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Ամբողջ աշխարհով տարածված եկեղեցիներՆոր Երուսաղեմ

Համաշխարհային ԼրատուՀամաշխարհային Լրատու

ՎԵՐԵՎՈՒՄ՝ ԴՐԱԽՏԻ ՀՐԱՇՔՆԵՐԸ, 
ԻՍԿ 

ՆԵՐՔԵՎՈՒՄ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
      Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո

Ծավալ 17600Քահանա Թոնի Ալամո Ալամոյի Քրիստոնյա Ժողովուրդ

(Շարունակությունը էջ 2-ում)

Միլիոնավոր մարդիկ են տեղեկացրել ՉԹՕ-ների 
մասին, որոնք նաև թռչող ափսեներ են կոչվում: Կարիք 
չկա հերքելու ՉԹՕ-ների գոյությունը, որովհետև դրանք 
իսկապես գոյություն ունեն: 

Հիսուսի աշակերտները հարցրեցին Նրան. «Ասա՛ 
մեզ, այդ ե՞րբ կը լինի, եւ կամ ՔՈ գալստեան ու այս 
աշխարհի վախճանի նշանն ի՞նչ կը լինի»։ ՅԻՍՈՒՍ 
պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Զգո՛յշ եղէք, գուցէ 
մէկը ձեզ խաբի. որովհետեւ շատերը կը գան իմ 
անունով ու կ՚ասեն, թէ՝ ես եմ ՔՐԻՍՏՈՍԸ. եւ շատերին 
կը մոլորեցնեն։ Լսելու էք պատերազմների ձայներ 
եւ պատերազմների լուրեր [Վեբսթերի բառարանը 
ասում է, որ այդ պատերազմները մեծ մասամբ 
համաճարակներն են, այսինքն, մահացու վտանգավոր 
հիվանդությունները, ժանտախտները, այն ամենն  
ինչը կարելի է վնասակար անվանել, ինչը մահով է 
վերջանում, վտանգավոր է հասարակության համար 
(պատերազմի վնասակար սպառնալիքը)]. զգո՛յշ 
եղէք, չխռովուէք, որովհետեւ պէտք է, որ այդ ամէնը 
լինի, բայց դա դեռ վախճանը չէ։ Ազգ ազգի դէմ պիտի 
ելնի, եւ թագաւորութիւն՝ թագաւորութեան դէմ, եւ 
պիտի լինեն սով, համաճարակ [պատերազմներ, 
հիվանդություններ, երաշտ, փոթորիկներ, 
ջրհեղեղներ] ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ։ Սակայն 
այս ամէնը սկիզբն է երկանց։ Այն ժամանակ ձեզ 
նեղութեան պիտի մատնեն եւ պիտի սպանեն ձեզ. եւ իմ 
[վերածնվել ՀՈԳՈՒՑ որպես քրիստոնիաներ] անուան 
պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինէք։ 
Եւ այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղուեն եւ 
միմեանց պիտի մատնեն ու միմեանց պիտի ատեն» 
(Մատթէոս 24:3-10)1: Ատելությունը  Վեբսթերի 
բառարանում նշանակում է ուժեղ դժկամություն կամ 

անբարյացակամություն, ուզենալ խուսափել [ինչպես 
ատել Աստծուն, ատել Աստվածաշունչը, ատել 
քրիստոնիաներին]»։

Պողոս Առաքյալը արձագանքում է Յովելի 
մարգարեությունն աշխարհի վերջի մասին, 
մասնավորապես, ասելով, որ կլինեն «Վերը՝ երկինքը՝ 
սքանչելիքներ ցոյց պիտի տամ, եւ վարը՝ երկիրը՝ 
նշաններ» (Գործք 2:19): Գիտեիք արդյո՞ք, որ երկնային 
կառուցվածքը փոխվել է: Գիտեիք արդյո՞ք, որ ՉԹՕ-
ները կամ թռչող ափսեները, որ մարդիկ տեսնում են, 
իրականում հրեշտակներ են, որոնք ուսումնասիրում 
են երկիրը մինչև Աստծո խիստ վրդովմունքը երկրի 
վրա թափելը այն ոչնչացնելու համար: ԱՍՏՎԱԾ միշտ 
ունի ԻՐ նշանակված հրեշտակներին, որոնք կթափեն 
ՆՐԱ վրդովմունքը երկրի մեղսավորների վրա:2 

Ծննդոց 6:6-7-ը ասում է, որ «զղջաց ԱՍՏՈՒԱԾ, որ 
մարդ է ստեղծել երկրի վրայ, եւ տրտմեց ԻՐ հոգու 

1 Մր13:12-13, Ղկ 12:51-53, Յհ 16:1-3   2 Ծն 19:1, 13, Բ Թգ 24:15-17, 24:15-16, Դ Թգ 19:35, Բ Մն 32:21, Սղ 78:49, Մտ 13:41-42, Գրծ 12:23, Բ Թս 1:7-9, Յյտ 7:1-2, 
9:15, 15:1, գլ. 16   

Թոնի և Սյուզան Ալամոները, նվագախումբը և երգչախումբը 
իրենց հեռուստահաղորդման ժամանակ 1970 թ.-ին և վաղ 
80-ականներին: 

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցիvv

http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html
http://bible.armenia.ru/hy/book/232.html


2

 

(Շարունակությունը էջ 1-ի)
խորքում։ Տէր ԱՍՏՈՒԱԾ ասաց. «Երկրի երեսից 
վերացնելու եմ իմ ստեղծած ամէն մի էակ՝ մարդուց 
մինչեւ անասուն եւ սողուններից մինչեւ երկնքի 
թռչունները, որովհետեւ ԶՂՋԱՑԵԼ ԵՄ, որ ստեղծել եմ 
նրանց»։ 

Հիմա ՀԻՍՈՒՍԸ նույնպես ասում է Մատթէոսի 
24:37-39-ում. «Եւ ինչպէս Նոյի օրերն էին, այնպէս 
պիտի լինի մարդու Որդու գալստեանը. որովհետեւ, 
ինչպէս որ ջրհեղեղից առաջ եղած օրերն էին, - երբ 
ուտում էին եւ խմում, կին էին առնում ու մարդու էին 
գնում, մինչեւ այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտաւ, ու 
նրանք բան չիմացան մինչեւ որ ջրհեղեղը եկաւ ու 
վերցրեց տարաւ բոլորին, - այնպէս պիտի լինի մարդու 
ՈՐԴՈՒ գալստեանն էլ»։

