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Ամբողջ աշխարհով տարածված եկեղեցիներՆոր Երուսաղեմ

Համաշխարհային ԼրատուՀամաշխարհային Լրատու

Քահանա Թոնի Ալամո

(Շարունակությունը էջ 2-ում)

Ալամոյի Քրիստոնյա Ժողովուրդ Ծավալ 19800

Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո

ԴՈՒ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ 
ԵՍ ԼՍԵԼ ՀԱ՞ՐԹ, Թ՞Ե 

ՃՇՄԱՐԻՏ ԲԱՆԵՐ

Հիսուսը ասել է. «Եթէ դուք ԻՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ 
հաւատարիմ մնաք, ԻՄ ճշմարիտ աշակերտները կը լինէք: 
Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը ձեզ 
կ՚ազատի» (Յովհաննէս 8:31-32)։ Քաղցր, հարթ բաները 
ձեզ ազատ չեն արձակում. Սատանան օգտագործում է 
դրանք՝ ձեզ մոլորեցնելու համար:

 Յովհաննէսի գրքի 14:5-6-ում ասված է. «Թովմասը 
ՆՐԱՆ [ՀԻՍՈՒՍԻՆ], ասաց. «ՏԷ՛Ր, չգիտենք՝ ուր 
ԵՍ գնում, ուրեմն ինչպէ՞ս կարող ենք գիտենալ 
ճանապարհը»։ ՅԻՍՈՒՍ նրանց ասաց. «Ես եմ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ եւ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ եւ ԿԵԱՆՔԸ։ Ոչ 
ոք չի գայ ՀՕՐ մօտ, եթէ ոչ՝ ԻՆՁԱՆՈՎ»: 

Չորս օր սպասելուց հետո, որպեսզի հասնեն այն 
վայրը, որտեղ թաղված է Ղազարոսը, Մարթան  ասաց 
ՀԻՍՈՒՍԻՆ. «ՏԷ՛Ր, եթէ ԴՈՒ այստեղ եղած լինէիր, իմ 
եղբայրը մեռած չէր լինի. բայց հիմա էլ գիտեմ, թէ ինչ էլ 
որ ԱՍՏԾՈՒՑ ուզես, ԱՍՏՎԱԾ քեզ կը տայ»։ ՅԻՍՈՒՍ 
նրան ասաց. «Քո եղբայրը յարութիւն կ՚առնի»։ Մարթան 
ՆՐԱՆ ասաց. «Գիտեմ, որ յարութեան ժամանակ 
վերջին օրը յարութիւն կ՚առնի»։ ՅԻՍՈՒՍ նրան ասաց. 
«ԵՍ իսկ եմ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ եւ ԿԵԱՆՔ. ով հաւատում է 
ԻՆՁ, թէպէտ եւ մեռնի, կ՚ապրի. եւ ով կենդանի է ու ԻՆՁ 
հաւատում է, յաւիտեան չի մեռնի։ Հաւատո՞ւմ ես այս 
բանին: Նա ասաց ՆՐԱՆ. «Այո՛, ՏԷ՛Ր, ես հաւատում եմ, 
որ ԴՈ՛Ւ ես ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ԱՍՏԾՈՒ ՈՐԴԻՆ, որ աշխարհ 
էիր գալու» (Յովհաննէս 11:21-27):

Յովհաննէսի գրքի 6:47-ում ՀԻՍՈՒՍՆ ասել է. «Ով 
հաւատում է, ունենում է յաւիտենական կեանքը»։ 
Մարկոսի գրքի 16:16-ում ՀԻՍՈՒՍԸ նույնպես ասել 

է. «Ով հաւատայ եւ մկրտուի, պիտի փրկուի, եւ ով 
չհաւատայ, պիտի դատապարտուի»։

Թեսաղոնիկեցիներին Բ գրքի երկրորդ գլխի 6-12 
-ում Պողոս Առաքյալը՝ ՀՈԳՈՒ միջոցով հետևյալ 
բառերով պատմում է նրանց ճակատագրերը, ովքեր չեն 
հավատում ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆԸ, նրանց, ովքեր այսօրվա 
անհավատ աշխարհի հակաՔՐԻՍՏՈՍԱՅԻՆ շարժման 
մասն են. «Եւ այժմ դուք ինքներդ գիտէք, թէ ինչն է նրան 
յետ պահում, որ այդ Հակառակորդը ինքն ԻՐԵՆ յայտնի 
անի մինչեւ ժամանակը գայ. որովհետեւ անօրէնութեան 
այդ խորհրդաւոր ուժը արդէն գործի վրայ է. բայց այդ 
պիտի չյայտնուի մինչեւ այն ժամանակ, երբ մէջտեղից 
կը վերացուի նա, որ այժմ նրան յետ է պահում։ Եւ ապա 
պիտի յայտնուի ԱՆՕՐԷՆԸ, որին ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ պիտի 
կործանի ԻՐ բերանի ՇՆՉՈՎ եւ պիտի ոչնչացնի իր 
յայտնութեամբ ԻՐ գալստեան ժամանակ։ Նրա՝ Անօրէնի 
գալուստը Սատանայի ներգործութեամբ է, ամենայն 
զօրութեամբ, նշաններով, խաբեբայական զօրաւոր 
գործերով եւ անիրաւութեան բոլոր պատրանքներով 
կորստեան մատնուածների վրայ. եւ այդ ամէնը այն 
բանի փոխարէն, որ չընդունեցին ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
սէրը, որպէսզի փրկուեն։ Դրա համար էլ ԱՍՏՈՒԱԾ 
նրանց պիտի ուղարկի զօրաւոր մի մոլորութիւն, որ 
նրանք հաւատան ստին եւ դատապարտուեն բոլոր 
նրանք, որ չհաւատացին ճշմարտութեանը եւ հաճոյք 
գտան անօրէնութեան մէջ։ »։

Կարո՞ղ է այս ամենը ճշմարտություն լինել: 
Պատմությու՞նը հաստատում է այդ փաստերը: 
Պատասխանն է. Ա՛յո: 

1 Ծննդոց 3:4-5, Թագաւրաց Ա 22:1-38, Եսայի 30:9-11, 66:4, Երեմիա 6:13-14, 19,  23:14-27, 30-32, գլուխներ 27-28, Եզեկիել 13:1-16, Զաքարիա 7:7-14, Մատթէոս 7:13-14, 24:24, 
Հռոմէացիներին 16:17-18, Թեսաղոնիկեցիներին Ա 5:1-8, Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:3-12,  Տիմոթէոսին Բ 4:2-4   

Աշխարհի մոլորված մարդիկ միշտ ցանկացել են լսել քաղցր, 
հարթ բաների մասին, այլ ոչ թե ճշմարտությունը:1

Քահանա Թոնի և Սյուզան Ալամոները, նվագախումբը և 
երգչախումբը իրենց միջազգային հեռուստածրագրի ժա
մանակ                                                           Լուսանկարը՝ 1974թ.

