանի ամեն ինչի համար: Ես անմիջապես այնպիսի
օգնություն զգացի: Ես շարունակաբար անհանգստանում

էի, մշտապես մտածում էի իմ հանգամանքների մասին,
փոխանակ թողնեի դրանք Աստծո կամքին: Այն բաները,
որոնք դուք ինձ տարիներ շարունակ սովորեցրել եք,
միգուցե շատ հասարակ են հնչում, բայց ահա փորձության
ժամանակը եկել է: Ես չեմ ասում, որ հեշտ է եղել անցնել
այդ փորձության միջով, բայց երբ Աստված սաստեց ինձ,
ես այնպիսի խաղաղություն զգացի: Ես կարող էի արդեն
կենտրոնանալ Տիրոջ վրա և նոր հասկացա, որ Աստված
միշտ վերահսկում է ամեն ինչ: Ինչ-ինչ պատճառներով,
Աստված թույլ տվեց, որ ինձ հետ դա պատահի և դա
տանում էր Աստծո Փառքին:
Ձեր հաղորդագրության մեջ դուք ասում եք. «ԱՍՏՎԱԾ
դուրս կբերի քեզ անապատ, որտեղ դու կամ կհամակերպվես
ԱՍՏԾՈՒ հետ կամ կմեռնես…Աստված փորձում է
հասունացնել տղամարդուն կամ կնոջը: ԱՍՏՎԱԾ չի ուզում
անիմաստ վատնել ԻՐ չարչարանքի վառարանը: Եթե ձեր
սրտում ոսկի չկա, ԱՍՏՎԱԾ չի վատնի իր վառարանը ձեր
վրա: Եթե ձեր մեջ չկա ոչինչ, ինչն արժանի է հավիտենական
կյանքի, ԱՍՏՎԱԾ չի ուղարկի ձեր ճանապարհին ոչ մի
փորձություն կամ դժբախտություն»:
Ես չեմ ասում, որ չեն լինելու ուրիշ փորձություններ,
բայց այս մեկը ամենամեծն էր և Աստված անցկացրեց
ինձ դրա միջով: Ես համոզված եմ, որ ավելի մեծանալու
և հասունանալու ենք, բայց պարզապես ուզում էի
շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն տարիների համար,
որ դուք փորձել եք «իմ միջից ինձ հանել» և սովորեցրել եք
լինել Քրիստոսի նման, և այդ տարիները իզուր չէին: Ես դեռ
պայքարում եմ: Շնորհակալ եմ ձեր օրինակի համար, որ
ինչ էլ որ չպատահի, դուք ամուր կանգնած եք: Շնորհակալ
եմ ձեր համառության և համբերության համար:
Ձեր դուստրը Աստծո անունով,
Բեքի Ավիլա,
Հ.Գ. Շնորհավոր ձեր 77-ամյակը, թող Աստված օրհնի ձեզ,
շուտով կհանդիպենք:
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Հարգելի Քահանա Ալամո,
Դուք միշտ մեր սրտերում եք և մեր աղոթքներում:
«Ո՞վ կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց» (Հռ. 8:35-39): Այս
հակաքրիստոսները հարձակվում են Աստծո եկեղեցու
վրա: Այն մեղադրանքը, որ դուք, Քահանա Ալամո,
կառավարում եք մեր մտքերը, Սատանայի ևս մեկ հնարք
է, որպեսզի արժեքազրկի Սուրբ Հոգու ուժը, որը մեզ
առաջնորդում է մեր եկեղեցում:
Եկեղեցում մեզանից յուրաքանչյուրն իր անձնական
վկայությունն ունի Աստծու ուժի վերաբերյալ մեր կյանքում:
Հիսուսն Ինքն է բացահայտել Իրեն ինձ, երբ ես ոչ մի գաղափար
չունեի Աստծո մասին: Ես նոր էի եկել մի խնջույքի և պատրաստ
էի լավ ժամանակ անցկացնել: Իմ առաջին խմիչքը վերցրեցի և
պատրաստվում էի խմել այն, երբ զգացի, որ պղպջակի մեջ եմ:
Լսողությունս անհետացավ: Տեսնում էի, որ խումբը նվագում
էր, մարդիկ պարում էին և ծիծաղում, բայց ձայն չկար: (Այս
ամենն այնքան արագ տեղի ունեցավ, կարծես անսահման
լիներ): Ապա քամու և կայծակի պես, ես լսեցի Աստծո ձայնը
իմ ամբողջ մարմնով: Նա ասաց. «Մեղքը, որ հոգուդ վրա է,
քեզ տանում է Այրվող Դժոխք»: Այդ պահին, Աստված օգնեց
ինձ գիտակցել մեղքը, դատել և հասկանալ: Աստված չի
դասակարգում մեղքը այնպես, ինչպես ինձ սովորեցրել էր
Կաթոլիկ դավանանքը: Բոլոր մեղքերն ինձ տանում էին դեպի
Դժոխք:
Ես դեն նետեցի բաժակս և դուրս վազեցի: (Ես ոչինչ
չգիտեի մարդկանց մասին, ովքեր կողքիս էին կամ թե
ինչ կմտածեն նրանք, ներքին ինքնաքննադատությունը
ներխուժեց հոգիս): Զգացի, ճանապարհի վերջում
ծնկներիս եմ իջել և պաղատում եմ Աստծուն «Ներել ինձ»:
Ես երբեք չէի լսել ապաշխարանքի մասին և չգիտեի,
ինչ պետք է անեմ: Օգնություն էի փնտրում այդ գիշեր և
նույնիսկ ինչ որ մեկի հետ խոսեցի, ով Աստվածաշնչային
դպրոց էր գնում: Մինչև նա հասկացավ, թե ինչու, ես արդեն
նրա տանն էի: Նա ինձ առաջարկեց մարիհուանա ծխել:
Ոչ, ես չուզեցի: Գնացի տուն: Հասկացա. «Ես կապրեմ և
կմեռնեմ մեղքի մեջ և ոչինչ չեմ կարող անել դրա հետ»:

Հաջորդ առավոտյան ընկերներիցս մեկը հրավիրեց գնալ
իր հետ Հոլիվուդի Բուլվար (մի տեղ, որը ես չէի գնում): Մենք
գնացինք, և ահա այստեղ է, որ ես հանդիպեցի իմ եղբայրներ
Թոնի և Սյուզի Ալամոներին Ալամոյի Քրիստոնեական
Եկեղեցուց: Մի բան, որ ինձ ասաց եկեղեցու եղբայրներից
մեկն այն էր, որ Տիրոջը ծառայելը հեշտ է: Այն ամենը, ինչ ես
պետք է անեմ, այն է, որ հետևեմ Հիսուսին և երբեք չթեքեմ
հայացքս նրանից: Այս բառերը խոցեցին իմ սիրտը նետերի
պես, և Տերը բացեց Իրեն ծառայելու իմ հասկացությունը:
Բոլոր եկեղեցիները, որոնցում ես երբևէ եղել էի, սպանել էին
իմ մեջ այդ հավատը: Հիմա իմ սիրտը լի էր հավատով: Ես
գնացի Քենյոն Քաունթրիում, Քալիֆորնիայում, ծառայելու,
և ծառայության վերջում, ես հրավիրեցի Հիսուսին հոգուս
մեջ: Զգում էի, թե ինչպես է Հիսուսը մաքրում իմ բոլոր
մեղքերը: Զգում էի, թե ինչպես հին, մեղսավոր արյունը
դուրս է գալիս մարմնիցս և դառնում է արյան մի գետ: Ես
գիտեի, որ փոխվել եմ: Սա իմ նոր սկիզբն էր և ուզում էի
անհապաղ այն տարածել:
Իմ հայրը հարբեցող էր, որը երբեք չէր դառնա Աստծուն:
Նա եկավ եկեղեցի և ապաշխարեց իր բոլոր մեղքերի
համար և ամբողջովին մաքրվեց ալկոհոլից: Նա նույնպես
միացավ եկեղեցուն: Մի անգամ Սյուզան Ալամոն նրա
հետ հարցազրույց վարեց հեռուստահաղորդումներից
մեկի ժամանակ և հարցրեց հորս, արդյոք ուզում է, որ
իր երեխաները լքեն եկեղեցին: Հայրս պատասխանեց.
«Աստծո սիրուն: Թոնի և Սյուզան Ալամոյի Քրիստոնեական
Եկեղեցու նման վայր գույություն չունի»: Ես համաձայն
եմ: Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցու նման վայր
կամ մարդ չկա այսօր:
Սատանան տանուլ է տալիս, իսկ մենք հաղթում
ենք, բարձր պահելով Աստծո արյան հետքերով
ցուցատախտակը:
Հառաջ, Քրիստոնյա Զինվորներ
Մենք սիրում ենք ձեզ, Քահան Ալամո
Քույր Աննա Մոան