Եթե ԱՍՏՎԱԾ զղջար այն բանի համար ինչ ՆԱ 
արեց Նոյի օրերին, այնքան, որ ՆԱ իր հրեշտակների 
միջոցով ոչնչացրեց ամբողջ կենդանի աշխարհը 
ջրհեղեղի միջոցով, բացի Նոյից, նրա կնոջից, նրա 
երեք որդիներից և նրանց կանանցից, չե՞ք կարծում, 
որ ԱՍՏՎԱԾ կօգտագործեր ԻՐ հրեշտակներին նույնը 
անելու համար այսօր աշխարհի ամբողջ բնակչության 
նկատմամբ, քանի որ ՆԱ համարում է, որ այսօր 
մարդիկ ավելի մեղսավոր են, քան Նոյի օրերի մարդիկ:  

Չկա կին հրեշտակ: ԱՍՏԾՈ բոլոր հրեշտակները 
տղամարդիկ են: Բոլոր նրանք, ովքեր վարում են 
թռչող ափսեները տղամարդ հրեշտակներ են, որոնք 
ուսումնասիրում են սատանայի արարքները երկրի 
վրա այսօր այստեղ ու այնտեղ, տալով աշխարհի 
մարդկանց ոչնչացման օրինակներ, որը շուտով վրա է 
հասնելու: 

Ժամանակի ընթացքում ԱՍՏՎԱԾ միշտ 
օգտագործել է բարի հրեշտակերին մարդկության մեջ 
Սատանայի գործերը ոչնչացնելու համար, ինչպես 
Սոդոմը, Գոմորը և շատ այլ վայրերում ամբողջ Սուրբ 
Գրքում: 3 Այսօրվա երկրի երկրորդ և վերջին ոչնչացման 
ժամանակ ԱՍՏՎԱԾ ասում է Յայտնության գրքում, 
որ կլինեն հրեշտակներ, որոնք վերջին տասնչորս 
պատուհասները կթափեն երկրի վրա մինչև  այն 
ամբողջությամբ ոչնչացվի: 4

 Յայտնութիւն գրքի 8:2 մինչև 9:21-ը ասվում է. 
«Եւ տեսայ եօթը հրեշտակներ, որ կանգնած էին 
Աստծու առաջ. եւ նրանց եօթը փող տրուեց։ Եւ մի 
ուրիշ հրեշտակ եկաւ ու կանգնեց խորանի մօտ. 
նա ունէր ոսկէ խնկաման. եւ նրան շատ խունկ 
տրուեց, որպէսզի աղօթք մատուցի բոլոր սրբերին 
ոսկէ խորանի վրայ, աթոռի առաջ։ Եւ հրեշտակների 
ձեռքերից խնկի ծուխը, ինչպէս աղօթք սրբերի, ելաւ 

Աստծու առաջ։ Եւ հրեշտակը խնկամանը լցրեց 
խորանի կրակից ու այն գցեց երկրի վրայ. եւ եղաւ 
որոտ եւ ձայներ եւ փայլատակում եւ մեծ երկրաշարժ։ 
Եւ եօթը հրեշտակները, որ ունէին եօթը փողերը, 
պատրաստուեցին դրանք հնչեցնելու։ 

«Եւ առաջին հրեշտակը հնչեցրեց փողը. եւ եղաւ 
կարկուտ եւ հուր՝ արիւնով խառնուած. եւ գցուեց 
երկրի վրայ. եւ երկրի մէկ երրորդ մասը այրեց. այրեց 
եւ ծառերի մէկ երրորդ մասը. այրեց եւ ամբողջ դալար 
խոտը։ Փող հնչեցրեց նաեւ երկրորդ հրեշտակը. եւ մի 
բան, ինչպէս մի մեծ հրդեհուած լեռ, ընկաւ ծովը, եւ 
ծովի մէկ երրորդ մասը արիւն դարձաւ. եւ ծովային 
կենդանիների մէկ երրորդ մասը կոտորուեց, եւ 
կենդանի ինչ շունչ որ կար, ոչնչացաւ։ 

«Փող հնչեցրեց նաեւ երրորդ հրեշտակը. եւ երկնքից 
ընկաւ մի մեծ աստղ՝ հրաբորբոք ինչպէս ջահ. եւ 
ընկաւ գետերի ու աղբիւրների մէկ երրորդ մասի վրայ 
[սրանից առաջ, ԱՍՏԾՈ երկնային ուժերը, թռչող 
ափսեները, որոնք սովորաբար ՉԹՕ-ներ են կոչվում, 
ուսումնասիրում էին երկրի այլասերվածությունը և 
ուրախ էին ԱՍՏԾՈ զայրույթը թափել զզվելի, կեղտոտ 
մարդկության վրա]։ Եւ աստղի անունն էր Դառնութիւն. 
եւ ջրի դառնութիւնից շատեր մեռան։ Փող հնչեցրեց 
նաեւ չորրորդ հրեշտակը. եւ զարկուեց արեգակի մէկ 
երրորդ մասը, լուսնի մէկ երրորդ մասը եւ աստղերի 
մէկ երրորդ մասը։ Եւ խաւարեց նրանց մէկ երրորդ 
մասը, նոյնպէս եւ՝ գիշերուայ մէկ երրորդ մասը։

«Եւ տեսայ ու լսեցի երկնքի մէջ թռչող հրեշտակի 
ձայնը, որ ասում էր բարձր ձայնով. «Վա՜յ, վա՜յ, վա՜յ 
երկրի վրայ բնակուողներին, երբ կը հնչի նաեւ միւս երեք 
փողերի ձայնը, որը պիտի հնչեցնեն հրեշտակները»։ [Այս 
Գրությունները ցույց են տալիս մեզ, որ հրեշտակները՝ 
ԱՍՏԾՈ ոչնչացման հրեշտակները, շատ լավ գիտեն, 
թե ինչ է լինելու ապագայում: Շատ վատ է, որ մարդիկ 
աշխարհի վրա, չարակամները, չեն ընկալում սա]:

3 Ծն 19:12-25   4 Յյտ 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20, 15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21   

Զիմբաբվե

ՎԵՐԵՎՈՒՄ՝ ԴՐԱԽՏԻ ՀՐԱՇՔՆԵՐԸ, 
ԻՍԿ 

ՆԵՐՔԵՎՈՒՄ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ

Հարգելի պարոն, 
Ռադիո Աֆրիկա Երկու հաղորդումը մեր 

համայնքի այնքան շատ մարդկանց է նոր 
հույս բերել: Երբ ես առաջին անգամ լսեցի 
այն, ես այնքան հուզված էի, որ հրավիրեցի իմ 
ընտանիքին ինձ հետ լսելու այն: Դա փոխեց 
մեր կյանքը: Շնորհակալ եմ Ավետարանը 
Աֆրիկայում տարածելու համար: 

Թող մեր Տերը համապատասխանաբար 
պարգևատրի ձեզ: 

