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ՀԱՂԹԱՆԱԿ
ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱՅԻ

ԴԵՄ
Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո

(Շարունակությունը՝ էջ 2)

հարստութեան մէջ։ ՔՈ պատուիրանների մասին 
խորհեցի, հետեւեցի ՔՈ ճանապարհներին։ ՔՈ 
օրէնքները կատարեցի եւ չմոռացայ ԽՕՍՔԵՐԸ ՔՈ»: 

Սաղմոս 119:1-ում ասվում է. «Օրհներգութիւններ 
բարձունքի աստիճանների վրայ Նեղութեանս մէջ ես 
Տիրոջը ձայն տուի, եւ նա լսեց ինձ»: Փրկի՛ր ինձ, ՏԵՐ, 
պոռնոգրաֆիայից: Պոռնոգրաֆիան սու՛տ է:

Պոռնոգրաֆիայից փրկվելու հույս կա՝ ԱՍՏԾՈ ՄԵՋ, 
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻ ՄԵՋ: Մենք ժամանակների վերջում 
ենք և ՍԱՏԱՆԱՆ գիտի, որ իր ժամանակը քիչ է:¹ Նա 
լի է զայրույթով, ու նետեր է արձակում սրբերի վրա և 
նրանց վրա, ովքեր կուզենային սուրբ լինել, նրանց, 
ովքեր, կուզենային ազատվել Սատանայի կատաղի 
ազդեցությունից, «Որպէս նետք հզօրի, զի մխեալ 
կայծակամբք կաղնւոյ»: (Սղ. 119:4)

Մենք բոլորս կոչված ենք ԱՍՏԾՈ կողմից պայքարել 
Սատանայի դեմ, բայց դա պայքար է, որը երբեք չի 
վերջանում, 2 եթե դու ուզում ես ամենօրյա ազատում 
Սատանայի այս պոռնոգրաֆիայի հրեղեն նետերից, 
ով ուզում է, որ դու իր հետ միասին հավերժություն 
անցկացնես Դժոխքի Հրե Լճի մշտապես եռացող ծծմբի 

մեջ:3 Բայց ինչպե՞ս պետք է այսօրվա տղամարդիկ և 
կանայք ի վիճակի լինեն հաղթահարել Սատանային և 
նրա հզոր զենքին՝ վավաշոտությանը և լկտիությանը, 
ինչպիսին պոռնոգրաֆիան է: 

Սաղմոս 118:9 Դավիթը այդ նույն հարցն է տալիս. 
«Երիտասարդն տղամարդն (կինն) ի՞նչ միջոցով ուղղի 
ճանապարհն իր, [Նա մեզ տալիս է միակ ճանապարհը, 
որը ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ է:4 Նրա պատասխանը սա է:] եթէ 
ոչ ՔՈ ԽՈՍՔԵՐԸ: Իմ ամբողջ սրտով քեզ փնտրեցի, 
մի՛ զրկիր ինձ ՔՈ ՊԱՏՈՒԻՐԱՆՆԵՐԻՑ։ [Եւ ահա 
այստեղ է մեծ գաղտնիքը.] ՔՈ ԽՈՍՔԵՐԸ սրտումս 
թաքցրի, որ չմեղանչեմ ՔՈ դէմ: Օրհնեալ ես ԴՈՒ, 
ՏԵ՛Ր, սովորեցրո՛ւ ինձ ՔՈ ՕՐԷՆՔՆԵՐԸ, [Ամեն շաբաթ 
հիշեք այս հատվածները: Սաղմոսները պոեզիա չեն,այլ 
ԱՍՏԾՈ ուժը՝ օգնելու ձեզ հաղթահարել Սատանային: 
Դավիթին հաջողվեց, այլապես նա այդպես չէր ասի:] 
որ շրթունքներով իմ պատմեմ ԲԵՐԱՆԻԴ բոլոր 
դատաստանները։ ՔՈ պատուիրանների ճանապարհին 
եմ գտնում ես իմ ուրախութիւնը, աւելի քան ամէն 
տեսակ հարստութեան մէջ։ [Չար վավաշոտության 