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցի
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(Շարունակությունը էջ 1-ի)

ԴՈՒ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՍ ԼՍԵԼ 
ՀԱ՞ՐԹ, Թ՞Ե ՃՇՄԱՐԻՏ ԲԱՆԵՐ

Մենք տեսնում ենք այդպիսի մի օրինակ 
Նոյի ժամանկներից, երբ Նոյը քարոզեց ԱՍՏԾՈ 
հաղորդագրությունը, որ ամբողջ աշխարհում ջրհեղեղ 
է լինելու 120 տարի հետո: 2 Դա տեղի ունեցա՞վ: 
Պատասխանն է. Ա՛յո: Ամբողջ աշխարհի տարբեր 
վայրերում, նույնիսկ անապատներում և լեռների 
գագաթներին տարբեր ձկների և այլ կենդանիների 
մնացորդներ կան: 

Ծննդոց գրքի 6:1-2-ում ասված է. «Երբ սկսեցին 
մարդիկ բազմանալ երկրի վրայ եւ դուստրեր ունեցան, 
Աստծու որդիները [ինչպես օրինակ Սեթը, Յարեդը, 
Ենոքը, Մաֆուսաիլը և Նոյը: Այլ կերպ ասած, ԱՍՏԾՈՒՆ 
հավատացողները ԱՍՏԾՈ որդիներն են], տեսնելով որ 
մարդկանց դուստրերը գեղեցիկ են»։ Դրանք Կայենի 
և այլոց մեղսավոր դուստրերն էին, այլ կերպ ասած, 
այն մարդկանց դուստրերը, ովքեր չեն հավատում 
ԱՍՏԾՈՒՆ: 

Կրկին, ԱՍՏԾՈ որդիները հրեշտակներ չեն, նրանք 
ԱՍՏԾՈ որդիներն են, ինչպես մենք, ովքեր հավատում 
ենք Ավետարանին: 3 Որովհետև մենք ԱՍՏԾՈ որդիներն 
են, մեզ թույլ չի տրվում անհավասար միություն 
կազմել անհավատների հետ:4 Եթե մենք ամուսնանում 
ենք անհավատ կնոջ հետ, մենք մեղք ենք գործում, 
քանի որ դա դեմ է հավատացյալներին ուղղված 
ԱՍՏԾՈ՝ անհավատների հետ ամուսնանալու մասին 
պատվիրաններին: 

Նաև հրեշտակները չունեն սեռական օրգաններ:5 
Ինչպես նաև հավատացյալները, ովքեր գնացել են 
Դրախտ՝ ԱՍՏԾՈ կողքին լինելու: Երբ մենք՝ ԱՍՏԾՈ 
որդիները և դուստրերը, գնում ենք Դրախտ ԱՍՏԾՈ 
հետ լինելու, մեր անպարկեշտ օրգանները չեն գալիս 
մեզ հետ: Դրա պատճառն այն է, որ «որովհետեւ 
յարութեան ժամանակ ո՛չ կին են առնում եւ ո՛չ էլ 

մարդու գնում, այլ կը լինեն՝ ինչպէս հրեշտակները 
երկնքում» (Մատթէոս 22:30): Սեռական շփումը 
նախատեսված է ամուսնության, վերարտադրման 
գործընթացի համար, այսպիսով, եթե Դրախտում չկա 
ամուսնություն կամ վերարտադրում, ապա սեռական 
օրգանների կարիք էլ չկա: 

Հետևաբար, երբ կեղծ մարգարեները ասում են ձեզ, 
որ հրեշտակները սեռական հարաբերությունների մեջ 
էին մտնում կանանց հետ, որոնք հրեշտակներ չէին, 
այլ մարդկանց դստրներ, և որ այդ միություններից  
հսկաներ էին ծնվում,  նրանք սուտ մարգարեություն 
են անում: Եթե հսկաները ծնվում են անաստված 
միությունից, ապա միայն այն պատճառով, որ ԱՍՏԾՈ 
որդիները (ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ տղամարդիկ) ամուսնացել 
են սատանայական կանանց հետ, մարդկանց դստրների, 
ովքեր հետաքրքրված չեն ԱՍՏԾՈՎ, և նրանցից ոչ ոքի 
չէր հուզում, արդյոք իրենք մեղք են գործում, թե ոչ, 
արդյոք խախտում են ԱՍՏԾՈ պատվիրանները, թե ոչ: 
Այս վերաբերմունքը նույնն է, ինչ որ այսօրվա կանանց 
և տղամարդկանց վերաբերմունքը: Ահա թե ինչու 
Դժոխքը այդքան ընդլայնել իրեն: Եսայի գրքի 5:13-16-
ում ասվում է. «Իմ ժողովուրդն [ԱՍՏԾՈ որդիները]  
այսուհետեւ գերութեան է մատնուելու այն պատճառով, 
որ չի ճանաչում Տիրոջը. հացի սովից եւ ջրի ծարաւից 
բազմանալու են նրանց դիակները։ Դժոխքն էլ ինքն 
իրեն լայնացրել եւ բացել է իր երախները, որպէսզի 
դադար չունենայ. [ԱՍՏՎԱԾ ի վիճակի է լայնացնել 
Դժոխքի սահմանները, այնուամենայնիվ, դրանք 
պետք է լայն լինեն, իմ ու քո համար, եթե մենք որոշենք 
մեղք գործել] փառաւորուածները, մեծամեծներն ու 
հարուստները, չարագործներն ու զուարճամոլները նրա 
մէջ պիտի իջնեն։ Մարդը պիտի ստորացուի, անուանի 
տղամարդը պիտի անարգուի, ամբարտաւան աչքերը 
պիտի խոնարհուեն, եւ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՏԵՐՆ 
արդարութեամբ պիտի բարձրանայ, սուրբ ԱՍՏՈՒԱԾՆ 
արդարութեամբ պիտի փառաւորուի»:

Հիմա, գնալով ետ դեպի Ծննդոց գրքի 6:2-ը. «Կին 
առան նրանց, ում ընտրեցին։ Տէր ԱՍՏՈՒԱԾ ասաց. 

2  Ջեյսերի գիրք 5:7-8   3 Յովհաննէս 1:12, Հռոմէացիներին 8:8-17, Գաղատացիներին 4:3-7, Եփեսացիներին 1:4-7, 2:12-19, Յովհաննէս  Ա 3:1-2   4 Ամոս 3:3, Կորնթացիներին Ա 
7:39, Կորնթացիներին Բ 6:14-18   5 Մատթէոս  22:29-30, Մարկոս 12:24-25, Ղուկաս 20:34-36   

Հարգելի Քահանա, 
Ես Սուրբ Չարլզի Սեմինարիայի ուսանող եմ: Արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ ստանում և տարածում եմ ձեր 

գրականությունը: Նախքան ձեր Մեսիյա գիրքը կարդալը, ինձ համար դժվար էր Ավետարանը քարոզել, բայց կարդալուց 
հետո, լուսավորվեցի և սկսեցի քարոզել և մինչև հիմա արդեն վեց հոգի եմ շահել Քրիստոսի համար, ովքեր անհավատներ 
էին: Ես կարողացա անել սա, որովհետև ձեր գիրքը իսկապես մեծ գաղտնիքներ բացահայտեց ինձ համար: 

Ուստի ես, այս նամակով խնդրում եմ գոնե վեց Մեսիյա գիրք, որպեսզի նրանցից բոլորը ունենան իրենց անձնական 
օրինակները: Ես նաև խնդրում եմ ձեր եկեղեցու վերնաշապիկից գոնե վեց հատ, որպեսզի մեր ավետարանչական 
քարոզարշավի ընթացքում հագնենք և ցույց տանք, որ մենք ձեր եկեղեցու մասնաճյուղն ենք, որը քարոզում է Խոսքը՝ 
ձեր օգնությամբ: Երրորդ, մենք նաև խնդրում ենք ձեր ձայներզներից մի քանի օրինակ, որպեսզի բաժանենք մեր 
ուսանողներին, ովքեր դժվարանում են կարդալ ձեր գրականությունը, որովհետև մեր գրքերն էլ արդեն մեզ համար 
չափազանց շատ են: Որոշ ուսանողներ ունեն CD-ձայնարկիչներ և նրանք կարող են լսել ձեր ուսմունքը հանգստյան 
օրերին: Սա կօգնի ուսանողներին, ովքեր ժամանակ չեն գտնում կարդալու համար, լսել ձեզ CD-ձայնարկիչով: 

