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ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՊԱՊԸ
Հեղինակ` Թոնի Ալամո
Գրված է 1990 թվ.ին

ՊԱՊ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊՈՂՈՍ Բ, ԿԱԹՈԼԻԿ ՆԱՑԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ (լուսանկարված է Յասեր Արաֆաթի հետ, ՊԱԿ-ի ղեկավար)
եկեղեցու իրազեկման ցանցը, որն առևանգում և
Քրիստոնյաների ու այլ զոհերի «ուղեղների լվացում»
է անում։ Կաթոլիկության իրազեկման ցանցը
Հիտլերի Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
ժամանակ գործող «Սատանայական եկեղեցիների»3
շարունակությունն էր, որը ստեղծված էր ոչնչացնելու
Հուդաիզմը, Քրիստոնեությունը և այլ կրոներ, որոնք
կաթոլիկ չէին: Հիտլերը և նրա ամբողջ անձնակազմը,
ներառյալ Գաղտնի ծառայությունը (ԳԾ), բոլորը
կաթոլիկներ էին: Նրանց ցանկությունն էր՝ մեկ
աշխարհ միայն կաթոլիկների համար:
Պապի որոշ բարձրաստիճան սպաներ (որոնք նաև
հանցագործներ են) կեղծ բարեկամական կապերի մեջ են մի
քանի իսկական հրեական կազմակերպությունների հետ:
Հրեա ժողովրդին խաբելու պատճառը կաթոլիկությունը
և Կաթոլիկ մեկ աշխարհի ու միացյալ Սատանայական
եկեղեցու տարածումն է: Նրանց նպատակն է նաև
առաջացանել ատելություն Հրեաների և ճշմարիտ
Քրիստոնյաների նկատմամբ, գժտություն ստեղծելով

Վաղ 1940-ականներին մի երիտասարդ
լեհ
վաճառական, ով աշխատում էր Ի. Գ. Ֆարբեն
Քեմիքլ Քոմփնիում (ցիանային գազ արտադրող
ընկերություն)1 ցիանային գազ էր վաճառում
նացիստներին Աուշվիցում օգտագործելու համար: Նա
նաև աշխատում էր որպես ցինային գազ արտադրող
քիմիկոս, որը ոչնչացրել էր միլիոնավոր հրեաների
և այլ ազգերի Աուշվիցի ոչնչացման ճամբարի հենց
սրտում: Պատերազմից հետո, իր կյանքի համար
անհանգստանալով, նա ապաստան գտավ Կաթոլիկ
եկեղեցում (Սատանայական եկեղեցի) և 1946 թվ.-ի
վերջում կարգվեց քահանա: 1958 թվ.-ին նա կարգվեց
Լեհաստանի
ամենաերիտասարդ
եպիսկոպոս:
Երեսունօրյա թագավորումից հետո և իր նախորդի
սպանությունից հետո, նա կարգվեց որպես Հովհաննես
Պողոս Բ Պապ2 (ներկայիս պապ, 1990 թվ.) և հիմա
կառավարում է Ամերիկայում գտնվող Հրեաների
ֆեդերացիա կազմակերպությունը, ինչպես նաև դրա
բազմաթիվ մասնաճյուղերից մեկը, Սատանայական

1 Ի.Գ. Ֆարբեն Քեմիքլ Քոմփնի ղեկավարները Հերման Գյորինգի, Հայնրիխ Հիմմլերի և Ռայնհարդ Հայդրիխի հետ միասին պլանավորեցին «Լուծումներ Հրեաների համար
ծրագիրը»։ (թե ինչ տեսակի գազ պետք էր արտադրել և օգտագործել հրեաների ոչնչացման համար)/ The I.G. Farben Chemical Company executives along with Herman Goering, Heinrich Himmler, and Reinhard Heydrich planned “the solution of the Jews” (what type gas to manufacture and use for the Jewish extermination) 2 Թրիսոնզ փիս-Հ.Վ. Արմբաստեր, Բիխուրստ
մամուլ էջ 345-347, Ի.Գ. Ֆարբեն-Ր. Սասուլի, Բոնի և Գիըր էջ 128-129, Ուոլ Սթրիթ և Հիտլերի բարձրացումը-Ա.Ս. Սուտոն-՛76 մամուլ, Ուորլդ Ուոթչրզ Ինթերնեյշնլ, Բրյուսելի
ձայնագրությունները, Պատերազմի և ֆաշիզմի դեմ տեղեկատվական ցանց, «Աուշվիցի պապը» ձայնագրություն, «Վոզ Ջոնսթաունը ԿՀԳ-ի բժշկական փորձագե՞տ էր»–
Մայքլ Միերս 545 էջ/ Treasons peace-H.W. Armbruster, Beechhurst press, pages 345-347; I.G. Farben-R. Sasuly, Boni & Geer, pages 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler-A.C. Sutton-’76
Press; World Watchers International, The Brussell Tapes; Information Network Against War and Fascism, tape “Auschwitz Pope”; Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment? -Micheal Meiers, page
545 3 Վատիկանի Հոլոքոստը-Ավրո Մանհեթն էջ 32-104/ The Vatican’s Holocaust-Avro Manhattan, pages 32-104
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Քրիստոսի հավատքի միջոցով: Ահա թե ինչու Վատիկանը
այդքան դաժան կերպով պայքարում է Աստվածաշնչին
հավատացող ֆունդամենտալիստների դեմ: Նրանք
գիտեն, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը միակ
իրական պաշտպանությունն է նրանց դեմ:

հրեական և քրիստոնեական կազմակերպությունների
միջև, որոնց մեջ նրանք աստիճանաբար թափանցում
են
կեղծ
շողոքորթությամբ
և
պարգևատրման
խոստումներով, հուսալով, որ ամբողջ աշխարհը ոտքի
կկանգնի բոլոր ճշմարիտ Քրիստոնյաների և Հրեաների
դեմ և կպահանջի ոչնչացնել նրանց, որպեսզի մնան
միայն Կաթոլիկ նացիստները: Այս սատանայական
մեկ աշխարհի իշխանություն ստեղծել ցանկացողները
չեն հրաժարվել իրենց մեկ աշխարհի Կաթոլիկ
նացիստական թագավորության ցանկությունից: Նրանց
քարոզչամեքենան (լրատվամիջոցները) շարունակում են
մեծարել «ԶԼՄ-ների սիրելի Պապին» և նրա սատանայական
մեկ աշխարհի եկեղեցուն և ՄԱԿ-ը, և շարունակում է
նվաստացնել ճշմարիտ Քրիստոնյաներին և Հրեաներին,
մինչդեռ պետական մարմինները հետապնդում են նրանց
ծիծաղելի, իրարամերժ և հորինված դատավեճերով,
օգտագործելով հանցագործների և վճարովի խաբեբաների՝
ճշմարիտ ֆունդամենտալիստական քրիստոնեական
եկեղեցիների և իրենց այլ թիրախների դեմ կեղծ
ցուցմունքներ տալու նպատակով: Դժվար է հասկանալ,
թե ինչպես Քրիստոնյաները, Հրեա ռաբբիները կամ
որևէ այլ Հրեա անձնավորություն կարող է ինքնակամ
ներգրավվել նացիստական Կաթոլիկ հիերարխիայի մեջ,
որը միլիոնավոր Քրիստոնյաներ և Հրեաներ է փաստացի
ոչնչացրել, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ մարդկանց: Ռաբբի
Մոշե Շոնֆելդը փաստում է. «Այն օրը, երբ մեզ աքսորեցին
Սուրբ Հողից, Կաթոլիկ եկեղեցին մեզ հետ վարվել
է ավելի վատ, քան աշխարհի բոլոր թագավորները:
Նրանց բոլոր քայլերը պատմության բեմի վրա Հրեաների
արյան հետքերն են թողել»։ Ռաբբին նաև ավելացնում
է. «Գերմանիայի զավթած բոլոր երկրներում Կաթոլիկ
բնակչությունը անխղճորեն կոտորել է Հրեաներին՝
իրենց քահանաների քաջալերմամբ: Նրանք բոլորը մոլի
Կաթոլիկներ էին և բոլորն էլ հրեական արյան անհագ
ծարավ ունեին»։4
Խելացի մարդուն շատ դժվար է հասկանալ, թե
ինչպես անբարոյական պապերը, օրինակ՝ Հովհաննես
Պողոս Բ-ն, դարերի ընթացքում այդքան շատ մարդկանց
«ուղեղներ են լվացել» աշխարհում և դարձրել նրանց
իրենց աներևակայելի չար կեղծ մարգարեների և
սարսափելի նացիստական կրոնի երկրպագողները:
Գրեթե անհնար է ամբողջովին «ուղեղը լվացված»
կաթոլիկին դուրս բերել իր անմիտ հավատքի
անգիտակից վիճակից, որ տկարամիտ Պապը Աստված
է: Միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը՝ Արքա
Հակոբի Աստվածաշունչը, կարող է մարդ արարածի
հոգին ազատել սատանայական անտեղյակությունից
և այս ցավալի, անաստված, գաղտնի դավանանքի և
նրա առաջնորդի նկատմամբ սատանայական վախից
և տալ մարդու հոգուն ազատություն՝ երկրպագելու
և վախենալու կենդանի Աստծուց Նրա Որդի Հիսուս

ԵՏ ՔԱՇՎԵԼ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ԳԱՂՏՆԻ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒՑ
Անարգված Հրեա քաղաքացիները զրկում են Պապի
Հրեական ֆեդերացիային իրենց աջակցությունից:
Ռաբբի Աբրահամ Քուփերը, Սայմոն Վիզենթալ Սենթրի
դեկանի տեղակալը, հրաժարական
ներկայացրեց
իր զբաղեցրած պաշտոնից: Այլ Հրեա առաջնորդներ
հետևեցին նրա օրինակին, քանի որ տեղեկացել
էին, որ Հրեական ֆեդերացիան ներգրավված է
Պաղեստինի
ազատագրման
կազմակերպության
(ՊԱԿ) գործունեության մեջ, որը Հովհաննես Պողոս
Պապի մեկ այլ գաղտնի կազմակերպությունն է (հոդված
Լոս Անջելես Թայմզում, մարտի 18,1990 թվ., էջ 1Բ,
հեղինակ՝ Մաթիս Չազանովի): Այսօր Պապի բազմաթիվ
Կաթոլիկ նացիստական խորհրդականներից մեկը
Օտտո Ամբրոզն է: Օտտոն դատապարտված նացիստ է,
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հանցագործ
(Նյուրբերգի դատավարության դատապարտյալ): Նա
դատապարտվել էր ութ տարվա ազատազրկման,
սակայն բանտում անցկացրել է միայն երեք տարի՝
ստրկության և զանգվածային սպանությունների
համար:5
«Լրատվամիջոցների
սիրելի
Պապը»,
Հովհաննես Պողոս Բ-ն, մշտապես տարածում է այսպիսի
ստեր. «Ես ցավում եմ Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմի Հրեա ժողովրդի համար»: Եթե նա ցավում
է Հրեաների համար, ապա ինչու չի ճանաչում Իսրայելը
որպես պետություն (կարծես թե կարևոր է, որ այս
նացիստական պատերազմի հանցագործ կրոնական
խաբեբան որևէ բան ընդունի):
Այս վտանգավոր, մոլի ինքնափառաբանում փնտրող
սատանայական եկեղեցու առաջնորդը հրաժարվում է
անվանել Իսրայելը իր իսկական անունով: Նա անվանում է
այն Պաղեստին: Սրա պատճառը ՊԱԿ-ի նկատմամբ նրա
անբասիր սերն է: Վատիկանը (Սատանայի եկեղեցին)
մշտապես արհամարհել և նախանձել է Հրեաների շատ
ջերմ հարաբերությունները Աստծո հետ և, որովհետև
Աստված Հրեաներին է ընտրել Աստվածաշունչը գրելու
համար (Հին և Նոր Կտակարանները), և ընտրել է
Հրեաներին Մեսիային՝ աշխարհի փրկչին, աշխարհ
բերելու համար: Այս պատճառով Սատանան և նրա
եկեղեցին (Վատիկանը) դարեր շարունակ ոչնչացրել են
Հրեաներին և Քրիստոնյաներին (հոգևոր Հրեաներին)
մինչ այսօր: Իսրայելն է Սուրբ Հողը, ոչ Պաղեստինը
կամ Հռոմը, և Աստված Իսրայելը տվել է Հրեաներին, ո՛չ
պապին, ո՛չ ՄԱԿ-ին, ո՛չ ՊԱԿ-ին կամ որևէ այլ Կաթոլիկ