Խնդրում եմ, ուղարկեք ինձ ձեր 
գրականությունը: Դրանք կլցնեն իմ հոգևոր 
կյանքը: 
Ձերը՝ երախտաբար,
Ուինսթոն Տամբվադր,             Բուլավայո, Զիմբաբվե
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Փող հնչեցրեց նաեւ հինգերորդ հրեշտակը. 
եւ տեսայ, որ մի աստղ ընկաւ երկնքից։ Եւ նրան 
տրուեց անդունդների գբի բանալին։» «Գբից ծուխ էր 
բարձրանում, ինչպէս մեծ հնոցի ծուխը։ Խաւարեց 
արեգակը, ինչպէս նաեւ՝ օդը։ Գբից մորեխ էր դուրս 
գալիս երկրի վրայ. եւ նրանց տրուեց զօրութիւն՝ 
նման կարիճի խայթոցների զօրութեան. եւ նրանց 
ասուեց, որ չվնասեն երկրի խոտին, ոչ էլ ծառերին, 
այլ միայն՝ երկրային այն մարդկանց, որոնք իրենց 
ճակատի վրայ չունեն Աստծու կնիքը։ [Տարօրինակ չէ, 
որ մարդիկ ասում են՝ ԱՍՏՎԱԾ ավելի ցասումնալից 
էր Հին Կտակարանում, քան Նոր Կտակարանում: 
Այդպես չէ՞ թվում հիմա]: Եւ նրանց հրաման տրուեց, 
որ չսպանեն նրանց, այլ հինգ ամիս չարչարեն.  եւ 
նրանց չարչարանքը նման էր կարիճի խայթոցների, 
երբ նա խայթում է մարդուն։ Եւ այն օրերին մարդիկ 
մահը պիտի փնտրեն, բայց չպիտի գտնեն, պիտի 
ուզենան մեռնել, բայց մահը պիտի փախչի նրանցից։ 
[Հին Կտակարանում պատիժը նույնիսկ այդպիսի 
մեծ չափաբաժիններով չէր տրվում: Մտածեք, 
դուք չեք կարող դրան դեմ կամ կողմ քվեարկել, 
քանի որ ԱՍՏՎԱԾ է ՄԵԾ ԲՌՆԱԿԱԼԸ և ՆԱ  միշտ 
լինելու է իր գրասենյակում, անկախ նրանից, դուր 
է գալիս դա բնակչությանը, թե ոչ: Չկա քաղաքական 
կոռեկտություն կամ ժողովրդավարություն, միայն՝ 
աստվածապետություն]:

Եւ մորեխը նման էր պատերազմի պատրաստուող 
ձիուն. եւ նրանց գլուխների վրայ կարծես ոսկէ պսակ 
կար. նրանց երեսները նման էին մարդու երեսների, եւ 
նրանց մազերը՝ կնոջ մազերի, եւ նրանց ատամները՝ 
առիւծի ատամների։ Եւ նրանք ունէին զրահներ, 
որոնք նման էին երկաթէ զրահների. եւ նրանց թեւերի 
ձայնը նման էր կառք քաշող բազում ձիերի ձայնին, 
որոնք արշաւում են պատերազմի։ Նրանք ունէին 

պոչեր՝ նման կարիճների պոչերի, եւ խայթոցներ՝ 
իրենց պոչերին. եւ իշխանութիւն ունէին հինգ ամիս 
չարչարելու մարդկանց։ «Եւ իրենց վրայ որպէս 
թագաւոր ունէին դժոխքի հրեշտակին. եւ նրա անունը 
եբրայերէն Աղբադոն էր, որ հայերէն լեզուով կոչւում է՝ 
Կորուստ։ 

Ահա՛ւասիկ անցաւ մէկ վայը, եւ գալու են դեռ երկու 
վայեր։ Փող հնչեցրեց նաեւ վեցերորդ հրեշտակը. եւ 
այն չորս կենդանիներից, որ Աստծու խորանի առաջ 
էին, լսեցի մի ձայն, որ ասում էր վեցերորդ հրեշտակին, 
որը փող ունէր. «Եփրատ գետի վրայ կապուած չորս 
հրեշտակներին արձակի՛ր»։

 «Եւ արձակուեցին չորս հրեշտակները, որոնք 
պատրաստ կանգնած էին ժամուայ, օրուայ, 
ամսուայ եւ տարուայ համար, որպէսզի սպանեն 
մարդկութեան մէկ երրորդ մասը: Եւ նրանց 
հեծեալ զօրքերի քանակը բիւր բիւրաւոր եւ հազար 
հազարաւոր էր [երկու հարյուր միլիոն]. իմացայ 
նրանց թիւը։ Եւ տեսիլքում տեսայ ձիեր ու նրանց 
վրայ՝ հեծեալներ, որոնք ունէին հրէ զրահներ եւ 
ծծմբով հրդեհուած յակինթներ. եւ ձիերի գլուխները 
նման էին առիւծների գլուխների. եւ նրանց բերանից 
ելնում էր կրակ, ծուխ եւ ծծումբ։ Եւ մարդկութեան 
մէկ երրորդ մասը կոտորուեց [Եթե այդ ժամանակ 
երկրի վրա ապրեր յոթ միլիարդ մարդ, ինչպես 
այսօր, ապա մեկ երրորդը կոչնչացվեր այս 
աղետից, սա կլիներ այն անզուգական քանակը 
պատմություն մեջ, ինչպես այն մարդկանց քանակը, 
որոնք մահացել էին այն ժամանակ: Մինչդեռ, մենք 
չգիտենք, թե քանի մարդ էր սպանվել Նոյի օրերի 
ջրհեղեղի ժամանակ, չնայած մենք գիտենք, որ բոլորը 
խորտակվել էին, բացի Նոյից և նրա ընտանիքից, 
ութ հոգի5], այս հարուածներից՝ այն կրակից, 
ծխից եւ ծծմբից, որ ելնում էին նրանց բերանից. 
որովհետեւ ձիերի զօրութիւնը իրենց բերաններում 
է եւ իրենց պոչերի վրայ. եւ նրանց պոչերը նման 
էին օձի. եւ ունէին գլուխներ, որոնցով սպանում էին 
անիրաւներին։ Եւ մարդկութեան մնացած մասը, 
որ չմեռաւ այս հարուածներից, չապաշխարեց, ոչ 
էլ յետ կանգնեց իր ձեռքի գործերից՝ դեւերին եւ 
ոսկէ, արծաթէ, պղնձէ, քարէ եւ փայտէ կուռքերին 
երկրպագելուց, կուռքեր, որոնք ոչ տեսնել կարող են, 
ո՛չ լսել եւ ո՛չ էլ քայլել։ Եւ նրանք չապաշխարեցին 
իրենց մարդասպանութիւնից [աբորտներից], 
կախարդութիւնից, պոռնկութիւնից եւ գողութիւնից»։