Քահանա, եթե կարող եք մեզ տրամադրել այն ամենը, ինչը խնդրում ենք, Խոսքը շատ արդյունավետ կերպով 
կքարոզվի, բելերով Աստծոն փառք այստեղ՝ Սուրբ Չարլզում: Մենք հուսով ենք և աղոթում ենք, որպեսզի 
կարողանաք մեզ ուղարկել այս ամենը, ինչը կհեշտացնի մեր աշխատանքը: Թող Աստված առատորեն օրհնի 
ձեզ՝ ձեր քրտնաջան աշխատանքի համար: Շնորհակալություն: 
Ձերը՝ հավատարմորեն
Քոնամ Սամուել                Տամալե, Գանա

Գանա
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(Շարունակությունը էջ 4-ում)

«ԻՄ ՈԳԻՆ յաւիտեան թող չմնայ այդ մարդկանց մէջ, 
որովհետեւ նրանք մարմնաւոր են։ Նրանց կեանքի 
սահմանը թող լինի հարիւր քսան տարի»։ [Այստեղ, ՏԵՐԸ 
ասում է մարդկանց, որ ՆԱ պատրաստվում է վերջ դնել 
ամեն ինչին, ողջ աշխարհին, հարյուր քսան տարի հետո: 
Արդյո՞ք ՆԱ արեց դա: Այ՛ո, արեց: Արդյո՞ք ՆԱ արեց դա 
միայն այն պատճառով, որ փրկվածները ամուսնանում 
էին չփրկվածների հետ: Դա դրա մասն է: Հենց դա է, որ 
Աստվածաշունչը, ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ ասում է: Հավատու՞մ 
եք դրան: Ես աղոթում եմ, որ հավատաք]: Այդ օրերին 
հսկաներ էին ապրում երկրի վրայ։ Երբ ԱՍՏԾՈՒ 
որդիները մարդկանց դուստրերի հետ պառկեցին, 
իրենց համար որդիներ ծնեցին։ Նրանք այն հսկաներն 
էին, որոնք հնուց ի վեր անուանի մարդիկ էին։ Երբ Տէր 
ԱՍՏՈՒԱԾ տեսաւ, որ մարդկանց չարագործութիւնները 
բազմանում են երկրի վրայ, եւ ամէն ոք իր մտքում 
ամէն օր խնամքով չարագործութիւններ է նիւթում, 
զղջաց ԱՍՏՈՒԱԾ, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրայ, եւ 
տրտմեց ԻՐ ՀՈԳՈՒ 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» (Ծննդոց 6:2-7):

Կարծու՞մ եք, որ աշխարհի մարդիկ հոգում էին 
կամ հավատում էին, թե ինչ էր ԱՍՏՎԱԾ ասում: 
Պատասխանն է՝ ո՛չ: Եթե նրանք հոգային, նրանք 
կապաշխարեին և ԱՍՏՎԱԾ երբեք չէր սպանի նրանց, 
ողջ աշխարհը, բացի Նոյից, նրա կնոջից, երեք որդիներից 
և նրանց կանանցից:6

Եկեք մի փոքր թեսթ անենք այստեղ, որովհետև ես 
ուզում եմ տեսնել, արդյոք դուք, երկրի վրայի մարդիկ 
նույնն եք, ինչ որ Նոյի օրերի մարդիկ: ԱՍՏՎԱԾ ասում 
է, որ դուք նույնն եք, ինչ որ Նոյի օրերի մարդիկ էին: 
ՀԻՍՈՒՍՆ ասում դա այս ձևով Մատթէոսի գրքի 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»։ Հիմա, եթե դուք հավատում եք սրան, կարող եք 
արդյո՞ք հանդուրժել և կարեկցել միասեռականությանն 
և միասեռական ամուսնություններին, ինչպես այսօր 
անում եք: 

Ծննդոց 19:4-ում Աստվածաշունչը խոսում է այս 
անպարկեշտ անձանց մասին, ովքեր փորձում էին 
ներխուժել Լոտի տուն, որպեսզի կենակցեն հենց 
ԻՐ ԱՍՏԾՈ հետ: Ահա գրառումը. Մինչև ՏԵՐԸ և ԻՐ 

ընկերակիցը գիշերը պառկել էին հանգստանալու, և 
Սոդոմի ու Գոմորի բնակչների ապօրինությունների 
բաժակը լցվել էր, ինչպես այսօր է աշխարհում, 
Սոդոմում ավելացավ վերջին կաթիլը և ամբողջ 
զայրույթը թափվեց նրանց գլխին: Նրանք զգուշացում 
ստացան իրենց քաղաքի ոչնչացման մասին, ինչպես 
հեքիաթում, նրանք արհամարհանքով վերաբերվեցին 
սուրհանդակներին:  Որքան սարսափելի է արհամարել 
ԱՍՏԾՈ փրկության առաջարկը, չնայած որ դա պետք 
է հիշատակված լինի միայն մեկ անգամ: Եվ երբ երկու 
քավության հրեշտակները ետ եկան ԱՍՏԾՈՒ մոտ, ով 
նրանց ուղարկել էր, նրանք կարող էին վառվել ԱՍՏԾՈ 
զայրույթի կրակի մեջ: 

Սոդոմի բնակիչները չէին կարծում, որ որևէ 
արտասովոր բան էին անում, երբ շրջապատեցին 
Լոտի տունը և համարյա կոտրեցին այն: Նրանք այլևս 
այնքան կատաղի կամ անբարոյական չէին վերջին 
գիշերը, ինչպես նախորդ գիշերները: Ինչևիցե, մի կետ 
կա, որտեղից առաջ  Աստվածային համբերությունը 
չի կարող անցնել: Նրանք հասան այդ կետին, երբ 
որոշեցին ոտքի կանգնել Լոտի դեմ, և երբ նրան ծեծեցին 
փողոցներում, հրեշտակային և Աստվածային հյուրերին 
պաշտպանելու համար: Երբ կուրությունը իջավ նրանց 
վրա, և նրանք հոգնեցրին իրենց անհրաժեշտ դուռը 
գտնելու արդյուքնում, նրանք արդեն անցել էին ԱՍՏԾՈ 
համբերության և ՆՐԱ զայրույթի այդ անտեսանալի 
սահմանը: 

(Այսօր, ՄԱԿ-ի աշխարհի կառավորությունը 
սովորեցնում է այլասերությունը մեր հանրային 
դպրոցներում, որպես երրորդ սեռական ընտրությունը, 
որը վերջիվերջո ապահովում է մեր երեխաների 
ոչնչացումը Դժոխքում և Կրակի Լճում: Մեզ դիտարկում 
են որպես ատելություն սերմանող այդ անպարկեշտ 
սրիկաների նկատմամբ:)