4 Հոլոքոսթի զոհերի մեղադրանքը– Ռաբբի Մոշե Շոնֆելդ, էջ 14, 16/ The Holocaust Victims Accuse - Rabbi Moshe Shonfeld, pages 14, 16 5 Ուորլդ Ուոթչրզ Ինթերնեյշնլ, Բրյուսելի
ձայնագրությունները, Հանցագործություն և պատիժ Ի.Գ. Ֆարբեն-Ջ. Բորկին, Պատերազմի և ֆաշիզմի դեմ տեղեկատվական ցանց, «Աուշվիցի պապը» ձայնագրություն,
Դիլս-Ս. Մոխ և Վ.Վիրգա, 1984թ., Կրաուն Փաբլիշրզ, Պատերազմի ճիչը դեկտեմբեր 1983թ., Դեյլի նյուզ հունվարի 10, 1980թ.- «Կա կորպորատիվ կեղծավորություն
նացիստական կապեր միջև» հեղինակ՝ Դեն Դորֆան /World Watchers International, The Brussell Tapes; The Crime and Punishment of I. G. Farben-J. Borkin; Information Network Against
War and Fascism, Tape “Auschwitz Pope”; Deals-C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers; Battle Cry, Dec. 1983; Dally News, Jan 10, 1980-”There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections”
by Dan Dorfman
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Ամերիկա և ամբողջ աշխարհ: Հովհաննես Պողոս
Բ-ն նաև Մոնթինիի աշակերտն էր, ով աշխատում էր
Միլանի մաֆիայի, կազմակերպված հանցագործության
խմբավորումների և Կենտրոնական հետախուզական
գործակալության (ԿՀԳ) հետ: Հետագայում Մոնթինին
դարձավ Պապ Պողոս Վեցերորդը:
Կաթոլիկ ՄԱԿ-ի համար Միացյալ Նահանգների
կառավարման Գաղտնի ծառայության
ծրագրի
կարևորագույն գործիչներից մեկը Կաթոլիկ նացիստ Ռեյնարդ
Գեհլեն էր: Նա Մեծ Գերմանիայի գլխավոր շտաբի պետն էր:
Ամերիկայի ԿՀԳ-ն հիմնականում ստեղծված էր Ռեյնարդ
Գեհլենի կողմից և այնտեղ աշխատանքի էին ընդունում
նախկին Ռազմավարական ծառայությունների գրասենյակի,
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի, Գաղտնի
ծառայության և Գաղտնի բաժնի (ԳԲ) աշխատակիցների
(ԳԲ-ն ԳԾ-ի վարչություններից էր, ստեղծված Հիմլերի
կողմից, մեկ այլ Կաթոլիկ): Այո, կեսը ամերիկացիներ էին,
մյուս կեսը՝ Գերմանական Կաթոլիկ նացիստներ: Այս
նախկին Կաթոլիկ նացիստական գեներալը համարվում
է ԿՀԳ-ի համահիմնադիր:9 ԱՄՆ Հարկային վարչությունը
Վատիկանի հարկեր հավաքող ծառայությունն է:
Այս նացիստներից շատերը փախստականներ են և նրանց
ժառանգներն այժմ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում
Ամերիկյան կառավարության մեծամասնությունում,
նրանց ծառայություններում, արտադրական
հիմնարկություններում, լրատվամիջոցներում և այլն:

նացիստական հանցագործ խմբի: Աստվածաշնչում
բացահայտված է, որ նրանք, ովքեր կփորձեն խլել
Իսրայելը Հրեաներից (Աստծո ընտրյալ ժողովրդից),
կարժանանան Աստծո զայրույթին և ոչնչացմանը
(Զաքարիա 12:2, 3 և 9, Արքա Հակոբի Աստվածաշունչ):
Աստված է անվանել այդ երկիրը Իսրայել և Հրեա ժողովրդի
անվանումը դա է և միշտ դա կլինի: Եվ ես Վատիկանը,
նրա միացյալ Սատանայական եկեղեցին կամ ՄԱԿ-ը
ճանաչում եմ ոչ այլինչ, քան սատանայական և
յուրաքանչյուրը, ով փնտրում է Աստծո շնորհը, կճանաչի
Վատիկանը, նրա միացյալ Սատանայական եկեղեցին
կամ ՄԱԿ-ը որպես ոչ այլինչ, քան սատանայական:
Վատիկանը արտաքուստ փորձում է Քրիստոնեությունը
կեղծել ծիսակատարությունների միջոցով, որոնք
նույնիսկ
գոյություն
չունեն
Քրիստոնեության
մեջ.
Քրիստոնեության
վարդապետությունը
և
գործողությունները նույնպես չեք կարող գտնել
այնտեղ: Կաթոլիկությունը Քրիստոնեության կեղծիքն
է և հմուտ քրիստոնեական աչքը, որը ուսուցանել է
սուրբ գրությունները, չի գտնի Քրիստոնեության հետ
որևէ նմանություններ: Այն ամենը, ինչ Աստված ունի,
Սատանան կեղծել է (կեղծիք), այնպես որ ուշադիր եղեք:
Մերանոյի
հարավում
Գենոայի
և
Հռոմի
նավահանգիստներն
էին,
որտեղ
Վատիկանը
օգնում էր նացիստներին՝ ապահովելով նրանց
կեղծ փաստաթղթերը, շոգենավով նրանց դեպի
Ամերիկա ճանապարհորդության համար, Կաթոլիկ
եկեղեցին օգնել է հարյուր հազարավոր Կաթոլիկ
նացիստ հանցագործների և լրտեսների Ամերիկա
և այլ երկրներ փախչել:6 Վատիկանի հիմնական
գործակալությունները, որոնք օգնում էին Կաթոլիկ
նացիստական պատերազմի հանցագործներին, մի
խումբ Կաթոլիկ օգնության գործակալություններ էին
Հռոմում, որոնք բաժանում էին աշխատանքներն ըստ
արդարադատությունից փախչողների ազգությունների:
Օրինակ, լիտվացիները զբաղվում էին Վերապատվելի
Յատուլեվիցիուսիզի գործով՝ համար վեցի տակ Վիա
Լուչուլոյում, մինչդեռ Պադրե Գալովը՝ երեսուներեք
համարի տակ, օգնում էր հունգարացիներին, իսկ
Մոնսոնյոր Դրագոնովիչը և Մայարեսը Ինստիտուտի
Դի Սանկտ Ջերոնիմոսում պատասխանատու էին
Խորվաթիայի փախստականների համար և այլն:7
Կարդինալ Կասարոլին (ներկայումս Վատիկանի
պետքարտուղար) Միլանի մաֆիայի հետ միասին
աջակցումէրԿաթոլիկնացիստմսագործներիթռիչքները:
Հովհաննես Պողոս Բ-ն նորից հայտնվում է՝ Կաթոլիկ
նացիստ, պատերազմական հանցագործների համար
կեղծ անձնագրեր պատրաստվելով8, որպեսզի նրանք
փախչեն Հոնգ Կոնգ, Մերձավոր Արևելք, Հարավային

ՌՈՆԱԼԴ ՌԵՅԳԱՆԸ ԿՈՌՈՒՄՊԱՑՆՈՒՄ Է
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Կաթոլիկ ճաշկերույթներից մեկի ժամանակ Ռոնալդ
Ռեյգանը պարծենում էր, թե քանի Կաթոլիկ դատավորներ
(նացիստներ) է նշանակել և մտցրել Ամերիկյան