Յայտնութիւն գրքի 11:14-19-ում ասված է. 
«Ահա՛ւասիկ անցաւ երկրորդ վայը, եւ երրորդ վայը 
գալու է շուտով: Եւ երբ եօթներորդ հրեշտակը փող 
հնչեցրեց, Երկնքում լսուեց մի ձայն, որն ասաց. 
«Ամբողջ տիեզերքի թագաւորութիւնը եղաւ մեր 
ՏԻՐՈՋԸ եւ ԻՐ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆԸ. եւ ՆԱ պիտի թագաւորի 
բոլորի վրայ յաւիտեանս յաւիտենից»։ Եւ քսանչորս 

(Շարունակությունը էջ 4-ում)
5 Ծն 7:11-23, Ա Պտ  3:20   

Միսուրի
Հարգելի Եղբայրներ և Քույրեր, 

Ողջույններս ձեզ Մեր Տիրոջ մեջ: Ես աղոթում եմ, որ 
դուք լավ լինեք: Ես լավ եմ և անվտանգության մեջ եմ՝ 
մեր Տիրոջ ձեռքերում: 

Շնորհակալ եմ ձեր գրականության համար: 
Քահանա Ալամոյի « Չորացած ոսկորներ» վկայությունը 
հիասքանչ է: Պարզապես հրաշալի է իմանալ, որ նա 
դուրս է եկել հարուստների և հայտնիների կյանքից, 
որպեսզի Աստծուն ծառայի: Եթե նրա պես շատ մարդիկ 
լինեին, մեր ազգը շատ ավելի լավ վիճակում կլիներ: 

Քահանա Ալամոն բացառիկ մեծ հայրենասեր է: 
Ես ուզում եմ ավելի շատ բան իմանալ նրա մասին: 
Ցանկացած գրականություն, որը կարող եք ուղարկել 
Քահանա Ալամոյի մասին, շատ գնահատված կլինի: 

Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, որ անում եք: 
Հիսուս Քրիստոսի մեջ, 
Ռիչարդ Բաունդս,    Բոննե Տերրե, ՄՕ
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երէցները, որ նստած էին իրենց գահերին, ԱՍՏԾՈՒ 
առաջ, ընկան իրենց երեսների վրայ, երկրպագեցին 
ՏԷՐ ԱՍՏԾՈՒՆ ու ասացին. «Գոհութիւն ենք 
մատուցում ՔԵԶ, ԱՄԵՆԱԿԱ՛Լ ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ, դու, 
որ Է-ն ես եւ ես, ՁԵՌՔԴ առար ՔՈ մեծ զօրութիւնը եւ 
թագաւորեցիր։ Հեթանոսները զայրացան. բայց հասաւ 
ՔՈ բարկութիւնը, ժամանակը՝ դատելու մեռելներին, 
տալու վարձը քո ծառաներին՝ մարգարէներին եւ 
սրբերին, ՔՈ անունից վախեցողներին, փոքրերին 
ու մեծերին եւ ոչնչացնելու երկրի կործանիչներին»։ 
Եւ Երկնքում բացուեց ԱՍՏԾՈՒ տաճարը, ու երեւաց 
ԱՍՏԾՈՒ տապանակը ԻՐ տաճարի մէջ. եւ եղան 
փայլատակումներ, ձայներ, որոտներ, երկրաշարժներ 
եւ՝ ուժեղ կարկուտ։»

ԱՍՏԾՈ երկնային ուժերը, թռչող ափսեները, 
ՉԹՕ-ները, ուսումնասիրում են երկիրը հենց հիմա, 
ի պատրաստություն ԱՍՏԾՈ վերջին դատաստանի: 
Ծիծաղեք, եթե ուզում եք, բայց նրանք իսկապես 
թռչող ափսեներ են, որոնք հրեշտակներն են վարում: 
Միլիոնավոր մարդիկ են տեսել դրանք և նրանք այլ 
մոլորակից չեն: 

Երբ ԱՍՏՎԱԾ որևէ բան է անում, Սատանան 
փորձում է նմանակել դա: Ինչևիցե, Սատանան չի 
կարող նմանակել: Սատանան ուղարկում է կեղծ 
թռչող ափսեներ և ստիպում է դևերին դրանք վարել, 
դրանք այլալված դեմքով փոքր տձև մարդկանց տեսք 
ունեն: Այս նմանակումները արվում են, որպեսզի 
ձեզ շեղեն այն փաստից, որ ԱՍՏՎԱԾ ուղարկում 
է ԻՐ գերբնական երկնային ուժերին այստեղ 
նախքան ՆՐԱ հրեշտակները կոչնչացնեն երկիրը, 
ինչպես նաև  բնակչությանը, որը հակառակվում է 
ԱՍՏԾՈՒՆ և ատում է ԱՍՏԾՈՒ կառավարությունը, 
որը մեկ աշխարհի կառավարությունը չէ, ՄԱԿ-ը 
չէ և Նոր աշխարհի կարգը չէ: Այս Նոր աշխարհի 
կարգը Սատանայի կառավարությունն է: Դա հրեշն 
է, որը ղեկավարվում է Հռոմի սուտ առաքյալի կողմից 
և առաջնորդվում է Սատանայի ոգով:6 Սատանան 
նստում է Վատիկանում: 7 ԱՍՏՎԱԾ երբեք չի ստեղծել 
մարդ կամ որևէ այլ արարած այլ մոլորակի վրա: 
Մարդիկ շատ հիմար են, որ այդպես են մտածում: 

Յայտնութիւն գրքի 15:5 մինչև 16:21-ը ասված է. 
«Եւ ապա տեսայ, որ բացուեց վկայութեան խորանի 
տաճարը, որ Երկնքում էր։ Եւ տաճարից դուրս էին 
ելնում եօթը [վերջին] հրեշտակներ, որոնք ունէին 
եօթը պատուհասները. նրանք հագել էին մաքուր ու 
փայլուն կտաւ եւ իրենց կրծքի շուրջը կապել էին ոսկէ 
[գոտիներ]։ Եւ չորս [Երկնային] կենդանիների կողմից 

եօթը հրեշտակներին տրուեցին եօթը սկաւառակներ՝ 
լի ցասումովն ԱՍՏԾՈՒ, որ կենդանի է յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Եւ տաճարը լցուեց ԱՍՏԾՈՒ փառքի եւ ՆՐԱ 
զօրութեան ծխով։ Եւ ոչ ոք չէր կարող մտնել տաճարը, 
մինչեւ աւարտուեցին եօթը [վերջին]  հրեշտակների 
եօթը պատուհասները։ Եւ տաճարից լսեցի մի բարձր 
ձայն, որ ասում էր եօթը հրեշտակներին. «Գնացէ՛ք, 
Աստծու ցասման եօթը սկաւառակները թափեցէ՛ք երկրի 
վրայ»։ Առաջին հրեշտակը գնաց եւ իր սկաւառակի 
պարունակութիւնը թափեց երկրի վրայ. եւ չար 
պալարներ գոյացան այն մարդկանց վրայ, որ ունէին 
գազանի դրոշմը ու երկրպագում էին նրա արձանին։