1 Յյտ. 12:9-12, 20:10   2 Եզ. 33:12-13, 18, Ղկ 9:23, 62, Գրծ 14:22, Հռ. 11:22, Եփ. 6:10-18, 1 Թս. 5:22, 2 Թս. 2:13-15, 1 Տմ. 4:16, 6:12, Եբր. 3:12-14, 1 Պտ. 1:13-17, 2 Յհ 
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Սղ 118:9-16. «Երիտասարդն ի՞նչ միջոցով ուղղի ճանապարհն իր, եթէ ոչ 
ՔՈ ԽՕՍՔԵՐԸ պահելով։ Իմ ամբողջ սրտով ՔԵԶ փնտրեցի, մի՛ զրկիր ինձ ՔՈ 
պատուիրաններից։ ՔՈ ԽՕՍՔԵՐԸ սրտումս թաքցրի, որ չմեղանչեմ ՔՈ դէմ»:

«Օրհնեալ ես ԴՈՒ, Տէ՛ր, սովորեցրո՛ւ ինձ ՔՈ օրէնքները, որ շրթունքներով 
իմ պատմեմ բերանիդ բոլոր դատաստանները։ ՔՈ պատուիրանների 
ճանապարհին եմ գտնում ես իմ ուրախութիւնը, աւելի քան ամէն տեսակ 

Քահանա Թոնի Ալամոն մկրտում է 
նորադարձին Խաղաղ Օվկիանոսում 

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցի

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցի

Եկեղեցիները ԱշխարհասփյուռԵկեղեցիները ԱշխարհասփյուռՆոր ԵրուսաղեմՆոր Երուսաղեմ
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և երազանքների ուժը հաղթահարել է պետք, 
Սաղմոսող Դավիթն արեց:] ՔՈ պատուիրանների 
մասին խորհեցի, հետեւեցի ՔՈ ճանապարհներին: 
Քո օրէնքները կատարեցի եւ Չմոռացայ խօսքերը Քո»: 
(Սղ 118:9-16.). 

Ապօրինի սեքսուալ կախվածությունից, 
վավաշոտությունից, սատանայից, պոռնոգրաֆիայի 
պահանջկոտ բնույթից և բոլոր տեսակի սեքսուալ 
հանցանքներից վերականգնումը պահանջում 
է յուրաքանչյուրից միտքը մաքուր պահել, ինչը 
հնարավոր է միայն շարունակաբար ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԵՐԻ 
մասին խորհելով:5 Ալկոհոլից, թմրանյութերից և այլ 
մեղքերից ազատումը նույնպես հնարավոր է միայն 
նույն կերպ՝ ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԵՐՈՎ:

Քո կնոջը կամ ամուսնուն հավատարիմ լինելը, երբ 
նրանք քո կողքիդ չեն, և սեքսուալ կախվածության 
վերքերի բուժմանը հասնելը նույնպես հնարավոր 
է ՄԻԱՅՆ մաքուր մտքով, որը մաքրվում է ԱՍՏԾՈ 
ԽՈՍՔՈՎ, որը իրեն ամբողջական է պահում բուժման, 

հույսի և սեքսուալ կախվածությունից, պոռնոգրաֆիայից 
վերականգնման միջոցով:6 Դու պետք է ամեն օր դրա 
դեմ պայքարես: «Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, 
[ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՈՎ ԱՍՏԾՈՒ գիտութեան դէմ 
գոռոզացած ամէն ծառացում եւ գերելով բոլոր մտքերը՝ 
հնազանդեցնում ենք ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ:» (Բ Կորնթացիներին 
10: 5)