Ապա վրա հասավ դատավճռի ժամը: ՏԵՐԸ 
Դրախտից քաղաքի վրա կրակ և ծծումբ թափեց ու 
գեղեցիկ հարթավայրի վրա, որը նախորդ օրը դրախտ 
էր թվում: Կրակի ծուխը վեր բարձրացավ, ինչպես 
հսկայական հնոցու ծուխը, և ավերիչ կրակի ցոլքերը 
երևացին հեռվում հովիվներին Հեբրոնի բլուրների 
և Մոհաբի սարերի վրա: Մեկ րոպեի ընթացքում 
հիասքանչ հովիտը, որը ՏԻՐՈՋ պարտեզի էր նմանվում 
իր գեղեցկությամբ և պտղաբերությամբ, ամայացավ, 
դարձավ մի վայր, որը չբնակեցվեց սերնդե սերունդ: 
Այն դարձավ ամայության և մահի հովիտ, որտեղ 
թափառող արաբները երբեք չհամարձակվեցին 
նույնիսկ վրան խփել, ոչ էլ հովիվներն արածեցնել իրենց 
հոտը: Այն դարձավ ուրվականների կողմից հաճախ 

6 Ծննդոց 7:11-24, Եբրայեցիներին 11:7, Պետրոս Ա 3:20, 
Պետրոս Բ 2:5   ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ

Մի կին Նյու Յորքում գտավ «Կրակի կառքերը» և «Ծառը» գրքերը 
փաստաթղթերի մեջ, որոնք աչքի էր անցկացնում: Նա կարդաց 
դրանք և չկարողացավ կողքի դնել: Նա զանգեց մեր եկեղեցու թեժ 
գիծ և հեռախոսով ասաց մեղսավորի աղոթքը մեզ հետ միասին: 
Նա հրավիրվեց մեր ծառայություններին: Նա և նրա ողջ ընտանիքը 
այցելեցին և ողջ ընտանիքը փրկություն ստացավ և վերածնվեց 
Աստծո Հոգու անունով: Փա՛ռք Աստծուն:

ԱԼԱՄՈՅԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՌՑԱՆՑ
w w w. alamoministries.com
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7 Ծննդոց 18:20-23, 19:1-13, 24-25, Ղեւտական 18:22, 20:13, Երկրորդ Օրէնք 22:5, 23:17, 29:23, Դատաւորներ 19:22-25, Թագաւրաց Գ 14:24, Հռոմէացիներին 1:20-32, Կորնթացիներին 
Ա 6:9-10, Կողոսացիներին 3:5-7, Տիմոթէոսին Ա 1:9-10, Տիմոթէոսին Բ 3:1-5, Յուդա 7, Յայտնութիւն 22:14-15   8 Առակներ 1:20-33, Մատթէոս 7:13-14, 20:16, 22:1-14, 24:11-12, 
Կորնթացիներին Բ 4:3-4, Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:3-12, Տիմոթէոսին Բ  3:13, Պետրոս Բ գլխ 2, Յայտնութիւն 2:20-23, 9:20-21, 12:9, 13:1-4, 16:8-11, 21   9 Եսայի 66:24, Մատթէոս 
13:24-30, 36-43, 47-50, 25:14-46, Մարկոս 9:43-48, Ղուկաս 3:9, 16-17, 12:5, 16:19-26, Յովհաննէս 15:6, Պետրոս Բ 2:4-9, Յուդա 6-7, Յայտնութիւն 14:9-11, 19:20, 20:7-15, 21:8   
10 Եսայի 64:4, Յովհաննէս 14:15, 21-24, 15:9-10, Կորնթացիներին Ա 2:9, Յովհաննէս Ա 2:15, 5:2-3, Յովհաննէս Բ 6

այցելվող և սարսափելի տարածք, իրականում տխուր 
և լի սարսափներով՝ մռայլ սնահավատության ու չար 
երևակայություն պատճառով: 

Արդյո՞ք հավատում եք, որ ԱՍՏՎԱԾ արհամարհում 
է այդ անպարկեշտ երազողներին, այս այլասերված 
մարդկանց, այնչափ, որքչափ Աստվածաշունչն է ասում:7 
Ակնհայտ է, որ ձեզանից շատերը չեն հավատում, 
որովհետև դուք շարունակում եք համաձայնվել 
միասեռական ամուսնությունների մասին պնդումներին, 
որ սովորեցնում են մեր հանրային դպրոցներում և որի 
մասին կատակում են Վատիկանի կողմից ղեկավարվող 
լրատվամիջոցները: 

Հռոմեացիների գրքի 1:32-ում ասված է. «Նրանք 
գիտէին ԱՍՏԾՈՒ արդար դատաստանը, թէ այսպիսի 
բաներ գործողները մահուան են արժանի. եւ ոչ միայն 
նրանք, որ անում են այդ բաները, այլ նաեւ նրանք, որ 
գործողներին հաւանութիւն են տալիս»: Մեր այսօրվա 
աշխարհում, դուք նույնիսկ սովորեցնում եք այս ամենը 
հանրային դպրոցներում, Վատիկանի լայնածավալ 
լրատվամիջոցներում և Վատիկանի Հռոմեական 
Կաթոլիկ սատանայական եկեղեցու պաշտամունքի 
միջոցով ամբողջ աշխարհում: Սրանք միասեռական, 
լեսբիական և մանկապիղծ եկեղեցու պաշամունքն են: 
Ես աղոթում եմ, որ դուք բոլորդ ապաշխարեք, բայց չեմ 
հավատում դրան, որովհետև Աստվածաշունչը ասում 
է, որ չեք ապաշխարելու:8 Բայց ես միևնույն է աղոթում 

եմ ձեզ համար, որովհետև Դժոխքը և Կրակի Լիճը 
սարսափելի են:9 

Պետրոս Առաքյալը, ՍՈՐԲ ՀՈԳՈՒ միջոցով ասում 
է մեզ, որ ԱՍՏՎԱԾ ոչ միայն պատրաստվում է վառել 
մի քանի քաղաք, ինչպես օրինակ Սոդոմը, Գոմորը 
և հովտի ուրիշ քաղաքներ, այլ նաև Դրախտը և 
Երկինքը կդառնան երկու հսկայական Կրակի գնդեր: 
Պետրոս Առաքյալը Պետրոս Բ 3:1-14-ում ասում է մեզ. 
«Սիրելինե՛ր, գրում եմ ձեզ այս երկրորդ թուղթը, որով 
ձեր մաքուր մտքերն եմ արթնացնում յիշեցման համար. 
յիշեցէ՛ք սուրբ մարգարէների կողմից նախապէս 
ասուած պատգամները, ինչպէս նաեւ ձեր առաքեալների 
կողմից ասուած ՏԻՐՈՋ եւ ՓՐԿՉԻ պատուիրանները։ 
Բայց նախ այս բանն իմացէ՛ք, որ վերջին օրերին 
պիտի գան արհամարհողներ, ծաղրողներ, որոնք 
պիտի ընթանան ըստ իրենց ցանկութիւնների. եւ 
պիտի ասեն. «Ո՞ւր է նրա գալստեան խոստումը, 
քանի որ նախահայրերի ննջելուց յետոյ ամէն ինչ այն 
նոյն ձեւով է մնում, ինչպէս էր արարչագործութեան 
սկզբից»։ Եւ այս բանը ուզողները մոռացութեան են 
տուել այն, որ ի սկզբանէ եղել է երկինքը, եւ երկիրը՝ 
ջրերից, եւ՝ ջրերը, որ մնում են հաստատ Աստծու 
խօսքով. դրա համար էլ այն ժամանակուայ աշխարհը 
ապականուելով կործանուեց ջրհեղեղով։ Իսկ այժմ 
երկինք եւ երկիր պահուած են այդ նոյն խօսքով, 
վերապահուած են կրակին դատաստանի օրուայ եւ 
ամբարիշտ մարդկանց կործանման օրուայ համար»։ 
[Դուք պիտի շատ միամիտ կամ հիմար լինեք, որ, 
իմանալով, որ ԱՍՏՎԱԾ ոչնչացրեց ամբողջ աշխարհը 
շատ ավելի քիչ բաների համար, քան դուք՝ մարդիկ 
անում եք: Հավատու՞մ եք, որ ՆԱ պատրաստվում է 