Երկրորդ հրեշտակն իր սկաւառակը թափեց ծովի 
մէջ. եւ ջրերը փոխուեցին ու դարձան ինչպէս մեռելի 
արիւն։ Եւ ծովի մէջ եղած ամէն կենդանի արարած 
սատկեց։ Երրորդ հրեշտակն իր սկաւառակը 
թափեց գետերի եւ ջրերի աղբիւրների մէջ. եւ նրանք 
արիւն դարձան։ Եւ լսեցի հրեշտակից, որ ասում էր. 
«Արդար է նա, որ Է-ն է եւ է եւ սուրբ է իր գործերում, 
քանի որ այսպէ՛ս դատաստան ԱՐԵՑ. որովհետեւ 
սրբերի արիւնը եւ մարգարէների արիւնը 
թափեցին ամբարիշտները, դրա համար էլ արիւն 
խմել ՏՈՒԵՑ նրանց, մի բան, որին արժանի էին»։ 
Ապա լսեցի այդ զոհասեղանից մի ձայն, որ ասում 
էր. «Այո՛, ՏԷ՛Ր ԱՍՏՈՒԱԾ ԱՄԵՆԱԿԱԼ, արդար 

(Շարունակությունը էջ 3-ի)

6 Դն 2:40, 7:19-25, 12:1, Յյտ 13:2-8, 14:8, 16:13-14,  19-20, 17:1-9, 18:2-24   7 Յյտ 
13:1-12, 17:1-9   

ՏՈԳՈ

Բարի երեկո Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական 
Եկեղեցու հարգելի Քահանաներ, 

Ես հենց նոր ստացա 2013 թ.-ի փետրվարի 23-ին 
ուղարկած ձեր ծանրոցը: Այս ծանրոցը բաղկացած 
էր երեք Աստվածաշնչից, հինգ Մեսիա գրքից, երկու 
վերնաշապիկից և հազարավոր գրականությունից: 
Մենք կանենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի 
այս գրականությունը արագ հասնի այնտեղ, որտեղ 
դրա կարիքը ունեն: 

Իմ գործընկերները Տոգոյում խնդրում են ինձ հղել 
ձեզ իրենց ողջույնները և շնորհակալություն հայտնել 
ձեզ ձեր բարի կամքի համար՝ մեր հոգիները փրկելու 
գործում: Օրհնյալ եղեք՝ Տեր Հիսուսի անունով: Ամեն: 

Մեր կարիքները այստեղ, Տոգոյում, ահռելի 
են: Եթե հնարավոր է, շարունակեք ուղարկել մեզ 
ավելի շատ ավետարանչական գրականություն՝ 
Աստվածաշունչֆրանսերեն լեզվով, շատ գրականություն, 
մեծ քանակի ծանրոցներ: Գրականությունն արագ է 
տարածվում, երբ մենք այն ստանում ենք: Մարդիկ են 
ուզում շատ գրականություն՝ կարդալու Ավետարանի 
գործերի մասին Ալամոյի քահանաներից Տոգոյում: Շատ 
ընթերցողներ Հիսուսին են տալիս իրենց կյանքերը միայն 
այդ փոքր՝ Մեսիա գրքի շնորհիվ: 
Հարգանքներով ձերը, 
Աչոու Կոկու,                 Տոգոյում Թոնի Ալամոյի Եկեղեցի 

(թարգմանված է ֆրանսերենից)

ՎԵՐԵՎՈՒՄ՝ ԴՐԱԽՏԻ ՀՐԱՇՔՆԵՐԸ, 
ԻՍԿ 

ՆԵՐՔԵՎՈՒՄ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
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ու ճշմարիտ են ՔՈ դատաստանները»։ Չորրորդ 
հրեշտակն իր սկաւառակից թափեց արեւի վրայ։ Եւ 
նրան թոյլատրուեց մարդկանց խորշակահար անել 
կրակով. եւ մարդիկ այրուեցին սաստիկ տապից։ 
Նրանք հայհոյեցին ԱՍՏԾՈՒՆ, որ իշխանութիւն 
ունի այս պատուհասների վրայ, եւ սակայն 
չապաշխարեցին, չփառաբանեցին Աստծուն։ 
Հինգերորդ հրեշտակն իր սկաւառակից թափեց 
գազանի [Հռոմի Վատիկիանի] գահի վրայ. եւ 
գազանի թագաւորութիւնը խաւար դարձաւ. մարդիկ 
ցաւից իրենց լեզուներն էին կծոտում։ Եւ իրենց 
ցաւերի ու դառն ախտի պատճառով հայհոյեցին 
երկնքի ԱՍՏԾՈՒՆ, եւ սակայն չապաշխարեցին 
իրենց գործերից [ճիշտ ինչպես այսօր]։ Վեցերորդ 
հրեշտակն իր սկաւառակից թափեց մեծ Եփրատ 
գետի վրայ. եւ ցամաքեցին նրա ջրերը, որպէսզի 
ճանապարհ պատրաստուի Արեւելքի թագաւորին։ 
Եւ տեսայ, որ վիշապի բերանից [Սատանայի], 
գազանի բերանից [Հակաքրիստոսի, Հռոմում մեկ 
աշխարհի կառավարության, ՄԱԿ-ի, Նոր աշխարհի 
կարգի գլխամասի, որ Վատիկանն է], եւ սուտ 
մարգարէի բերանից [Վատիկանի, Հռոմեական 
Կաթոլիկ եկեղեցու]. ելնում էին երեք անմաքուր 
ոգիներ՝ նման գորտերի. քանզի նրանք դիւական 
ոգիներ էին, որոնք նշաններ էին գործում, գնում 
էին ամբողջ աշխարհի թագաւորների մօտ՝ նրանց 
պատերազմի հաւաքելու ԱՄԵՆԱԿԱԼ ՏԻՐՈՋ մեծ 
օրուայ համար:

Ես ծնվել և մեծացել եմ Ավստրալիայում, իմ ծնողները 
հավատացյալներ չէին և հաստատ Քրիստոնյա չէին: 
Ես երբեք չեմ ունեցել Քրիստոնեական հավատքի 
առաջնորդություն: Կարող եմ ասել, որ ես բախտավոր 
եմ, որովհետև ես շատ վաղաժամ եմ ծնվել 
և ողջ եմ: Ես մի փոքր ուղեղային կաթված և 
մկանային դիսթրոֆիա ունեմ: 