Սաղմոս 119:1-3. «Երանելի է այն մարդը, ով շարժվում 
է ՏԻՐՈՋ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ: [Սատանան, որ արթնացնում 
է վավաշոտ մտքեր նույն Սատանան է, որը ասում է քեզ, 
որ ԱՍՏԾՈ բարոյականության ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ վերջացած 
են:7 Դա ՍՈՒՏ է, ինչպես նաև այն, որ պոռնոգրաֆիայից 
դու որևէ օգուտ ես ստանում: ՀԻՍՈՒՍԸ ասել է. «Մի՛ 
կարծէք, թէ Օրէնքը կամ մարգարէներին ջնջելու եկայ. 
չեկայ ջնջելու, այլ՝ լրացնելու։ Ճշմարիտ եմ ասում 
ձեզ. մինչեւ որ երկինք ու երկիր անցնեն, մի յովտ իսկ, 
որ մի նշանախեց է, Օրէնքից եւ մարգարէներից չի 
անցնի, մինչեւ որ այս բոլորը կատարուի» (Մտ 5:17,18): 
Սատանան չի ուզում, որ դու հավատաս ԱՍՏԾՈ 
ԽՈՍՔԻ ազատման հզորությանը, բայց փո՛րձիր, և 
կտեսնես, որ դա է ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ]: Օրհնված 
են նրանք, ովքեր հետևում են ՆՐԱ  վկայություններին, 
և փնտրում են ՆՐԱՆ իրենց ամբողջ սրտով: Եւ նրանք 

5 Յես.  1:8, Սղ.1:1-3, 19:7-11, 63:5-6, 119:48, 55, 97, 148, 143:5, Առ. 3:1, 6:20-23, 23:12, Մտ. 4:4, Ղկ.  11:28, Յհ.  8:31-36, 15:3-7, 17:17, Գրծ. 20:32, Եփ. 5:25-27, Կղ. 
3:16, 2 Տմ. 2:15, Ջեյմս 1:21-22, 1 Յհ. 2:14   6 Ես. 26:3-4, Մտ. 5:6, Յհ. 6:63, 14:23-24, 15:3, Կղ. 3:1-2, 16   7 Սղ. 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Ժղ. 3:14, Ես. 24:5, 40:8, 
Եր. 31:31-33, Մտ. 5:17-48, Մրկ 13:31, Ղկ. 10:25-26, Հռ. 3:31, Եբր. 10:16, 13:8, Յյտ.  22:18-19   

Հարգելի Քահանա Թոնի Ալամո,
Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուց Ձեր կյանքի և 

առաքելության համար, Քահանա:
Քահանա, ես պետք է շնորհակալություն հատնեմ Ձեզ Ձեր վերջին 

թանկարժեք նվերների համար. Աստվածաշնչի, Մեսիայի համար և այն 
գրականության, որ ուղարկել եք ինձ: Ես հպարտ եմ, որ ԱՍՏԾՈ այս հիանալի 
և փառավոր ընտանիքի անդամն եմ:

Քահանա Ալամո, մեր Տեր Աստված Քրիստոսի շնորհի միջոցով և ձեր 
աղոթքների ու գրականության շնորհիվ Աստված կանչեց ինձ դառնալ Իր ծառան: 
Իր հատուկ շնորհի միջոցով ես արդեն հավաքել եմ զգալի թվով միաբանություն: 
Եւ այդ պատճառով ձեր առաքելության ներքո աշխատելու ձեր թույլտվությունն 
եմ խնդրում: Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ անվանել իմ առաքելությունը 
ձեր առաքելության անունով և դուք կլինեք իմ անմիջական հոգևոր հայրը: 
Հուսով եմ ստանալ ձեր պատասխանը հնարավորինս շուտ:

Ըստ էության, ձեր գրքերը շատ մեծ ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա, 
հատկապես իտալացիների: Որոշ ժամանակ առաջ, նրանցից շատերը չէին 
ցանկանում ընդունել գրականությունը, երբ նրանց առաջարկում էինք: 
Սակայն ժամանակի ընթացքում և աղոթքների շնորհիվ հիմա գրականության 
տարածումը առաջ է գնում ավելի քիչ դիմադրությամբ:

Քահանա, սրանից ելնելով, ես ուզում եմ խնդրել հետևալ բաները. Երկու 
Սուրբ Աստվածաշունչ իտալերեն լեզվով, փոքր ձայներիզ, և ձայնագրված 
հաղորդագրություններ և DVD ձայնասկավառակներ անգլերեն լեզվով: 
Հուսով եմ, որ Աստծո Սուրբ Ոգով, ձեր օծված գրքերը աստիճանաբար 
կբացեն շատ իտալացիների աչքերը և կբերեն նրանց Տեր Աստծո սիրելի 
Որդու՝ Հիսուսի Թագավորություն: 
Ձերն հավատարմորեն,
Քահանա Բ. Կ. Սակյի             Գհեդի, Իտալիա 

Հարգելի Թոնի,
Պարոն, ես պարզապես ուզում
էի գրել ձեզ և ասել, որ այն
գրականությունը, որ դուք գրում 
եք, այնքան հիասքանչ է, այնքան 
ոգեշնչող, այնքան Աստծով լի, լի 
ղեկավարությամբ, հուսով, 
իրականությամբ և ուրախությամբ:
Աստծուն շնորհակալ եմ դրանց 
և Ձեզ համար: Ձեր գրականությունը 
միշտ ոգեշնչված է Աստծով, 
բայց նաև այն ավելի և ավելի 
լավն է դառնում ամեն հաջորդ 
հրատարակչությամբ: Անհամբեր 
սպասում ենք փոստին, որպեսզի 
միասին կարդանք դրանք: Դրանք 
այնքան հիասքանչ են: Մենք անչափ 
սիրում և կարոտում ենք ձեզ:
Վ. Լ.                             Տեքսարկանա, ԱՐ 

Իտալիա Արկանզաս 
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Ուգանդա
Հարգելի Քահանա Թոնի Ալամո,

Ընդունեք շնորհավորանքներս ձեր լավ 
աշխատանքի և առաքելության կապակցությամբ: 
Ես ստացա թերթերը իմ ընկերոջից Կասեսից, 
քաղաք Ուգանդայում: Թարգմանեցի դրանք մեր 
տեղական լեզվով (Լուկոնյո), որպեսզի օգնեմ 
նրանց, ովքեր չեն կարող անգլերեն կարդալ, 
կարդալ դրանք և հասկանալ: Ձեր թերթերը 
իմ ամենալավ ռեսուրսն են իմ դռնեդուռ 
ավետարանչական գործում: Շատ կորած 
հոգիներ են ընդունել Հիսուս Քրիստոսին և շատ 
մարդկանց կյանքեր են փոխվել: 

Խնդրում եմ ուղարկեք ինձ որքան հնարավոր 
է շատ թերթեր և Ատվածաշնչեր: Այն եկեղեցին, 
որի կրոնի ուսուցիչն եմ ես և դպրոցական 
երեխաները (Փոքրիկ Հրեշտակներ գիշերօթիկ 
դպրոցը, որտեղ ես ծառայում եմ որպես քահանա) 
դրանց կարիքը շատ ունեն:

Շնորհակալ եմ ձեր պատասխանի համար: 
Թող ամենակարող Աստված պարգևատրի ձեզ 
լավ կատարած աշխատանքի համար: 
Ձերն Նրա ծառայության մեջ, 
Կրոնի ուսուցիչ Քուլե Էքսպեդիտո, 
Չապլայն, Փոքրիկ Հրեշտակներ գիշերօթիկ 
դպրոցը 
Կասեսե, Ւգանդա, Աֆրիկա

Ֆիլիպիններ 
Հարգելի Ավետարանիչ Թոնի Ալամո,  

Ես միացնում եմ ռադիոն միայն, երբ ցանկանում եմ ֆոնային 
երաժշտություն լսել: Ես դասական երաժշտություն շատ եմ 
սիրում: Մեկ անգամ, մի ընկերն այցելեց ինձ և պատմեց ինձ ձեր 
հաղորդման մասին և այն մասին, թե որքան լուսավորված էր նա 
դրանից հետո: Ես լսեցի նրան և ունկնդրեցի ձեր հաղորդումը: Այդ 
ժամանակվանից ի վեր այն լսելու իմ որոշումը փոխեց իմ կյանքը: 