ՊԱԿԻՍՏԱՆ
Հարգելի Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցիներ, 

Գրում եմ ձեզ՝ տեղեկացնելու, որ ես ստացել եմ ձեր 
ուղարկած ծանրոցը և այնքան ուրախ եմ այդ թանկագին 
նվերի համար: Ես կարող եմ այն նվեր անվանել, որովհետև 
ԱՍՏԾՈ Խոսքը իսկապես շատ բան է նշանակում ինձ համար: 

Ես կասեի, որ միշտ շատ ոգևորված ու խանդավառ եմ 
տրամադրված եղել ԱՍՏԾՈ Խոսքը տարածելու գործում և 
դուք առաջինն եք, ով ինձ հնարավորություն տվեց դա անել և 
իմ երազանքը իրականություն դարձնել: Ես պարզապես չեմ 
կարող խոսքերով արտահայտել իմ երջանկությունը: 

Կցում եմ լուսանկարները, որոնցում պատկերված եմ 
ես՝ ամբողջ սրտով տարբեր եկեղեցիներին թերթեր և գրքեր 
բաժանելիս: 

Ես ուզում եմ խնդրել ձեզ ինձ ներգրավված պահել 
այնպիսի գործունեության մեջ, որոնց մեջ ես կզգամ ինձ 
ԱՍՏԾՈ ԾԱՌԱ, որովհետև իմ սիրտը հրճվում է դրանից: 
Հարգանքով՝ 
Քույր Սանիա           Փանջաբ, Պակիստան

Քույր Սանիան Քահանա Ալամոյի 
հոգիներ շահող գրականություը և Մեսիյա 
գիրքը բաժանելիս Փունջաբի, Պակիստան

ԴՈՒ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՍ ԼՍԵԼ 
ՀԱ՞ՐԹ, Թ՞Ե ՃՇՄԱՐԻՏ ԲԱՆԵՐ



5

(Շարունակությունը էջ 8-ում)

թույլ տալ, որ սա շարունակվի, առանց վերացնելու 
այս ամենը: Դուք իսկապե՞ս հավատում եք դրան:] 
Բայց այս եւս ձեզնից ծածկուած չլինի, սիրելինե՛ր, որ 
ՏԻՐՈՋ համար մէկ օրը՝ ինչպէս հազար տարի է, եւ 
հազար տարին՝ ինչպէս մէկ օր։ [Պետրոսն արել է այս 
հայտարարությունը մոտ երկու հազար տարի առաջ: 
Հիմա, ժամանակների վերջն է: ԱՍՏՎԱԾ համբերատար 
է եղել այս բոլոր տարիների ընթացքում, բայց կա մի 
սահման, որը Աստվածային համբերությունը չի կարող 
անցնել: Այսօր աշխարհ անցել է այդ սահմանը: Բիլլի 
Գրէհէմը վկայել է, որ ԱՍՏՎԱԾ պետք է ներողություն 
խնդրեր Սոդոմի և Գոմորի համար, եթե ՆԱ թույլ տար 
այս աշխարհին շարունակել ներկա իրավիճակը: Այս 
աշխարհը, այնպիսին, ինչպիսին որ կա, շատ ավելի 
անբարոյական է, քան հինավուրց Սոդոմը և Գոմորը]: 
ՏԷՐԸ չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպէս կարծում են 
ոմանք, թէ ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդէպ. 
քանզի չի ուզում, որ որեւէ մէկը կորստեան մատնուի, 
այլ ուզում է, որ ամէնքը ապաշխարեն։ [Այդժամ, (հիմա) 
մեծ դժբախտությունը կլինի, այնպիսին, ինչպիսին չի 
եղել աշխարհի ստեղծումից ի վեր, ոչ էլ երբևէ կլինի 
նորից: Եւ բացի նրանից, որ օրերը կկրճատվեն, բայց ոչ 
մի հոգի չի փրկվի. բայց ընտրեալների պատճառով այդ 
օրերը պիտի կրճատվեն» (Մատթէոս 24:21-22):] Բայց 
ՏԻՐՈՋ օրը պիտի գայ ինչպէս մի գող, երբ երկինքը 
պիտի անցնի չքանայ շառաչիւնով, եւ տարերքը, հրով 
կիզուած, պիտի լուծուի, եւ երկիրն ու ինչ գործեր, 

ԶԱՄԲԻԱ
Հարգելի Հայր՝ Աստծո անունով Քահանա Ալամո, 

Ես աղոթում եմ, որ ամեն ինչ լավ լինի ձեր և Քրիստոսի մարմնի հետ՝ մեր միակ Տեր և Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսի հիասքանչ և ողորմած անունով: Հայր, ստանալով ձեր նամակը և Սատանայական Հռոմեական 
Կաթոլիկ շարժման արագ անկման մասին հայտնությունը ձեր հոգիներ շահող և կյանք փոխող կցված 
Ավետարանչական Գրականության մեջ, հոգին աննկարագրելի պարային տրամադրության մեջ հայտնվեց 
և անբացատրելի ուրախություն ապրեց, քանի որ ես նույն ճշմարտության քարոզողն եմ, բայց չեմ ունեցել 
այնպիսի հոգևոր հայր, ինչպիսին դուք եք: Փառք Աստծո այսպիսի աստվածային կապի համար: Ես խոստանում 
եմ աշխատել հայտնության մեջ և ձեր օծման մեջ, մինչև Տերը կանչի ինձ հավերժության մյուս կողմը: 

Ես և ևս քսանհինգ քարոզիչներ, ովքեր աշխատաում են այստեղ՝ բանտում իմ ղեկավարության տակ,  այնքան 
անվերապահորեն վերլուծեցինք գրականությունը, որ անմիջապես քարոզեցինք լավ նորությունը յոթ հարյուր 
բանտարկյալների ժողովի ժամանակ, որոնց արձագանքը եղավ Հռոմեական Կաթոլիկ եկեղեցու հոդվածները 
կրակին հանձնելը, ինչը ներառեց, ինչպես ես անվանում եմ, սատանայական գրականությունը և թզբեհները, 
որոնք նվիրաբերվել էին Զատիկի տոնի առթիվ: Ավետարանչական գրականության մեջ պարունակվող 
փրկության աղոթքը ասելուն պես, դևերը հայտնաբերվեցին և դուրս մղվեցին: Քանի որ հայրուրավոր հոգիներ 
են փրկվել, նրանք խնդրում են Թոնի Ալամոյի Եկեղեցու վարդապետությունը և հետևյալ գրականությունը՝ 
տարբեր գրականության շատ օրինակներ, Աստվածաշունչ, Մեսիյա գիրքը, CD-ներ և վերնաշապիկներ: 