Ես շատ երիտասարդ էի և ընկերներիցս 
մեկի տանը հյուր էի: Այս ամենը շատ 
հետաքրքիր է, բայց ես կհիշատակեմ միայն 
այն, թե ինչպես գտա իմ ճանապարհը 
դեպի Դրախտ: Իմ ընկերը մի մանկական 
Աստվածաշունչ ուներ մուլտիպլիկացիոն 
նկարներով: Դրա մեջ պատկերված էր 
ինձ նման մի տղա, որը ավտովթարի էր 
ենթարկվել: Նա հեծանիվ էր քշում և ես չեմ 
հիշում, արդյոք Աստված պատրաստվում 
էր նրան բուժել, թե ոչ, բայց Տեր Հիսուսի 
ուրվագիծը վերևի անկյունում էր: Ինչպես ասացի, այդ 
ամենը շատ պայծառ էր, և Տերը ինձ հուշեց, որ ամեն ինչ 
լավ է լինելու: Եթե տղան բուժվեր, դա հիանալի կլիներ, 
եթե մահանար, նա Դրախտ կընկներ: Դա երկուստեք 

շահավետ իրավիճակ էր: Այդ ժամանակ, Տերը 
բացեց իմ գիտակցությունը, որ Նա էր Ճանապարհը, 
Ճշմարտությունը և Կյանքը: Այսպիսով, նույնիսկ 
եթե ես չունենայի վերածնվելու փորձառությունը, ես 

մտածում էի և խոսում էի իբրև Քրիստոնյա: 
Իմ ծնողները որոշեցին տեղափոխվել 

նոր նահանգ, որտեղ ծնվել էր իմ 
հայրը: Դրանից քիչ անց, իմ ծնողները 
բաժանվեցին: Իմ հայրը որոշեց, որ իմ մոր 
հետ մեծանալու փաստը ինձ համար լավ չի 
լինի և նա ինձ գիշերօթիկ դպրոց ուղարկեց: 
Մորիցս հեռու լինելը ինձ համար շատ 
ծանր էր և ես ռազմական տիպի դպրոցի 
դաստիարակություն էի ստանում: Դա 
հարուստների համար մասնավոր դպրոց 
էր: Իմ մայրը կարծում էր, որ այն հարմար 
էր ինձ համար, և ես մնացի այնտեղ: 

Ես բոլորին ասում էի, որ ես Քրիստոնյա 
եմ, և եթե նույնիսկ ես ասեի մեղսավորի աղոթքը, ոչ 
ոք չկար, ով կօգներ ինձ փրկվել: Նրանք բարձրաձայն 
կարդում էին Արքա Ջեյմսի Աստվածաշնչի տարբերակը 

Լաքլան Ջոնսոնի վկայությունը

(Շարունակությունը էջ 8-ում)

(Շարունակությունը էջ 6-ում)

«Ահա՛ գալիս եմ ինչպէս գող. երանի՜ նրանց, որ 
արթուն են եւ պահում են իրենց զգեստները [իր 
փրկությունը8], որպէսզի մերկ ման չգան, եւ իրենց 
ամօթոյքները չերեւան»։ Ապա ոգիները թագաւորներին 
հաւաքեցին մի տեղ, որ եբրայերէն կոչւում է Արմագեդոն։ 
Եօթներորդ հրեշտակն իր սկաւառակից թափեց օդի 
մէջ. եւ երկնքից ու գահից ելաւ մի բարձր ձայն, որ ասում 
էր. «Եղա՛ւ»։ Եւ իսկոյն եղան փայլատակումներ, ձայներ 
եւ որոտներ. եւ եղաւ մի մեծ երկրաշարժ, որպիսին չի 
եղել մարդու ստեղծուելուց ի վեր։ Եւ մեծ քաղաքը երեք 
մասի բաժանուեց. եւ ընկան ազգերի քաղաքները. եւ 
ԱՍՏՈՒԱԾ յիշեց մեծ Բաբելոնը եւ դրան տուեց ԻՐ 
սաստիկ բարկութեան գինու բաժակը։ Եւ բոլոր կղզիները 
հեռու փախան, ու մէջտեղից վերացան լեռները։ 
Մարդկանց վրայ երկնքից թափուեց խոշոր կարկուտ՝ 
յիսուն կիլոգրամ կշռով։ Եւ մարդիկ հայհոյեցին 
ԱՍՏԾՈՒՆ, - որ երկնքում է, - կարկուտի պատուհասի 
համար, քանի որ պատուհասը մեծ էր եւ սաստիկ» 
(Յայտնութիւն 16:14-21):

Քրիստոնեական թագավորությունը, ինչպես նաև 
աշխարհի բնակչության մեծ մասը պետք է իրազեկված 
լինի անտեսանելի թագավորության, հրեշտակների 
թագավորության մասին: Կան շատ բարի հրեշտակներ 
և չար հրեշտակներ: Բարի հրեշտակները դրանք 
ԱՍՏԾՈ հրեշտակներն են և կոչվում են «Դիտորդներ»: 

Եղբայր Լաքլան Ջոնսոնը

8 Մտ 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:1-13, Ղկ 9:23-26, 62, 12:35-
48, 14:15-35, Հռ 8:35-39, Բ Կրն 5:1-4, Յյտ 3:1-3, 8-22
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և մենք Սաղմոսներ էինք երգում (դրանք համակցված 
էին երաժշտությամբ): Բայց ես շատ ավելի վատ մեղքեր 
էի գործում, քան մարդիկ, որոնք երբեք Քրիստոնեություն 
չէին դավանել: Աստծո Սուրբ Հոգով առաջնորդվող 
վերածնունդի մասին խոսք չկար: Դա կազմակերպված 
կրոն էր: Ցանկացած ուսանող, ով ասում էր, որ 
Քրիստոնյա է ընդամենը քմահաճույքի փորձառություն 
էր ապրում, ոչ թե կյանքի փոփոխության փորձառություն: 

Եվ ահա ես ավարտեցի դպրոցը: Իմ դպրոցի 
ընկերներից ոմանք հաճախում էին Ավստրալիայի 
ամենալավ զարգացող եկեղեցին, բայց այն մեծերից 
մեկն էր, որովհետև այն քարոզում էր Աստծուց 
վախենալ և հետևել Նրա պատվիրաններին: Կային 
Քրիստոնեական բասկետբոլի, սրֆբորդինգի և 
երիտասարդական խմբակներ: Ես հաճախում էի 
եկեղեցի, բայց շատ սխալ պատճառներով և շաբաթվա 
մնացած օրերին անում էի այն, ինչ ուզում էի: Նրանք 
չէին քարոզում մեղքի խստության մասին: Նրանք 
երբեք չէին մատնանշում այն կետը, որը պետք է լինել 
առանձին և սուրբ մարդ՝ աշխարհից առանձնացված: 
Եկեղեցու վկայության գաղափարը այն էր, որ պետք է 
հաջողակ լինել կարիերայում կամ աշխատանքում և 
ապա վկայություններ անել այն ժամանակ միայն, երբ 
կարող ես: 