6 Ի.Գ. Ֆարբեն-Ր. Սասուլի, Բոնի և Գիըր, Ուորլդ Ուոթչրզ Ինթերնեյշնլ, Բրյուսելի ձայնագրությունները, Պատերազմի և ֆաշիզմի դեմ տեղեկատվական ցանց, «Աուշվիցի
պապը» ձայնագրություն, «Վոզ Ջոնսթաունը ԿՀԳ-ի բժշկական փորձագե՞տ էր» – Մայքլ Միերս էջ 17, 18, 19, 32/ I.G. Farben-R. Sasuly, Boni & Gaer; World Watchers International, The
Brussell Tapes; Information Network Against War and Fascism, Tape “Auschwitz Pope”; Was Jonestown a CIA Medical Experiment? - Michael Meiers, pages 17, 18 ,19, 32 7 Բլոբեք, Քրստոֆեր
Սիմսոն էջ179, Պապ Հովհաննես Պողոս Բ-ն երբեք հականացիստական արտահայտություններ չի արել, հավանաբար այն պատճառով, որ նա ինքը նացիստ է: / Blowback,
Christopher Simpson, page 179; Pope John Paul II has never made one anti-nazi statement, certainly because he is a Nazi. 8 Ուորլդ Ուատչիս Ինթրնեյշնլ, Բրյուսելի ձայնագրությունները,
Պատերազմի և ֆաշիզմի դեմ տեղեկատվական ցանց, ձայնագրություն Աուշվից Պապը/World Watches International, “The Brussell Tapes”; Information Network Against War and Fascism, tape “Auschwitz Pope” 9 «Վոզ Ջոնսթաունը ԿՀԳ-ի բժշկական փորձագե՞տ էր» – Մայքլ Միերս էջ 19/Was Jonestown a CIA Medical Experiment? - Michael Meiers, էջ 19
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նա կենդանի Աստծո բացարձակ հակադրումն է:
Սատանան ամբողջովին տիրապետում է նրան: Այս
կառավարությունը Սատանայի կառավարությունն
է, մեկ աշխարհի եկեղեցին՝ Սատանայի եկեղեցին
և բոլոր դավանանքները, որոնք հրաժարվում են
քարոզել ճշմարտությունն այս կարևոր խնդիրների
մասին, Սատանայի կեղծ մարգարեներն են, ովքեր
Սատանայի եկեղեցու պարզապես այլ բաժիններն են:
Այսօր Կաթոլիկ կրոնի ղեկավարած
կառավարությունները և եկեղեցիները լիովին
խելագար են (սա կարելի է ապացուցել Աստվածաշնչի
օգնությամբ): Այդ նույն խելագար մոլագարներն էին, որ
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ
պատճառ հանդիսացան վեց միլիոն անմեղ հրեաների
և միլիոնավոր Քրիստոնյաների և այլ հավատացյալ
մարդկանց մահվան, ովքեր կաթոլիկներ չէին:

դատական համակարգ, նրանցից մեկը Արքանզասի
դատավոր Առնոլդն է, որը հանցագործաբար թույլ չէր
տալիս մեր եկեղեցուն վկայել իրենց դատական սենյակում
1990 թվ.-ի մարտին: Այս բոլոր մեղադրանքները ինչպես
միշտ հորինված են: Կառավարության կողմից վճարված
խաբեբաներին, հանցագործներին, մարմնավաճառներին
և թմրամոլներին թույլ տվեցին վկայել մեր դեմ: Իհարկե,
մենք պարտվեցինք (այս պահին վերաքննիչ դատարան
ենք դիմել): Հոլոքոսթը ճիշտ նույնն է այսօր, ինչպես որ
անցյալում էր: Ինչպես որ Երկրորդ համաշխարհայինի
ժամանակ էր Գերմանիայում, այնպես էլ այսօր
Ամերիկայում է և ամբողջ աշխարհում: Կաթոլիկ
նացիստների ծրագիրը այն էր, որ օրենքը փոխվի,
օրինականը դառնա անօրինական, այլ կերպ ասած,
աշխարհի անօրինական օրենքը հիմա օրինական է:
Կառավարական և ոստիկանական պետություն պետք
է ստեղծված լիներ ճիշտ այնպես, ինչպես որ կան այսօր
Միացյալ Նահանգներում և աշխարհում: Հիմա տեսնու՞մ
եք, որքան անհնար է յուրաքանչյուրի համար, ով
Կաթոլիկ կամ մեկ աշխարհի եկեղեցուց չէ, դատական
գործեր հաղթել այս օրերում (նրանք մեզանից խլել են
մեր երեխաներին):
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը չի
ավարտվել և մենք չենք հաղթել (մենք միայն մի
ճակատամարտ ենք հաղթել այն ժամանակ, բայց
ոչ պատերազմը): Եթե դուք հավատում եք, որ մենք
հաղթել ենք պատերազմը, և որ այն ավարտվել է,
ապա դուք խաբված եք, ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք
ուզում էին: Ուշադրություն դարձրեք Գերմանիայի և
Ճապոնիայի տնտեսություններին, ապա նայեք մերին և
ամբողջ աշխարհում ամեն ինչի վատթարացմանը, ինչը
Կաթոլիկ նացիստական պատերազմի հանցագործների՝
մեր երկիր ներխուժման արդյունքն է, Վատիկանի
կողմից ստացված իրենց կեղծ նույնականացման
փաստաթղթերով:
Այս
նացիստ
Կաթոլիկները
ոչնչացրել են մեր կառավարությունը, մեր եկեղեցիները,
մեր դպրոցները, մեր ընտանիքերը, մեր երեխաներին,
մեր բարոյականությունը, մեր հպարտությունը, մեր
ամբողջականությունը, մեր հայրենասիրությունը և
նրանք անողոք կերպով փորձում են ոչնչացնել ինձ և
ցանկացած եկեղեցի, որին ես խորհրդակցություն եմ
տրամադրում, որովհետև ես և մենք բացահայտում
ենք նրանց և քարոզում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի
Ավետարանը, որը նրանք ատում են: Լրատվամիջոցներն
օգնում են նրանց իրենց անհավատալի կեղծիքների և
իրենց նվաստացնող մոլորությունների մեջ (դա իրենց
գործն է, և նրանք դա լավ են անում):
Քրեորեն խելագար Պապ Հովհաննես Պողոս
Բ-ն ասել է. «Մի գնացեք Աստծո մոտ ձեր մեղքերի
թողության համար, եկեք ինձ մոտ:»11 (սա հայհոյանք է՝
Ղուկաս 5:21)։ Կաթոլիկ սատանայական եկեղեցու այս
ամենավտանգավոր առաջնորդը և նրա հետևորդներն
իսկապես հավատում են, որ նա Աստված է, բայց