Ձեր հաղորդումը լսելը ինձ ոգեշնչում է և դրդել է ինձ ցանկանալ 
ավելին իմանալ մեր Տեր Հիսուսի մասին: Այդ ժամանակվանից 
ես ավելի ուշադիր եմ լսում ձեր հաղորդումը և դառնում եմ 
Քրիստոնյա այդ բառի իրական իմաստով: 

Դուք եք իմ ուղեցույցը, երբ աղոթում եմ: Բառերը բավարար 
չեն իմ երախտիքը ձեզ հայտնելու համար: Աստված օրհնի ձեզ:
Վիրջինիա Ջ. Տոիո,
Ֆիլիպիններ                                                 Պանդական, Մանիլա

(Շարունակությունը՝ էջ 4)

ոչ մի անօրինություն չեն անում. քայլում են ՆՐԱ 
ճանապարհով:» 

Եթե դու թույլ տաս, Սատանան կարթնացնի քո մտքում 
հին հիշողություններ սեքսուալ փորձառությունների 
մասին: Հենց այդ ժամանակ է, որ դու պետք է պայքարես 
նրա դեմ ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՈՎ: Վերցրու քո ԱՐՔԱ 
ՀԱԿՈԲԻ (ՋԵՅՄՍԻ) ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ և անմիջապես 
սկսիր ՍԱՂՄՈՍՆԵՐԸ կարդալ: Մի՛ հապաղիր: 
Սատանան քո հոգու համար գին է առաջարկում: 
Պատերազմի ժամանակ, եթե քեզ վրա կրակում են, դու 
էլ պիտի կրակես: Սատանան կրակում է քեզ վրա, դու 
էլ պիտի ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՈՎ կրակես իր վրա:8 «(քանի 
որ պայքարելու մեր զէնքը մարմնաւոր չէ այլ՝ Աստծու 
կողմից տրուած զօրաւոր զէնք է՝ քանդելու համար 
ամրութիւնները:) Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, 
[ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՈՎ ԱՍՏԾՈՒ գիտութեան դէմ 
գոռոզացած ամէն ծառացում եւ գերելով բոլոր մտքերը՝ 
հնազանդեցնում ենք ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ:» (Բ.Կր 10:4-5)

Սատանան, որ արթնացնում է վավաշոտ մտքեր 
և կրակոտ աղեղներ նետում վրադ նույն Սատանան 
է, որը ասում է քեզ, որ ԱՍՏԾՈ բարոյականության 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ վերջացած են, և որ ԱՍՏԾՈ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, 

բարոյականության ՕՐԵՆՔՆԵՐԻՆ պարտադիր չէ 
հետևել, քանի որ դրանք այլևս ճիշտ չեն: Այդ նույն 
Սատանան է, որ զրպարտում է քեզ, կեղծ մեղադրելով 
քեզ, և զրպատում է նաև ԱՍՏԾՈՒՆ: Մենք պետք է 
հիշենք, որ նա ստախոս է և բոլոր ստախոսների հայրը, 
և պետք է պայքարենք: (Յհ 8:44). 

ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉՆ (ԱՐՔԱ ՀԱԿՈԲԻ) ասում է, որ 
մենք պատերազմում ենք, ինչը նշանակում է, որ մենք 
պետք է օրինական պայքար վարենք, ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՈՎ:9 
Սատանան ասում է ամբողջ աշխարհին, որ ԱՍՏՎԱԾ 
արդեն ամեն ինչի մասին հոգ է տարել, կամ հոգ կտանի 
ամեն ինչի մասին, եզրակացնելով, որ մեզնից այլևս 
ոչինչ չի պահանջվում անել: Դա սուտ է: Մենք մեր 
ԳՈՐԾԵՐՈՎ ենք դատվելու:10 Կարդացեք Ջեյմսի գիրքը, 
ինչպես նաև ամբողջ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ: 