Ես սխալ միջավայր ընկա և եկեղեցու այդ միջավայրի 
մարդիկ որոշել էին, որ պետք չէ աշխատել ամբողջ 

կյանքում, այլ պետք է հիմա հաճույք ստանալ կյանքից: 
Եվ ես դարձա գործազուրկ: Իմ ծնողները դա գարշելի էին 
համարում: Մի կարճ ժամանակ դա անելուց հետո, ես 
Միացյալ Նահանգներ եկա ՝ փոփոխության որոնումների 
մեջ: Սուրբ Ծննդի ժամանակաշրջանն էր, 1986 թ.-ը: Ես եկա 
այստեղ և պարզապես ճանապարհորդում էի: Ես հեռացա 
Աստծուց և ամեն տեսակի մեղքեր էի գործում, բայց մնում 
էի Քրիստոնյա: Սա շարունակվեց շուրջ երեք ամիս: 

Ես Մայամիում էի, երբ Քահանա Ալամոն ստեղծեց 
իր եկեղեցին: Ես ետ էի գալիս ծովափ՝ գարեջրի շիշը 
ձեռքիս, և երկու եղբայրներ եկեղեցուց կորուսյալ 
հոգիներ էին փնտրում փողոցներում: Նրանք ինձ 
մոտեցան և հարցրեցին, արդյոք ես Քրիստոնյա եմ, և ես 
ասացի, որ այո: Նրանք հարցրեցին. «Դուք հետևու՞մ եք 
պատվիրաններին»: Ես ստիպված էի ասել «Ոչ»: Նրանք 
ասացին ինձ, որ իմ հոգին ինձ կտանի Դժոխք: Ես հիշում 
եմ դա, կարծես  դա երեկ լիներ: Նրանք հարցրեցին, 
արդյոք ես ուզում եմ գնալ ծառայության և ես հետևեցի 
նրանց: 

Ծառայությունը անցկացվում էր մի փոքր տանը, առանց 
ավելորդությունների: Ես վերանվիրեցի իմ կյանքը Տիրոջը: 
Ծառայությունից հետո ես ինձ այնքան մաքուր էի զգում: 
Այս եկեղեցու ամենալավն այն էր, որ նրանք ասացին ինձ, 
որ ես կարող եմ միանալ եկեղեցուն և իմ բոլոր կարիքները 
կհոգան: Տերը գիտեր, որ ես եկեղեցական միջավայրի կարիք 
ունեի, որովհետև ես կարող էի դառնալ շատերի նման, 

(Շարունակությունը էջ 5-ի)

Լաքլան Ջոնսոնի վկայությունը

ԶԱՄԲԻԱ
Հարգելի եղբայրներ, 

Ողջույններս Հիսուս Քրիստոսի հիասքանչ անունով, 
մեր Մեսիայի, որը շուտով գալու է: Իմ ընտանիքը, 
համայնքը և ես  լավ ենք: Ես, աղոթքով լցված, հույս ունեմ, 
որ դուք էլ լավ եք: Ես աղոթում եմ Քահանա Թոնի Ալամոյի 
առողջության համար և որպեսզի Աստված պահապան 
լինի նրան: Ուրբաթ օրը ես ստացել եմ այն ծանրոցը, որն 
ուղարկել եք: Շնորհակալ եմ ձեր օգնության համար: 

Քրիստոսը թե՛ դավանաբանական և թե՛ գործնական 
քրիստոնեության սկզբնաղբյուրն է: Քրիստոսի մասին 
ճշմարիտ գիտելիքը կարևոր է օծման գիտության, 
ինչպես նաև հիմնավորման համար: 

Հիսուսի անունը միակն է, որի միջոցով մենք կարող 
ենք հավերժ փառքի դարպասի միջով անցնելու 
իրավունք ստանալ: Եթե մենք այդ դարպասի մոտ 
գանք մեր անունով, մենք կորած ենք, մեզ չեն ընդունի, 
մենք կկորչենք ունայնության մեջ: Եթե մենք գանք 
այնտեղ Հիսուսի անունով, դա է մեր անձնագիրը և մենք 
կմտնենք և կապրենք: Քրիստոսի արյան նշանը միակ 
նշանն է, որը կփրկի մեզ ոչնչացումից:

Կիրակի օրը ես քարոզում էի Աստվածաշնչային 
Ճանապարհ Եկեղեցում, որ Չինգալայի շրջանում 
է: Ուղերձը հետևյալն էր. «Զօրացիր եւ քաջ եղիր» 
Յեսուի 1:1-9 հատվածից: Եկեղեցական հավաքույթի 
մասնակիցները մեծ հետաքրքրությամբ լսում էին  

քարոզը: Ծառայությունից հետո ես բաժանեցի Քահանա 
Ալամոյի Ավետարանչական գրականությունը չորս 
եկեղեցու երեք տարբեր վայրերում: Քահանաները 
ուրախ էին ստանալ Ավետարանչական գրականություն, 
որը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով փրկության ծրագիրն է 
բացահայտում: 

Մինչդեռ, Քահանա Ղազարոս Կուլուլուն գնացել էր 
քարոզելու հեռավոր բնակավայրերում, Նգոսա անունով 
մի վայրում, որտեղ մեկ այլ Աստվածաշնչային Ճանապարհ 
Եկեղեցի կա: Նա տարածել է ձեր Ավետարանչական 
գրականությունը, որպեսզի օգնի Սոլվեզի ճանապարհի 
կողքի եկեղեցիներին: 

Ես մշտապես գնահատում եմ ձեր օգնությունը: Շատ 
հոգիներ են փրկվել ձեր Ավետարանչական գրականության 
միջոցով: 

Եզրափակելով, ուզում եմ իմ ջերմ ողջույնները 
փոխանցել ձեր համայնքին: Աղոթում եմ, որպեսզի 
ձեզանից շուտով լուր ստանամ: 
Ձեր գործընկերը Քրիստոսի անունով, 
Իսոն Պոլենի,              Քոպպերբելթ, Զամբիա

Հ. Գ. Ես փոխանցել եմ մնացած գրականությունը 
Քահանա Մորալ Մուսոնդային, ով քարոզում է 
Վուսակիլեյում և Չամբոլիի քաղաքային համայնքներում: 
Սա ավելի շատ Քրիստոսի համար հոգիների շահում է: 
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ովքեր ասում են մեղսավորի աղոթքը և գնում են իրենց 
ճանապարհով և նորից ընկնում են մեղքի մեջ: 

1987 թ.-ի ապրիլն էր և ես այն ժամանակից ի վեր 
եկեղեցու անդամ եմ: Եկեղեցում ես այնքան շատ 
ծառայությունների եմ գնացել, ճանապարհորդել եմ 
ամբողջ երկրով՝ քարոզելով և տարածելով Քահանա 
Ալամոյի ավետարանչական գրականությունը: Ես 
նաև տարբեր աշխատանքային ձիրքեր եմ ձեռք բերել: 
Քահանա Ալամոն ինձ համար լավ ընկեր է եղել և 