ՆԱԽԱԳԱՀ ԲՈՒՇԸ ՆՐԱՆՑԻՑ ՄԵԿՆ Է
Սա թարմացում է. այս գրականության
հրապարակումից որոշ ժամանակ անց Նախագահ
Բուշը աջակցեց իր ղեկավարին՝ պապին, և մի
հայտարարություն արեց, որը բառացիորեն
ապշեցրեց միամիտներին. «Եկեք ներենք
պատերազմական նացիստ հանցագործներին»։12 Նա
դա արեց, որովհետև նրանցից մեկն է և ամբողջովին
ստրկացած է պապին և նվիրված նրանց մոլագար
երազանքին՝ Սատանայի համար հաստատելու մեկ
աշխարհի Կաթոլիկ նացիստական իշխանություն:
Աստվածաշունչը ասում է, որ սա տեղի կունենա
վերջին օրերին և ահա տեղի է ունենում: Աստծո խոսքը
հստակ ասում է, որ նա երբեք չի ներելու Սատանային
կամ նրա հրեշտակներից որևէ մեկին (Յայտնութիւն
14:10-11, 20:10): Սա մշտապես կրկնվում է Հին և
Նոր Կտակարաններում և այստեղ վիճելու ոչինչ
չկա: Աստված ուզում է, որ դա մշտապես լինի մեր

10 Եկեղեցին և Երկիրը, սեպտեմբեր 1986, էջ 17-18 / Church and State, Sept. 1986, page17-18 11 Լոս Անջելես Թայմզ դեկտեմբեր 12, 1984թ./Los Angeles Times, Dec. 12, 1984 12 Նյու
Յորք Թայմզ, ապրիլ 14, 1990 թ./New York Times, April 14,1990
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Հրեաներին «գաղափարական թշնամիներ»։ Նա դեռևս
ակտիվ է Միացյալ Նահանգներում իր կաթոլիկամետ
նացիստական գաղափարներով:
Ֆլորիան Գալդաու. «Կաթոլիկ երկաթյա
պահակախմբի» (the Catholic Iron Guard) սպա և ԱՄՆում «Կաթոլիկ երկաթյա պահակախմբի» արևելյան
ափի գլխավոր հավաքագրող:
Ջերոմի Բրենտար. Գործարար Քլիվլենդում, ով
գլխավորել է ԱՄՆ-ում Տրեբլինկա մահվան ճամբարի
պահակ Իվան Դեմյանջուկի պաշտպանությունը,
Կաթոլիկ նացիստ, ով անցյալ տարի գարնանը
Իսրայելում դատապարտվել է զանգվածային
սպանությունների մեղադրանքով: Բրենտարի առավել
ջերմեռանդ գործընկերներից էր Սպիտակ Տան Կապերի
գծով ղեկավար Պատրիկ Բուչանան, ով Կաթոլիկ
նացիստների արտաքսումը խիստ դատապարտող
կարծիքներ է արտահայտել:
Այս մարդիկ օգնել են նաև նախագահներ
Նիքսոնին և Ռեյգանին նրանց նախագահական
քարոզարշավների ժամանակ և այս ցանկը անվերջ
է: Նրանց քանակը հարյուրավոր հազարների է
հասնում:13
Պետք է որ ձեզ համար հեշտ լինի հասկանալ,
թե ինչու Նախագահ Բուշը չի հրաժարվում
հետապնդել ինձ և իմ եկեղեցուն: Ըստ էության,
նա ակտիվացնում է մեր նկատմամբ խաչակրած
արշավանքը: Կաթոլիկ նացիստական ճնշումներն իմ
և մեր եկեղեցու նկատմամբ շարունակվում են արդեն
քսանհինգ տարուց ավել:
Բուշի վարչակազմը, նաև Պապ Հովհաննես Պողոս
Բ-ի հրամանով և ԿՀԳ-ի միջոցով, տիկնիկային
կաթոլիկ բռնապետեր է ստեղծում երրորդ աշխարհի
երկրներում (Նախագահ Բուշը գլխավորել է
սատանայական ԿՀԳ-ն 1976 և 1977 թթ.-ին, այստեղ
ԱՄՆ-ում Վատիկանի հրամանով):

սրտերում և հոգիներում և նույնիսկ մեղսավորները,
որոնք ներված են, գնան և այլևս մեղք չգործեն: Եթե
Կաթոլիկ նացիստերն ապաշխարեն և այլևս մեղք
չգործեն, Աստված նրանց կների (Հովհաննէս 5:14,
8:11), բայց ակնհայտ է, որ Կաթոլիկ նացիստները չեն
ապաշխարել, քանի որ նրանք անում են այն նույն
բաները, ինչ անում էին նրանց հայրերը, պապերը
և պապերի պապերի պապերը: Նրանք դեռևս
մարդասպանություն են գործում, խոշտանգում,
ստում և ոչնչացնում են ամեն բան, ինչ առաքինի է այս
աշխարհում: Հայհոյանք է մարդկության համար ներել
մահացու մեղքը (Ղուկաս 5:21), այո, մեզ պատվիրված
է ներել միմյանց դեմ հանցագործությունները, բայց ոչ
մահացու մեղքերը (տաս պատվիրանների խախտում)
(Հովհաննէս Ա 5:16): Միայն Աստված կարող է
ներել մեղքը` իր Որդի Հիսուս Քրիստոսի արյան
միջոցով: Եթե մենք Աստծո տեղը կարողանայինք
գրավել և ներել այս պատերազմի Կաթոլիկ նացիստ
հանցագործներին իրենց միլիոնավոր մահացու
մեղքերի համար, որ նրանք գործել են, ապա մենք
ստիպված կլինեինք բացել մեր բոլոր բանտերը և
յուրաքանչյուր մարդասպանի ազատ արձակել և տալ
նրանց կեղծ նույնականացման քարտեր, որպեսզի
նրանք կարողանային գաղտնի գործել, որպեսզի ոչ ոք
չիմանա նրանց ինքնությունը՝ ճիշտ այնպես, ինչպես
անում են Կաթոլիկ նացիստները:
Մենք շատ փաստաթղթեր ունենք Նախագահ Բուշի
և իր ամբողջ վարչակազմի մասին, ի շարունակություն
նացիստական Կաթոլիկ հոլոքոստի:
Ահա նացիստ պատերազմական հանցագործերից
միայն մի քանիսը, ովքեր աջակցել են Բուշի
նախագահական քարոզարշավին. նրանք բոլորն էլ
կապված են սպանությունների, մահվան ջոկատների
և այլ ահաբեկչական գործողությունների հետ:
Նրանք նաև ներգրավված են զենքի, թմրանյութերի
մատակարարման գործընթացի մեջ Նիկարագուայի,
Անգոլայի, Աֆղանստանի և Կամբոջիայի դեմ
պատերազմների ընթացքում:
Հիմնադիր և առանցքային գործիչ, Հանրապետական
ժառանգության խմբերի խորհրդատու Լասզլով
Պաստցորը, Հունգարիայի տարբեր աջակողմյան
և կաթոլիկ նացիստական խմբավորումների հետ
կապված ակտիվիստ է: Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմի ժամանակ Պաստցորը «Խաչված նետեր»
(the Arrow Cross) երիտասարդական խմբի անդամ էր,
որը համարժեք էր Հունգարիայի կաթոլիկ նացիստական
կուսակցությանը:
Նիկոլաս Նազարենկո. Կաթոլիկ նացիստական
կազակների Գաղտնի ծառայության բաժնի սպա և
հիմա Հանրապետական ազգային կոմիտեի (ՀԱԿ)
Կազակության բաժնի ղեկավար: Նա հայտարարեց