Ինչպե՞ս ենք մենք փառաբանում ԱՍՏԾՈՒՆ: Ինչպե՞ս 
ենք ապացուցում մեր ՍԵՐԸ ՆՐԱ հանդեպ: «Եթէ 
ինձ սիրում էք, կը պահէք իմ պատուիրանները:» (Յհ 
14:15). «Ով ասում է, թէ՝ ճանաչեցի նրան, բայց նրա 
պատուիրանները ՉԻ պահում, սուտ է, եւ նրա մէջ 
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒ {ՔՐԻՍՏՈՍ} չկայ:» (Ա. Յհ 2:4)

8 2 Կորնթ. 10:3-6, Եփ. 6:10-18, 1 Տմ. 6:12, Ջեյմս 4:7, 1 Պտ. 5:8-9   9 Մտ. 26:52, 2 Կրնթ. 10:3-6, Եփ. 6:10-18, Փլմ. 1:27-30, 1 Տմ 6:12, 2 Տմ. 2:3-5, Եբր. 4:12, 1 Յհ. 
2:13-17, 4:3-4, 5:4   10 Ծն. 17:1, 26:4-5, Ելք. 15:26, Ղւ. 22:31, Թւ.15:40, Բ Օր. 4:2, 40, Յբ. 34:11, Ես. 56:1-2, Եզ. 3:17-21, 33:1-9, Մտ. 25:31-46, 1 Կրնթ. 3:9-17, Գղ. 
6:7-9, 2 Տմ. 4:5-8, Տիտ. 2:11-14, Ջեյմս 2:12-26, 1 Պտ. 1:17, Յյտ. 3:2, 15-19, 20:12-13   

Ես շատ ուրախ եմ ձեզ հայտնել, որ վերջապես 
ընդունել եմ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ անձնական 
փրկիչ և այն, որ նա մահացավ խաչի վրա: Ձեր 
հաղորդումը լսելուց հետո ես հիմա գիտեմ, որ 
մոլորված էի, բայց Տերը բերեց ինձ դեպի լույսը: 
Թող Ամենակարող Աստված օրհնի ձեզ այն լավ 
աշխատանքի համար, որ անում եք:  Խնդրում եմ 
ուղարկեք ինձ օգտակար Քրստոնեական ամսագրեր:  
Ձերը՝ Հիսուսի  
Աննիբահ Գաչերի                                         Մերու, Քենյա, Աֆրիկա

Քենյա
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(Շարունակությունը 3 էջից)
Ձեր մեղքերը խոստովանեք ԱՍՏԾՈՒՆ ու 

ապաշխարեք՝ ասելով այս աղոթքը:
Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ 

խնդրում հոգուս համար, ես, մեղսավորս:11 Հավատում 
եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:12 
Հավատում եմ, որ ՆԱ մահացավ խաչի վրա  և ԻՐ անգին 
արյունը թափեց իմ գործած բոլոր մեղքերի քավության 
համար:13 Հավատում եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ 
ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց ՀԻՍՈՒՍԻՆ14, և որ 
ՀԻՍՈՒՍԸ  նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում և այս պահին 
լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը և այս աղոթքը:15 
ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում եմ և հրավիրում 
եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:16 Մաքրիր իմ բոլոր մեղքերը ՔՈ 
անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր խաչի վրա իմ 
փոխարեն Գողգոթայում:17 ԴՈՒ չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: 
Ես գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է 
այդպես ասում:18 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ 
ոքից երես չես թեքի, այդ թվում և ինձնից:19 Հետևաբար, 
ես գիտեմ, որ ԴՈՒ լսել ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել 
ես ինձ, և ես գիտեմ, որ փրկված եմ:20 Ես շնորհակալ եմ 
ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին փրկելու համար, և 
ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը ՝ հետևելով ՔՈ 
հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:21 

Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց 
մկրտություն անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ 
հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:22 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:23

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):
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