հոգևոր առումով օգնել է ինձ: Այս Քրիստոնեական 
եկեղեցին է միակ իրական դրախտը մարդու հոգու 
համար: Ես այնքան ուրախ եմ, որ Տերը ինձ կացարան 
տվեց, որովհետև այլապես ես կլինեի ինչպես շատ 
դավանող Քրիստոնյաներ, ոքվեր կարծում են, որ 
գտնվում են Դրախտի ճիշտ ուղու վրա, բայց համաձայն 
Աստվածաշնչի, նրանք կանգնած են Դժոխքի 
ճանապարհին: Ես փառք եմ տալիս և երախտապարտ 
եմ Տիրոջը և Քահանա Ալամոյին և բոլոր եղբայրներին 
և քույրերին՝ Քրիստոսի մարմնում, ովքեր օգնել են ինձ: 
Փառք Տիրոջը,
Լաքլան Ջոնսոն

ԿՈՒԲԱ

ՔԵՆՅԱ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

Սիրելի եղբայր Քահանա Ալամո, 
Մաղթում եմ, որ Աստված միջնորդություններ անի ձեր սրտում: Շնորհավոր Ամանոր: Քահանա, ես 

շատ շնորհակալ եմ, որովհետև վերջապես ես ստացա սկավառակները, որոնք խնդրել էի, և Թոնի Ալամոյի 
վերնաշապիկները: Սա ինձ երջանկացրեց: Քահանա, շատերն են ստացել ձեր գրականությունը և Մեսիա 
գիրքը: Այն շատերի վրա է լավ ազդեցություն թողել, օգնելով ունենալ ավելի պարզ և շատ գիտելիք Հիսուս 
Քրիստոսի մասին: Ձեր գրականությունը շատ հոգիների է ուրախություն և կյանք պարգևել: Մենք կուզենայինք 
ավելի շատ ժամանակ ունենալ քարոզելու համար և ավելի շատ ազատություն, բայց մենք կանենք այն, ինչ 
Աստված ցույց է տալիս մեզ: 

Մենք շարունակում ենք աղոթել ձեզ համար Քահանա: Մի թուլացեք: Շարունակեք առաջ շարժվել: Աստված 
սիրում է ձեզ: «Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ Սատանան, մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ 
փնտռում է, թէ ո՛ւմ կուլ տայ։ Դիմադրեցէ՛ք նրան՝ հաստատուն լինելով հաւատի մէջ. իմացէ՛ք, որ ձեր եղբայրներն 
էլ աշխարհում կրում են նոյն չարչարանքները» (Պետրոս Ա 5:8-9): Մենք բոլորս ձեզ շատ ենք սիրում: 
Օրհնություններս, 
Դայնե Մադելեյդս,                                    Հավանա, Կուբա

Բարև, 
Շատ շնորհակալ ենք թռուցիկների համար, 

որոնք արտացոլում են ձեր հավատքի 
հիմնախնդիրները: Ես համեմատեցի այդ ամենը 
Աստվածաշնչի հետ և դրանք այնքան ճշմարիտ 
են: Հիմա դրանք իմ հավատքն են: Ցավոք սրտի 
Ռուսաստանում ամեն ինչին շատ դժվար է 
դառնում հավատալ: Ես բաժանեցի թռուցիկների 
մի մասը,  բայց նաև հանդիպեցի վատ մարդկանց, 
որոնք ինձ ծեծեցին այն բանի համար, որ ես 
ուզում էի կիսել նրանց հետ ճշմարտությունը: 
Ներողություն եմ խնդրում, որ այսքան երկար 
ժամանակ չէի պատասխանում ձեր նամակին: 
Ես աղքատ մարդ եմ և չունեմ համացանցի 
հնարավորություն: Հիմա շատ դժվար է: 
Աշխատանք չկա և ժամանակ առ ժամանակ 
չկա նաև ուտելիք: Ես խնդրում եմ աղոթել ինձ 
համար: Ես կփորձեմ գրել ձեզ շուտով: Դեռ կան 
բաներ սովորելու մկտրության մասին և մեր 
հետագա կապի պահպանման մասին: 
Ձեր ընկերը Ռուսաստանից, 
Մաքսիմ Ռ. 

Քահանա Կ. Ս. Մանոհարը (վերևից ձախ և ներքևից 
աջ) բաժանում է Քահանա Ալամոյի հոգիներ շահող 
գրականությունը Վիսախապատնամում, Անդրա 
Պրադեշ, Հնդկաստան

(թարգմանված է իսպաներենից)

Հարգելի Ավետարանիչ Թոնի Ալամո, 
Ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ հայտնաբերեցի 

ձեր հեռարձակումները: Ես շատ բան եմ սովորել 
ձեր հաղորդումից: Դուք խոսում եք լուրջ բաների 
մասին, թե ինչպես ապրել և սիրել, առողջության և 
ընտանիքի մասին: 

Տերը օգտագործել է ձեզ ինձ և իմ ընտանիքը, ինչպես 
նաև իմ ծնողներին փրկելու համար: Ուղարկեք ինձ 
օգտակար Քրիստոնեական գրականություն: 
Նրա Սուրբ անունով, 
Սիմոն Նգուգի,          Նյահուրուրու, Քենյա
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Նրանք դիտում են ձեր և իմ յուրաքանչյուր քայլը և 
լսում են ձեր և իմ յուրաքանչյուր բառը:

Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում 
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:9 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ 
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:10 Հավատում եմ, որ 
ՆԱ մահացավ խաչի վրա և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ 
գործած բոլոր մեղքերի քավության համար:11 Հավատում եմ, 
որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց 
ՀԻՍՈՒՍԻՆ12, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ  նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում 
և այս պահին լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը և 
այս աղոթքը:13 ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում 
եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:14 Մաքրիր իմ բոլոր 
մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր խաչի վրա 
իմ փոխարեն Գողգոթայում:15 ԴՈՒ չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես 
գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է այդպես 
ասում:16 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես չես 
թեքի, այդ թվում և ինձնից:17 Հետևաբար, ես գիտեմ, որ ԴՈՒ լսել 
ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ փրկված 
եմ:18 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին 
փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը ՝ 
հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:19 

Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց մկրտություն 
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ 

և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:20 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:21

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): 

(Շարունակությունը էջ 5-ի)

ՎԵՐԵՎՈՒՄ՝ ԴՐԱԽՏԻ ՀՐԱՇՔՆԵՐԸ, 
ԻՍԿ 

ՆԵՐՔԵՎՈՒՄ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ

Խնդրում ենք, կապվեք մեզ հետ հավել յալ տեղեկատվության և այլ հետաքրքրող թեմաների համար:
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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:
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