Մեկ անգամ ևս թուլ տվեք հպարտորեն հայտարարել ձեզ, որ այստեղ մի նոր մասնաճյուղ է ծնվել և դրա 
աճը լիովին կախված է ձեր աղոթքներից և ներդրումից: Որպես կենդանի Աստծո ուղարկված որդիներ, մենք 
հավատում ենք ձեզ, որպես Աստծո կողմից ուղարկված սուրհանդակ այս վերջին ժամին՝ ներկա մահացող 
սերնդին նախազգուշացնելու գլխավոր դատավոր՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերադարձից առաջ: Ուստի, 
մենք ցանկանում ենք մասնակցել Տիրոջ վկայությունն անելու գործընթացին, ինչպես ասված է Գործք գրքի 
1:8-ում և Փիլիպեցիներին գրքի 4:8 և 9-ում: 

Վերջապես, ձեր և ձեր եկեղեցու վերաբերյալ կեղծ մեղադրանքների վերաբերյալ, խնդրում ենք հիշել, որ բոլոր 
ժամանակներում, ինչպես Դուք  անում եք, չկա հեշտ կյանք նրանց համար, ովքեր ճշմարտությամբ են գործում 
այս երկրի վրա, բայց նրանց խոստացված է անվտանգ վայրէջք հավերժության այն կողմում: Ուշադրություն 
դարձրեք Պետրոսի գրքի Ա 4:12-19-ին:  Մենք անհամբեր կսպասենք ձեր դրական պատասխանին: Ողջույններ 
Քրիստոսի մարմնին: 
Ձերը՝ հավատարմորեն, 
Սակալա                    Չիպատա, Զամբիա

Մենք ծառայություն էինք մատուցում ծերանոցում: 
Կանանցից մեկը, ով այցելում էր մեր Մանհեթնի 
ծառայությունները մեզ հետ եկավ, և մենք հրավիրեցինք 
նրա քսանմեկամյա որդուն, ով Քրիստոնյա չէր, գալ մեզ 
հետ: Մենք հրաշալի ծառայություն անցկացրեցինք, 
և երբ ծերանոցի բնակիչները ասում էին մեղսավորի 
աղոթքը, Թրեվորը՝ որդին, նույնպես աղոթում էր: Նա 
փրկություն ստացավ: Նրա մայրը այնքան երջանիկ էր: 
Ծառայությունից հետո եղբայրներն ու քույրերը աղոթեցին 
Թրեվորի բուժման համար: Նա մեկ ամիս առաջ դաստակի 
վիրահատություն էր տարել և այն դեռ այտուցված էր ու 
ցավում էր: Խնդրում ենք պահեք նրան ձեր աղոթքներում, 
որպեսզի նա հետևի Քրիստոսին և առողջանա: 

ՆՅՈՒ ՋԵՐՍԻ

որ կան նրա վրայ, յայտնի պիտի լինեն։ Եւ քանի որ 
այս ամէնն այսպէս պիտի լուծուի, ուրեմն ինչպիսի՜ 
մարդիկ պէտք է լինէք դուք. սուրբ վարմունքով եւ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՇՏ ընթացքով՝ սպասելով եւ հասնել 
ջանալով ՏԻՐՈՋ օրուայ գալստեան, երբ հրավառ 
երկինքը պիտի չքանայ, եւ տարերքը հրկիզուելով 
պիտի հալուի։ Բայց մենք, ԱՍՏԾՈՒ խոստման 
համաձայն, աչքներս յառած սպասում ենք նոր երկնքի 
եւ նոր երկրի, որոնցում արդարութիւնն է բնակւում։ 
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Եղբայր Քրիս Ֆոլեյի 
վկայությունը

Ես շատ հաճելի մանկություն եմ ունեցել, մեծացել եմ 
փոքրիկ, հանգիստ, խաղաղ արվարձանում, Նյու Ջերսիի 
հյուսիսում: Կյանքը այդ ժամանակ ինձ համար անհոգ 
էր, և ես ընկերներիս հետ տարբեր խաղեր էի խաղում 
վերին միջին խավ հարևանությամբ: Երեխա ժամանակ, 
թվում էր, թե կյանքը բավականին լավն է: Աշխարհը 
այնքան մեծ էր թվում ինձ, այնքան շատ մարդկանցով, 
մտքերով, հավատքներով, գործունեությամբ: Բայց 
արդյո՞ք Աստված ներառված էր այդ ամենի մեջ: Որտե՞ղ 
էր Աստված: Ես չէի տեսնում Նրան: Դաստիարակված 
լինելով որպես Կաթոլիկ, ինձ երբեք չէին պատմել Տեր 
Հիսուս Քրիստոսի իրական Ավետարանի մասին: 

Մեծանալով՝ ես սկսեցի փորձել իմ սեփական 
ճանապարհը հարթել, իմ սեփական ուղին, բայց միշտ 
մտածում էի. «Ինչպե՞ս է կիրառվում Աստվածաշունչը 
այսօր: Որտե՞ղ է Աստվածաշնչի Աստվածն այսօր»։: Տերն 
Իր Սուրբ Հոգով սկսեց իսկապես աշխատել ինձ հետ 
քոլեջն ավարտելուց հետո: Ես այնքան խորն էի ընկղմվել 
մեղքի մեջ և այնքան էի ուզում դուրս գալ այդ խավարից, 
որը զգում էի. ես վճռականորեն որոշեցի դառնալ կարևոր 
մեկն աշխարհում: 

Ես փորձում է հենակետային մասնագիտական 
գիտելիքներ ստանալ ֆինանսների ոլորտում և վերջապես 
կարողացա աշխատանք գտնել Նյու Յորքում: Նյու Յորքում 
աշխատելը թույլ տվեց ինձ զգալ այս քաոսային աշխարհի 
իրական համը, որից ես ամբողջ կյանքում պաշտպանված 
էի: Ես հիշում եմ, թե ինչպես էի անցնում Լինքոլնի Թունելով 
ամեն օր և տեսնում զրահապատ տրանսպորտային 
միջոցներ, ոստիկանական շներ, մուտքերը հսկող տասնյակ 
գնդացիրներով զինված ոստիկաններ: Ամեն ինչ այնքան 
անկայուն էր թվում, անորոշ: Դժբախտ պատահարները 
տեղի  էին ունենում շաբաթական կտրվածքով, մարդիկ 
էին սպանվում իմ աշխատավայրին մոտ և ամենուր: Ես 
սկսեցի հասկանալ, որ կյանքը այնքան ժամանակավոր 
է, արագ, փխրուն և չկա ոչ մի երաշխիք, որ ես մեկ օր ևս 
կապրեմ: Ցանկացած օր ինձ հետ կարող էր ցանկացած 
բան պատահել: Սա տանջում էր ինձ. մահվան միտքը ինձ 
անչափ վախեցնում էր: Ես մտածեցի. «Միգուցե ուղղակի 
ինձ հետ ինչ-որ բան այն չէ, մահը բնական բան է և ես 
ընդամենը դա պետք է իմ ձևով դա ընդունեմ»։:

Ամեն օր ես կարդում և լսում էի ավելի ու ավելի 
շատ դժբախտությունների, մահերի և սարսափեցնող 
պատմությունների մասին՝ նորություններից և ինձ 
շրջապատող մարդկանց խոսակցություններից: Ամեն 
օր մտածում էի մահվան մասին: Ես փորձում էի 
հաղթահարել դա, բայց չէի կարող ապրել հերքելով մահը: 
Ինչ-որ բան սարսափելի սխալ էր: Գործունեություննը, 
որում ես ներգրավված էի, չէր օգնում ինձ խուսափել 
իրականությունից: Ես շարունակում էի մտածել. «Ես 