ԱՅԺՄ ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ Է ԵՎ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ
Է ՏԵՂՅԱԿ ԼԻՆԵՔ, ՈՐ ԴԱՎԱՆԱՆՔԻ
ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՑԱՆՑԸ ԴԱՎԱՆԱՆՔՆ Է ՈՒ
ՆԱՑԻՍՏԱԿԱՆ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ «ԴԱՎԱՆԱՆՔԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ~
Պապի ստոր Դավանանքի իրազեկման ցանցի
շատ անդամներ ձերբակալված են եղել և մեղադրվել
են առևանգման, հարձակումների, բռնաբարության,
խոշտանգումների և այլ հանցագործությունների մեջ
և այդ հանցագործությունների ղեկավարներ Պապ
Հովհաննես Պողոս Բ-ն, Նախագահ Բուշը, Սպիտակ
Տան հիերարխիան և նրանց Կաթոլիկության կողմից
կառավարվող
պետական
ծառայությունները,
Սենատոր Ռոբերթ Դոուլը14 և նրա կին Էլիզաբեթը
(Վատիկանի համար աշխատող Աշխատանքային

13 Հին նացիստներ, Նոր օրենքներ, Ռեյգանի վարչակազմը, Ռուս Բելլանթ, Պատերազմի և ֆաշիզմի դեմ տեղեկատվական ցանց, Բուշի քարոզարշավը – Ֆաշիստները բեմի
վրա/ Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration, Russ Bellant; Information Network Against War and Fascism, The Bush Campaign-Fascists on board 14 Վարույթի գրառումները,
Կոնգրեսի տեղեկատվական հանդիպում դավանանքի ֆենոմենը Միացյալ Նահանգներում, 1976 թ.-ին և նաև 1979 թ.-ի փետրվարի 5-ին, Նախագահ, Սենատոր Ռոբերտ
Դոուլ/ Transcript of Proceeding, Congressional Information Meeting on the Cult Phenomenon in theUnited States, in 1976 and also on Feb 5, 1979, Chairman, Senator Robert Dole
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վարչության պետը) շատ հպարտ են Սատանայական
եկեղեցու
իրազեկման
ցանցով
և
Հրեական
ֆեդերացիայով (Հրեական ֆեդերացիան հրեաների
հետ կապ չունի, այլ ամբողջովին Կաթոլիկ է)15,
որովհետև նրանք հետապնդում են Քրիստոնեական
եկեղեցիներն անօրինական և հանցագործ Կաթոլիկ
դատարաններում, իհարկե, Կաթոլիկ դատավորների
օգնությամբ, ստիպելով եկեղեցիներին հարյուր
հազարավոր դոլարներ ծախսել Պապին, Նախագահին
և Դոուլին աներևակայելի կեղծ մեղադրանքներից և
Ճնշումներից իրենց պաշտպանելու համար:

նշանը, հավերժ կայրվեն Դժոխքում (Յայտնութիւն
14:9, 10 և 11): Սա չի թողնում Աստծո սրբերին
այլընտրանք, բացի հրաժարվելուց և դիմակայելուց
այս կառավարության ձայնին, այս կեղծ եկեղեցիներին
և
նրանց
դատապարտված
սատանայական
առաջնորդին, եթե ուզում են Դրախտ հասնել:
ԳՆԱԼՈՎ ԸՆԴՀԱՏԱԿ
Շատ
Քրիստոնյաներ
ընդհատակ
կգնան,
ինչպես ես եմ անում հիմա, որպեսզի կարողանան
շարունակել Աստծո Խոսքը քարոզելով այս հրեշավոր
Սատանայական եկեղեցու դեմ պայքարել: Այս պահին
ես դեռ հասնում եմ ձեզ՝ Աստծո սիրո միջոցով, որը Հիսուս
Քրիստոսի մեջ է, ձեզ զգուշացնելու և պաղատելու
Աստծո անունով, ով ստեղծել է երկինքը և երկիրը և
ամենայն լիակատարությունը, որ ապաշխարեք բոլոր
մեղքերից և հավատաք ավետարանին, որը միակ
ճշմարտությունն է տիեզերքում: Հիսուսը ներառում է և
ձեզ, Կաթոլիկներիդ, մեկ աշխարհի և միացյալ եկեղեցու
մարդկանց, ովքեր գիտելիք չունեն հիերարխիայի
մասին, ինչին դուք երկրպագում եք: Եթե սիրում եք
Տիրոջը, որքանով որ գիտեմ՝ Կաթոլիկներից շատերը,
մեկ աշխարհի և միացյալ եկեղեցու մարդկանցից
շատերը սիրում են, ապա արեք, ինչպես Աստված է
ասում. «Ելէ՛ք դրա միջից, ժողովո՛ւրդ իմ, որպէսզի
մասնակից չլինէք դրա մեղքերին եւ չընդունէք
դրա պատուհասները» (Յայտնութիւն 18:4): Սրանք
ժամանակների ամենավերջին օրերն են: «Արդ,
երբ տեսնէք սարսափելի սրբապղծութիւնը, - որի
մասին ասուած է Դանիէլ մարգարէի միջոցով, - որ
հաստատուած է սուրբ վայրում (Աստծո կամքով
ամեն ինչն անելով, Աստծո կամքի ամբողջական
գիտելիքը և գիտակցությունը կարող եք գտնել ՄԻԱՅՆ
ԱՐՔԱ ՀԱԿՈԲԻ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ տարբերակում)
(ով ընթերցում է, թող հասկանայ): Որովհետեւ այդ
ժամանակ մեծ նեղութիւն պիտի լինի, որպիսին չի եղել
աշխարհի արարչագործութեան սկզբից մինչեւ այժմ
եւ այլեւս չի էլ լինի։ Եւ եթէ այդ օրերը չկարճեցուէին,
ոչ մի մարմին չէր ազատուի. բայց ընտրեալների
պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցուեն։ Եւ ապա
երկնքի վրայ մարդու Որդու նշանը պիտի երեւայ,
ու այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոծ
պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու Որդուն, որ
գալիս է երկնքի ամպերի վրայով՝ զօրութեամբ եւ
բազում փառքով։» (Մատթէոս 24:15, 21, 22 և 30):
Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես են խղճուկ
չփրկվածներն այսօր ասում. «Մենք ապրել ենք, որ
տեսնենք դա՝ խաղաղությունը և ապահովությունը»։
Բայց ի՞նչ է ասում Աստծո Խոսքը. «Երբ ասեն, թէ՝
խաղաղութիւն եւ ապահովութիւն է, այն ժամանակ
յանկարծակի կը հասնի նրանց կործանումը, ինչպէս
լինում է յղի կնոջ երկունքը. եւ նրանք չեն փրկուելու։»
(Թեսաղոնիկեցիներին Ա 5:3):