Օկլահոմա

Քահանա Թոնիին,
Երբ ես լսեցի «Հոսող ավազների» մասին ձեր
հաղորդագրությունը, ես հիշեցի մի երազ, որը տեսել
էի մոտավորապես երեսուն տարի առաջ, Դայերում,
Արկանզաս:
Քայլում էի շատ նեղ պատով, հասել էի
համարյա կեսին, երբ սկսեցի ճոճվել: Կորցրեցի
հավասարակշռությունս և վայր ընկա: Ընկա ավազի
վրա և սկսեցի խորտակվել: Հասկացա, որ հոսող
ավազների մեջ եմ:
Իմ երկու եղբայրներն ինձ հետ այնտեղ էին, բայց
չէին կարող օգնել ինձ: Երբ ավազը հասել էր արդեն
իմ բերանին, մոտ հարյուր մետր հեռավորության վրա
ես տեսա ձեզ, Քահանա Ալամո: Դուք շարժվում էիք
հստակորեն և պատահական ինձ նկատեցիք, և արագ

մոտեցաք, մեկնեցիք ձեր ձեռքը և միայն Աստված ձեր
միջոցով շատ հեշտորեն դուրս քաշեց ինձ:
Աստված ցույց տվեց ինձ, որ դուք Իր Հոգու միջոցով ուժ
ունեք: Նա նաև ցույց տվեց ինձ, որ ես այդ պատի վրա էի՝
շատ ուղիղ և նեղ, բայց միայն հավասարակշռությունը
չէ որ պահում էի, դրա համար էլ ընկա: Ինչպես ձեր
հաղորդագրությունն է ասում, ես հոսող ավազների մեջ
էի, միայն Աստված կարող էր ձեր միջոցով ինձ դուրս
բերել: Ոչ մի եղբայր ի վիճակի չէր:
Շնորհակալ եմ Աստծուց ձեր հաղորդագրությունների
համար և, առհասարակ, Աստծուց՝ հնազանդության
համար:
Թոմմի Սցարցելլո,
Մոֆֆեթ, ՕՔ
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Զիմբաբվե

Քահանա Ամոս Անդալան բաժանում է Քահանա Ալամոյի
թերթերը և Մեսիա գիրքը Քենիայի գյուղերում, Աֆրիկա:

Հարգելի Քահանա Ալամո,
Ձեր ծրագիրը, Թոնի Ալամոյի
Եկեղեցին,
իմ
յուրաքանչյուր
շաբաթվա օրհնությունն է Ռադիո
Աֆրիկա Երկուսի եթերում: Ես այս
ծրագիրը գտա մոտ մեկ ամիս առաջ:
Դրա
հաղորդագրությունները
Աստծո Խոսքը ավելի պարզ են
դարձնում, քան բոլոր նրանք,
որոնք ես լսել եմ, այսպիսով, ես
ամեն շաբաթ այն լսում եմ:
Շնորհակալություն
ձեր
ծրագրի համար և շարունակեք
լավ աշխատել:
Ձերը՝ հավատարմորեն,
Ռ.ն.
Գոկվե, Զիմբաբվե, Աֆրիկա