մի օր կստանամ դա. Մի օր այս ամենը, որ ճարդում է 
մարդկանց կյանքերը, ինձ էլ կհասնի»: Ես գիտեի, որ ես 
պատրաստ չեմ, պատրաստված չեմ: Որոշ ժամանակ 
ես տարբեր բաներ փորձեցի, մտքի հանգստություն 
գտնելու իմ հուսահատ որոնումների ընթացքում, 
ներառյալ մարդկանց հետ իմ խնդիրների մասին խոսելը, 
դեղամիջոցներ, փիլիսոփայություններ: Ես նույնիսկ 
գնացի Կաթոլիկ եկեղեցու ծառայությունների, բայց ոչինչ 
չէր վստահեցնում, որ ինձ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու: 
Ես զգացի, որ պետք է ինչ-որ բանի նվիրվեմ, բայց ի՞նչի: 

Մի հուսահատ գիշեր իմ սենյակում ես դիմեցի 
Աստծուն և գոռացի սրտումս. «Հիսուս, օ՛գնիր ինձ»:: 
Ես կարծում էի, որ եթե կա Աստված, ուրեմն միայն 
Նա կարող է օգնել ինձ: Ես սկսեցի փնտրել Նրան: 
Տերը սկսեց աշխատել ինձ հետ Յայտնության գրքի 
միջոցով: Ես պատահաբար տեսա այն համացանցում, և 
աշխատանքի վայրում համակարգչով կարդացի ամբողջ 
գիրքը մեկ օրում: Այն ինձ շատ խորհրդավոր թվաց, բայց 
ես տարվեցի նրանով, թե ինչպես էր այն նկարագրում 
վերջին օրերը: «Սրանք վերջին օրե՞րն են»: Ես ինքս ինձ 
հարց տվեցի. «Իսկապե՞ս Աստվածաշունչը խոսում է այն 
օրերի մասին, որոնցում ես ապրում էի»: 

Մի ուրբաթ օր ես դուրս էի գալիս գրասենյակից և 
պատրաստվում էի հերթական աղմկոտ հանգստյան 
օրերին: Սովորաբար իմ կոլեգաները հավաքվում էին, 
ծիծաղում և կատակում համակարգչի մոտ, հանգստանում: 
Այնուամենայնիվ, երբ դուրս էի գալիս, զարմացա, թե ինչու 
էին այդքան լուռ այդ օրը: Ես որոշեցի տեսնել, թե ինչ են 
նայում և ուշադրությունս անմիջապես գրավեց, երբ տեսա, 
որ նրանք դիտում էին սեպտեմբերի11-ին Համաշխարհային 
առևտրի կենտրոնի փլուզման մասին տեսանյութը: Ես միշտ 
լսում էի այդ դեպքի հետ կապված դավադրությունների 
մասին, բայց վերաբերում էի դրան որպես հիմարություն: 
Երբ ավելի ուշադիր նայեցի տեսանյութը, տեսա 
համահունչ պայթյուն յուրաքանչյուր տաս հարկը մեկ, 
երբ շենքը փլուզվեց ինչպես պլանավորված փլուզման 
ժամանակ:  Այս իրադարձությունը Տերը օգտագործեց, որ 
օգնի ինձ ընկալել, որ իմ կյանքը մի սուտ էր, որ այն ամենն 
ինչ գիտեի, ինչին ես հավատում էի և ինչի համար ապրում 
էի սուտ էր: 

Եղբայր Քրիս Ֆոլլեյը Քահանա Թոնի Ալամոյի 
հոգիներ շահող գրականությունը Մանհեթնում 
վկայելիս և բաժանելիս

Իմ անունը Քրիս Ֆոլեյ է: Այս տարի՝ 2014-ին 
ես կդառնամ երեսուներկու տարեկան: 2008 թվ.-ի 
նոյեմբերի 1-ին ես ընդունեցի Հիսուսին իմ սրտում և 
վերածնվեցի Սուրբ Հոգով: Երեխա ժամանակ ես միշտ 
մտորում էի Աստծո գոյության մասին: Ես հիշում եմ, 
երբեմն նայում էի երկինք և մտածում, արդյոք Աստված 
այնտեղ երկնքում է: 
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Ես սկսեցի ուսումնասիրել և պարզեցի Վատիկանի 
մեծ չարիքի և մեկ աշխարհի կառավարության 
մասին, և թե ինչպես այդ ամենը մարգարեացվել էր 
Աստվածաշնչում: Իմ հարցի պատասխանը գտնվեց. մենք 
ապրում ենք վերջին օրերում: Ժամանակների վերջին 
վայրկյաններում: Հիսուսը ետ է գալիս: Այդ ժամանակ 
ես հավատացի, որ Աստված իրական է, Նրա Խոսքը 
իրական է, բայց «Ո՞վ գիտեր Աստծուն»: Ո՞վ կարող էր 
ինձ ասել, թե ինչ է հարկավոր անել: Ինչպե՞ս կարող եմ 
Աստծուն ճանաչել: Ինքս ինձ հարց տվեցի: 

Մեկ շաբաթ անց ես հայտնաբերեցի Թոնի Ալամոյի 
Եկեղեցիների կայքը: Գրականությունը, որ կարդացի, 
յուրահատուկ էր: Այն ուներ հեղինակություն և զորություն 
Աստծո Խոսքի ուսմունքի մեջ: Ես հայտնաբերեցի, որ նրանց 
եկեղեցական հավատքի հավաքույթները ընդամենը ութ 
թաղամաս հեռու էին իմ գրասենյակից, Մանհեթնում: 
Այդ կիրակի ես գնացի հավաքույթին: Ես գիտեի, որ 
Տերը ներկա էր այդ հավաքույթին: Եկեղեցում ես լսեցի 
եղբայրների և քույրերի վկայությունները և գիտակցեցի, 
որ իմ ներկայությունը այնտեղ պատահականություն 
չէր: Աստված էր տարել ինձ այնտեղ: Ես գիտակցեցի և 
հավատացի, որ կար այնպիսի տեղ, ինչպիսին Դժոխքն 
է, և ես վախեցա, իմանալով, որ ուղիղ այնտեղ էի գնում: 
Այդ պահին հասկացա, որ այսքան ժամանակ դևին եմ 
հետևել, և Սատանան տանում էր ինձ ոչնչացման, բայց 
հիմա ես ուզում էի անել այն, ինչ Աստված էր ուզում, որ ես 
անեի, և ինչ որ Նա էր պահանջում ինձանից: Այսպիսով, 
եկեղեցական հավատքի հավաքույթի վերջում, ես 
խնդրեցի Հիսուսին ներել իմ մեղքերը և լվալ դրանք ԻՐ 
անգին արյունով, ու գիտեի, որ Աստված փրկեց ինձ և 
փոխակերպեց ինձ ԻՐ Սուրբ Հոգով:  

Ես գիտեի, որ սա էր այն նվիրումը, որը ես պետք 
է անեի: Ես փրկված էի և պետք է հետևեի Աստծուն, 