ԱՄՆ-ի ԱՅՍՕՐՎԱ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐՆ
ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ,
ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ ՉՈՐՍ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿ ԱՌԱՋ
ՆՅՈՒՐՆԲԵՐԳՅԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ ԵՆ ՆՈՒՅՆ
ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Նյուրնբերգյան դատավարությունների գրառումները
բացահայտում են Կաթոլիկ նացիստական դատավորների
դատական կարգավորումները (անօրինականն օրինական
դարձնելու) ճիշտ այնպես, ինչպես Ամերիկայում է
այսօր: Սա շատ պատկերավոր նկարագրված է Ջոզեֆ
Գոբելսի հայտարարության մեջ (Ջոզեֆ Գոբելսը,
իհարկե, եղել է բարձրաստիճան Կաթոլիկ նացիստական
քարոզչության ադմինիստրատոր Վատիկանի համար`
Հիտլերի տիկնիկային բռնապետության տակ): Գոբելսի
հայտարարությունը հետևյալն էր. «Մենք իրավական
չէինք որպեսզի իրավական լինեինք, այլ որպեսզի
հասնեինք իշխանության, մենք հասանք իշխանության
օրինական ճանապարհով, որպեսզի ձեռք բերենք
ապօրիանաբար գործելու հնարավորություն»։16
Աստվածաշունչը մեկ աշխարհի կառավարությունը,
որում մենք այսօր ապրում ենք անվանում է Գազան,
որին ուժ է տվել վիշապը: Աստվածաշունչն ասում է,
որ վիշապը Սատանան է: Եկեղեցին, որին վիշապը
ուժ է օժտել Վատիկանն է: Սատանայի եկեղեցին
օգտագործում է մեկ աշխարհի կառավարությունը
իրենից բացի բոլոր եկեղեցիները ոչնչացնելու համար,
որովհետև Սատանան ուզում է Աստծուն հայհոյել և
պետք է ստիպի մարդկանց անել դա: Մենք՝ իսկական
Քրիստոնյաներս, հրաժարվում ենք լինել Սատանայի
ղեկավարության տակ: Հետևաբար, Սատանայի
ցասումները մեր դեմ են՝ սատանայական պետական
ծառայությունների և Սատանայի կեղծ եկեղեցու
միջոցով:
Ի վերջո, Սատանայական եկեղեցու պապը,
կառավարությունը և եկեղեցիները կստիպեն բոլորին
հավատարմության նշան դնել իրենց ճակատին կամ
ձեռքին և մի հրամանագիր կկազմեն, ըստ որի, բոլոր
նրանք, ովքեր կհրաժարվեն, չեն կարողանա այլևս
առևտուր անել (Յայտնութիւն 13:16 և 17): Աստծո Խոսքը
ասում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր կդնեն Սատանայի

15 Դավանանքները և հետևանքները/ Ռեյչլ Անդրես, Մեխվածը, Թոնի Ալամո /Cults and Consequences, /Rachel Andres; /“Nailed,” Tony Alamo 16 Պատերազմի հանցագործների
դատավարությունները, Նյուրբերգի ռազմական տրիբունալներ, հատոր III, էջ 41 /Trials of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals, Volume III, page 41
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(Հին և Նոր կտակարաննորի) եբրայերեն և
հունարեն բնօրինակների թարգմանությունը և անել
այն ամենը, ինչ այնտեղ ասված է՝ մինչև քո վերջին
օրը:29
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):

Իմ սիրելի մարդ արարած (անկախ նրանից, թե որ
կրոնն ես դավանում), Հիսուսը եկավ այս աշխարհ
իմ ու քո համար, որովհետև մենք կորուսյալ էինք և
կախված էինք Սատանայի ուժից: Բայց դու կարող
ես ազատվել Սատանայի ազդեցությունից հենց
հիմա, ինչպես ես և հարյուրավոր Քրիստոնյաներ,
պարզապես ծնկի իջնելով առանձին մի վայրում, կամ
ցանկացած վայրում, որտեղ գտնվում ես և դիմելով
կենդանի Աստծուն, նրան, որին շուտով տեսնելու ես
երես առ երես: Հիսուսը մեզ ազատեց Սատանայից
և բացատրում է մեզ ամբողջը. տարբերել ճիշտը
սխալից, բարին՝ չարից, լուսավորը՝ խավարից,
փրկությունը՝ կործանումից: Որքան անմիտ պետք է
լինել, որ չհոգալ, այն ժամանակ, երբ Հայր Աստվածն
ու Հիսուսը, Նրա միածին Որդին, այդքան հոգում են
մեր մասին և դա ապացուցել են ՝ մեռնելով հանուն
մեզ և Իր թանկարժեք արյունը թափել մեզ համար՝
ի նշան մեր մեղքերի թողության: Եթե ընդունես
հավատը դեպի Նրա արյուն՝ քո հոգում, կփրկվես:
Այսպիսով, ասա այս աղոթքը և այլևս չես մոլորվի:
Ի՞նչու մեռնես (Եզեկիել 18:31): Հիսուս Քրիստոսի
մեջ է կյանքը (Յովհաննէս14:6):
Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն
եմ խնդրում հոգուս համար, ես, մեղսավորս:17
Հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն ապրող
ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:18 Հավատում եմ, որ ՆԱ մահացավ
խաչի վրա և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ գործած
բոլոր մեղքերի քավության համար:19 Հավատում
եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ
կյանքի բերեց ՀԻՍՈՒՍԻՆ20, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ
նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում և այս պահին լսում
է իմ մեղքերի խոստովանությունը և այս աղոթքը:21
ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում եմ և
հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:22 Մաքրիր իմ բոլոր
մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր
խաչի վրա իմ փոխարեն Գողգոթայում:23 ԴՈՒ
չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ
մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես գիտեմ, որովհետև
ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է այդպես ասում:24
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես չես
թեքի, այդ թվում և ինձնից:25 Հետևաբար, ես գիտեմ,
որ ԴՈՒ լսել ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ,
և ես գիտեմ, որ փրկված եմ:26 Ես շնորհակալ եմ
ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին փրկելու համար,
և ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը ՝ հետևելով
ՔՈ հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:27
Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց
մկրտություն անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ
հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:28 Պետք
է ջանասիրաբար ուսումնասիրել ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ

ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՉԷ
Պետական և Ֆեդերալ ծառայություններն իրենց
լրատվամիջոցների և դատական համակարգի
միջոցով բոլոր ազգերի մեջ, Հռոմի հրահանգով,
անպայման կասեն, որ Փախստական Պապը
գրականությունը ատելության գրականություն է:
Նրանք կասեն ձեզ, որ ես ձեր թշնամին եմ՝ այս բոլոր
փաստերը ձեզ ներկայացնելու համար, ինչպես
Պողոս առաքյալն է ասել, ես էլ եմ ասում. «Միթէ ձեր
թշնամի՞ն եղայ՝ ձեզի ճշմարտութիւնը խօսելով:»
(Գաղատացիներին 4:16): Ճշմարտությունն
ասել, որպեսզի մարդիկ կարողանան խուսափել
համաշխարհային
տիրապետությունից`
Սատանայի հռոմեական Կաթոլիկ եկեղեցու
դաժան ղեկավարության տակ, իր ատելությունից