Գանա
Սիրելի Քահանա Ալամո,
Թող Ամենակարող Աստված, որի Որդին Քրիստոսը, մեր
փրկիչը, առատորեն օրհնի ձեզ՝ ձեր ոգեշնչող և հոգիներ
շահող գրականությունը ինձ հասցնելու համար: Թող որ Նա
ընդլայնի ձեր տարածությունը և ազդեցությունը:
Շատ զարմանալի է, թե ինչպես իմ կեղտը կարող
էր քողարկված լինել և վերածվել գեղեցկության՝ ձեր
գրականությունը բացահայտելուց հետո: Այն ծածկված էր
կեղտոտ սպիներով, բայց Քրիստոսի շնորհիվ, որին ես հիմա
գիտեմ, ես գիտեմ, որ իմ մեղքերը լվացվել են:
Ես ի վիճակի էի կիսել գրականության այս հսկա նվերը,
որը ես ստացա ձեր եկեղեցուց իմ ընտանիքի և ընկերների
հետ, և բոլոր հոգիները, որոնք կարդացել են՝ հիացած են: Մենք
երջանիկ կլինենք, եթե կարողանաք մեզ ուղարկել ավելի շատ
այս օրհնությունից, ինչպիսին է գրականությունը, թերթերը,
Աստվածաշուչ, Մեսիա գիրքը, մեր ամենօրյա ընթերցանության
և ճշմարտությունը խոսելու համար, որպեսզի մենք չկրկնենք
մեր սատանայական մեղքերը նորից և հավերժ երջանկություն
վայելենք մեր Փրկիչ Հիսուսի հետ, երբ նա գա մեզ տանելու:
Մենք նաև կուզենայինք լսել ձեր հիասքանչ ձայնը, ուստի,
խնդրում ենք ուղարկել մեզ CD-ներ: Հուսամ, որ Հիսուսի
անունով, կիրականացնեք մեր խնդրանքը:
Շնորհակալ եմ մեզ ճշմարիտ քարտեզ տալու համար,
որը մեզ առաջնորդում է և մենք մեր երախտագիտությունը
կհայտնենք այդ գրականությունը և թերթերը մնացած
մոլորված ոչխարների հետ կիսելով:
Ձերը՝ հավատարմորեն,
Ն. Ս. Աշանթի, Գանա, Աֆրիկա
Հարգելի Քահանա Թոնի Ալամո,
Ես շատ ուրախ եմ գրել ձեզ այս նամակը: Նախ և առաջ,
ի՞նչպես եք: Հուսամ, որ Ամենակարող Աստծո ողորմությամբ,

դուք լավ եք: Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ
թանկարժեք ժամանակից հատկացնելու և իմ նամակը
կարդալու համար, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք Աստծո
շատ զբաղված մարդն եք:
Ես վերջերս փրկվեցի՝ ձեր գրականությունը և թերթերը
կարդալով: Դուք փոխեցիք ինձ և ստիպեցիք ապաշխարել,
Աստծո Խոսքը քարոզելու ձեր միջոցով:
Պարոն, ես ցանկանում եմ իմանալ և ինքնուրույն կարդալ
Աստվածաշունչը, բայց քանի որ ես ուսանող եմ, չեմ կարող
ինձ թույլ տալ Աստվածաշունչ գնել՝ Գանայում դրա բարձր
գնի պատճառով: Շատ ուրախ կլինեմ, եթե կարողանաք
ինձ ուղարկել մեկ օրինակ իմ անձնական օգտագործման
համար: Ուզում եմ ավարտել այս մի քանի բառով:
Շնորհակալ եմ:
Ձեր ընկեր՝
Ա. Ա.
Սեֆվի, Գանա, Աֆրիկա
Սիրելի եղբայր՝ Հիսուսի անունով,
Գրում եմ ձեզ Գանայից, որպեսզի շնորհակալություն
հայտնեմ ձեզ և ձեր եկեղեցուն: Թող Աստված առատորեն
օրհնի ձեզ: Ես փրկված եմ ձեր հետևյալ գրականության
շնորհիվ` «Սա այն ամենն է»: Հիմա ես ընդունել եմ Տեր
Հիսուսին որպես իմ Տեր և Փրկիչ:
Քահանա, ես ուզում եմ խնդրել, որ ինձ ուղարկեք հիսուն
օրինակ ձեր գրականությունից: Ես պատրաստ եմ տարածել
Աստծո Խոսքը իմ ընկերների և ծանոթների հետ: Ես նաև
ուզում եմ խնդրել, որ ուղարկեք ինձ սկավառակներ և այլ
բաներ, որոնք կօգնեն ինձ սովորել Աստծո Խոսքը:
Թող Տեր Հիսուս Քրիստոսը առատորեն օրհնի ձեզ: Ամեն
Ա. Ե.
Գանա, Աֆրիկա
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Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց մկրտություն
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ
և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:44 Պետք է ջանասիրաբար ուսումնասիրել
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ (Հին և Նոր կտակարաննորի) Եբրայերեն
և հունարեն բնօրինակների թարգմանությունը և անել այն
ամենը, ինչ այնտեղ ասված է՝ մինչև քո վերջին օրը:45
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
էլէկտրոնային նամակ ուղարկեք մեզ: Եվ տարածեք այդ
ուղերծները:
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):