Նրա Խոսքին, սովորեի Նրանից, վախենայի Նրանից, 
և հետևեի Նրա պատվիրաններին, այլապես ես 
հավիտյան կընկնեի Դժոխք, երբ մահանայի: Ես գուրս 
եկա եկեղեցական հավաքույթից և մահվան նկատմամբ 
վախը, որը չարչարում էր ինձ անցավ: Ես իրական 
խաղաղություն գտա: Ես հասկացա, որ ունեի այս վախը, 
որովհետև ճիշտ չէի պահում ինձ Աստծու հետ: Ես մեղք 
ունեի հոգումս և գնում էի դեպի Դժոքխ, բայց հիմա 
մի սքանչելի հրաշք տեղի ունեցավ, քանի որ Հիսուսը 
Քալվարիում խաչի վրա թափեց Իր անմեղ արյունը իմ 
նախկին մեղքերը քավելու համար: Ես վերածնվեցի 
Հոգով, լույս ունեցա ներսումս (Հիսուսն էր ներսումս): 
Հիմա ես կանգնած էի ուղղու վրա, որը տանում էր դեպի 
Դրախտի Թագավորություն, իմ անունը հիմա Կյանքի 
Գրքի մեջ էր, Փա՛ռք Աստծո: Երկու օր անց, երբ ես 
մեքենաս էի տեղափոխում Հոբոքենում, Նյու Ջերսիում, 
որտեղ ապրում էի, Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական 
Եկեղեցու Ավետարանչական գրականություն էր դրված 
մեքենայիս վրա, ինչը հաստատում էր, թե որտեղ է 
Նա ուզում, որ ես լինեմ, և ապացուցում էր, որ Նա է 
ամենագետ, ամենակարող ուժը: 

Ես գիտեմ, որ Եկեղեցին Աստծո գործն է, և ես ստացել 
եմ Տեր Հիսուսի իրական Ավետարանը Քահանա Ալամոյի 
Հոգով լցված տեղեկատվությունների և գրականության 
միջոցով: Ես գնահատում և երախտագիտությունս եմ 
հայտնում Տիրոջը փրկության համար և նրա համար, որ 
Նա օծել է Քահանային և Եկեղեցին: Նա (Հիսուսը) այստեղ 
էր անընդհատ, և կլինի ձեր կողքին, եթե դիմեք Նրան: 
Եթե փրկված չեք, ժամանակը քիչ է, հավերժությունը՝ 
երկար, համոզվեք, որ ընդունել եք Հիսուսին, որպես ձեր 
անձնական Փրկիչ հենց հիմա: 
Փառք Աստծու, 
Քրիս Ֆոլլեյ

Քահանա Թոնի Ալամո, 
Օրհնություններ: Ինձ ներկայացնելով, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ մենք Կուբայի Ավետարանչական Քրիստոնեական 

Եկեղեցու քահանաներ ենք և ծառայում ենք Աստծուն մեր ամբողջ սիրով: Մենք արդեն քսանհինգ տարվա 
ամուսնացած զույգ ենք՝ Հիսուսի մեջ հրաշալի ընտանիքով: 

Հարգելի Քահանա Ալամո, թող Տերը՝ մեր Աստվածը, շարունակի առատորեն օրհնել ձեզ: Թող Քրիստոսի սերը մնա ձեր 
մեջ և ձեր եկեղեցում: Մենք քահանաներ ենք, իմ ամուսինը՝ Ջուլիան Դիազ Պերեզը, և ես՝ Ռոզարիո Ռոդրիգես Ռավելոսը: 
Մենք մեծ ընտանիք ունենք, հաշվի առնելով, որ մեր հոտի մեջ ունենք շատ հոգևոր նոր կրոնափոխ եղածների, որոնք ունեն 
պարզ տեսլական՝ սովորել Աստծո Թագավորության մասին և հասնել կորսյալ հոգիներին: Ես վերջերս ավարտեցի կարդալ 
«Կրակի կառքերը» ամսագրերից մեկը, որն ինձ շատ  գրավեց:  Ես տեսնում եմ, որ Աստծո Խոսքով խիզախ և համարձակ 
մարդիկ կան և տեսնում եմ, որ դուք հոր սիրտ ունեք, ունեք ողորմածության եկեղեցի և շատ երազանքներ ու տեսլականներ 
հասնելու, և մենք համակարծիք ենք:  Մարկոսի գրքի 16:15-ում Նա ասում է. «Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և ավետարանը 
քարոզեցեք բոլոր մարդկանց,» և հենց սա եմ ես տեսնում ձեր մեջ, Քահանա Ալամո: Ես տեսնում եմ ձեր ազնվությունը, 
վեհանձնությունը, ձեր խոնարհությունը և այն, թե ինչպես է Աստծու Թագավորությունը տարածվում ամբողջ աշխարհում: 
Այս երկիրը Կուբան է և ես ստացել եմ ամսագրերն այսօր և շնորհակալ եմ Աստծուն, որ դրանք հասել են ինձ: 

Մենք քահանաներ ենք (Աստծո երեխաներ) և մենք ծառայում ենք Աստծուն և ես նույնպես ուզում եմ օգնել 
ողորմածության եկեղեցուն, եթե դուք կարող եք ինձ օգնեք գրականությամբ, որպեսզի ես կարողանամ այն տարածել 
այստեղ, Կուբայում, որպեսզի ոչ ոք չմնա առանց Աստծո Խոսքը կարդալու կամ ստանալու: 

Այսպիսով, ես հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև միայն Աստված գիտի, թե որքան երախտապարտ եմ ես Նրանից, 
ես ուզում եմ տալ ամեն ինչ հանուն Նրա, մենք կապի մեջ կմնանք: Այստեղ Կուբայում Աստված շատ հրաշքներ և 
ապաքինումներ է գործում, և ես ուզում եմ դրանք ձեզ հետ կիսել, Քահանա Ալամո: Փոխանցում եմ ողջույններ իմ 
ամուսնուց, Քահանա Ջուլիանից, և թող Աստված շարունակի օրհնել ձեզ: 
Քահանա Ռոզարիո Ռոդրիգես Ռավելոս                    Հավանա, Կուբա 

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

(Շարունակությունը էջ 5-ի)
Ուստի, սիրելինե՛ր, սպասելով այս բաներին, ջա՛նք 
թափեցէք, որ ՆԱ գտնի ձեզ անբիծ [մեղք], եւ անարատ, 
խաղաղութեան մէջ»:

Եթե ուզում եք խուսափել ամենասարսափելի 
վայրերում, Դժոխքում և Կրակի Լճում, և հավերժություն 
անցկացնել Դրախտի Թագավորությունում, որտեղ «Աչք 
չէ տեսեր, ականջ չէ լսեր, ո՛չ ալ մարդու սիրտին մէջ 
մտեր են այն բաները, որ Աստուած պատրաստած է զինք 
սիրողներուն [հետևել ՆՐԱ պատվիրաններին]»,10 ապա 
ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար՝ այս աղոթքը ասելով.

Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում 
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:11 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ 
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:12Հավատում 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): 

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 հետևեյալ հեղինակային իրավունքը և գրանցումը:
© Հեղինակային Իրավունք Հունիս 2014, 2015 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Աշխարհի Քահանա Թոնի Ալամո ®Գրանցված է Հունիս 2014, 2015
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ԴՈՒ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՍ ԼՍԵԼ 
ՀԱ՞ՐԹ, Թ՞Ե ՃՇՄԱՐԻՏ ԲԱՆԵՐ