(Շարունակությունը 7 էջից)
կարոտում ես տունդ և հոգնած ես, հանկարծակի ԱՍՏԾՈ
Հրեշտակը հայտնվում է, և դու սկսում ես շնորհակալություն
հայտնել ԱՍՏԾՈՒՆ այս միայնակ լքված սարի վրա:
Ապա ԱՍՏՎԱԾ կառաջնորդի քեզ ԻՐ ՀՈԳՈՎ կանանց
և տղամարդկանց սրտերի հետ հաղորդակցվելու ԻՐ
ամենակարող, գերբնական փրկությամբ:
Սկսեք հիմա, այս աղոթքը ԱՍՏԾՈՒՆ ասելով.
Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:33 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:34 Հավատում եմ, որ
ՆԱ մահացավ խաչի վրա և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ
գործած բոլոր մեղքերի քավության համար:35 Հավատում եմ,
որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց
ՀԻՍՈՒՍԻՆ36, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում
և այս պահին լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը և
այս աղոթքը:37 ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում
եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:38 Մաքրիր իմ բոլոր
մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր խաչի վրա
իմ փոխարեն Գողգոթայում:39 ԴՈՒ չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ
ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես
գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է այդպես
ասում:40 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես չես
թեքի, այդ թվում և ինձնից:41 Հետևաբար, ես գիտեմ, որ ԴՈՒ լսել
ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ փրկված
եմ:42 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին
փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը ՝
հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:43

31 Մատթէոս 3:12, 13:3-9, 18-30, 47-50, 21:44, Պետրոս Ա 1:6-7, Յայտնութիւն 3:18-19 32 Մատթէոս 5:11-12, Ղուկաս 6:20-23, Կորնթացիներին Բ 5:1, Թեսաղոնիկեցիներին Ա
4:14-18, Եբրայեցիներին 4:9, 11:16, Յայտնութիւն 22:12-14 33 Սղ 51:5, Հռ 3:10-12, 23 34 Մտ 26:63-64, 27:54, Ղկ 1:30-33, Յհ 9:35-37, Հռ 1:3-4 35 Գրծ 4:12, 20:28, Հռ 3:25, Ա.Յհ 1:7,
Յյտ 5:9 36 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 37 Ղկ 22:69, Գրծ 2:25-36, Եբր 10:12-13 38 Ա.Կր 3:16, Յյտ
3:20 39 Եփ 2:13-22, Եբր 9:22, 13:12, 20-21, Ա.Յհ. 1:7, Յյտ 1:5, 7:14 40 Մտ 26:28, Գրծ 2:21, 4:12, Եփ 1:7, Կղ 1:14 41 Մտ 21:22, Յհ 6:35, 37-40, Հռ 10:13 42 Եբր 11:6 43 Յհ 5:14, 8:11,
Հռ 6:4, Ա.Կր 15:10, Յյտ 7:14, 22:14 44 Մտ 28:18-20, Յհ 3:5, Գրծ 2:38, 19:3-5 45 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 տեղեկատվություն 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, որ 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
Նրանց, 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, Օգոստոս 2011, 2015 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Աշխարհի Քահանա Թոնի Ալամո Գրանցված է Օգոստոս 2011, 2015
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