17 Սաղմոս 51:5, Հռոմէացիներին 3:10-12, 23 18 Մատթէոս 26:63-64, 27:54, Ղուկաս 1:30-33, Յովհաննէս 9:35-37, Հռոմէացիներին 1:3-4 19 Գործեր 4:12, 20:28, Հռոմէացիներին
3:25, Յովհաննէս Ա 1:7, Յայտնութիւն 5:9 20 Սաղմոս 16:9-10, Մատթէոս 28:5-7, Մարկոս 16:9, 12, 14, Յովհաննէս 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Գործեր 2:24, 3:15, Հռոմէացիներին
8:11, Կորնթացիներին Ա 15:3-7 21 Ղուկաս 22:69, Գործեր 2:25-36, Եբրայեցիներին10:12-13 22 Կորնթացիներին Ա 3:16, Յայտնութիւն 3:20 23 Եփեսացիներին 2:13-22,
Եբրայեցիներին 9:22, 13:12, 20-21, Յովհաննէս Ա 1:7, Յայտնութիւն 1:5, 7:14 24 Մատթէոս 26:28, Գործեր 2:21, 4:12, Եփեսացիներին 1:7, Կողոսացիներին 1:14 25 Մատթէոս.
21:22, Յովհաննէս 6:35, 37-40, Հռոմէացիներին 10:13 26 Եբրայեցիներին 11:6 27 Յովհաննէս 5:14, 8:11, Հռոմէացիներին 6:4, Կորնթացիներին Ա 5:10, Յայտնութիւն 7:14, 22:14
30 Մատթէոս 28:19-20, Յովհաննէս 3:5, Գործեր 2:38, 19:3-5 29 Յեսու 1:8, Սաղմոս 1:1-2, Տիմոթէոսին Բ 2:15, 3:14-17, Յակոբոս 1:22-25, Յայտնութիւն 3:18 29 Առակներ 13:24,
19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Եբրայեցիներին12:5-11, Յայտնութիւն 3:19
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կարգը, եկեք ընտրենք նախագահ, վարչակարգ և
դատական համակարգ, որը մեզ ճշմարտությունն
է ասում և ունի արդարություն, դատաստան
և անաչառություն բոլորի նկատմամբ, այլ ոչ
թե թաքցնի ճշմարտությունը մեզանից: Այ՛ո,
եկեք ետ դառնանք դեպի ողջամտություն,
պարկեշտություն և կարգ: Եվ եկեք ազատվենք
Սատանայի հին կործանարար հակաքրիստոսի
վարդապետություններից և քաղաքականությունից:
Ես կարող եմ և կօգնեմ յուրաքանչյուրին, ով ուզում
է դա անել և ես համոզված եմ, որ կան միլիոնավոր
ամերիկացիներ և այլ ազգությունների մարդիկ,
ովքեր նույնն են զգում: Աստված պատվիրել
է մեզ կանգնեցնել խավարի ցանկացած ուժ և
իշխանություն, որը վեհացնում է ինքն իրեն Աստծո
Խոսքից վեր (Կորնթացիներին Բ 10:3-5): Ես գիտեմ,
որ մենք արել ենք դա, բայց պետք է շարունակենք
անել մինչև Քրիստոսի վերադարձը երկիր: «Բայց ով
մինչեւ վերջ համբերեց, նա պիտի փրկուի» (Մատթէս
24:13): ՄԵՆՔ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՆՔ, ՄԻԱՍԻՆ ՄԵՆՔ
ԿԱՆԳՆԱԾ ԵՆՔ, ՊԱՌԱԿՏՎԱԾ՝ ԸՆԿՆՈՒՄ ԵՆՔ:
Եվ դուք, բոլոր Հրեաներ, իմ ժողովուրդը, ըստ
մարմնի, եկեք իրոք ի նկատի ունենանք այս անգամ,
երբ ասում ենք. «ԱՅԼԵՎՍ ԵՐԲԵՔ»։ Մենք իրոք չենք
կարող դիմակայել թշնամուն, եթե չգիտենք, թե ով է
թշնամին: Հիմա գիտենք. «ԱՅԼԵՎՍ ԵՐԲԵՔ» - Թ. Ա.
Հ.Գ. Եկեք դարձնենք Հիսուսին Արքա, Նախագահ
և Մեր սրտերի և հոգիների Փրկիչը:
Թոնի Ալամո, Աշխարհի Քահանա, Ավետարանիչ,
հեղինակ և կաթոլիկ աղանդների և դրանց բազմաթիվ
գաղտնի ստորաբաժանումների ու պետական
ծառայությունների հայտնի փորձագետ:

և բռնապետությունից հռոմեական եկեղեցական
օրենքների սկզբունքներից, այլ ոչ թե մեր
աստվածային ԱՄՆ սահմանադրությունից (որը
Միացյալ Նահանգների օրենքն է), որպեսզի
բոլոր ազգերի մարդիկ կարողանան խուսափել
գազանի նշանից ու դժոխքի կրակից, արդյո՞ք սա
ատելություն է: Հիսուսն ասաց, որ ճշմարտությունը
պատմելը սեր է և պատվիրեց մեզ գնալ բոլոր
ազգերի մեջ՝ քարոզելով ճշմարտությունը: Այսպես
ասաց Հիսուսը. «Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ
ճշմարտութիւնը ձեզ կ՚ազատի» (Յովհաննէս 8:32)։
Մենք նույնպես պետք է մտածենք, ինչպես Հիսուսը,
որպեսզի անենք այն, ինչ արեց Հիսուսը: Հիսուսը
զգուշացնում և պատվիրում է իր աշակերտներին
դեմ լինել բոլոր սատանայական եկեղեցիներին
և կառավարություններին: «Եւ նա պատուիրեց
նրանց ու ասաց. «Զգո՛յշ եղէք փարիսեցիների
(եկեղեցիներ)
խմորից
(մեղսավոր)
եւ
հերովդէսականների (կառավարություն) խմորից
(մեղսավոր)» (Մարկոս 8:15): Դուք կարող եք
հավատալ կամ ինձ կամ պապին: Կարդացեք Արքա
Հակոբի Աստվածաշնչի տարբերակը, որ տեսնեք,
թե մեզանից ով է ճիշտ: Հավատացեք Աստծուն:
Եկեք ավարտենք Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմը և եկեք ավարտենք այն հենց հիմա:
Եթե պետք է ունենանք Միացյալ Նահագների
նախագահ, վարչակազմ և դատական համակարգ,
թող այն այնպիսին լինի, որ հավատա այս երկրում
ազատությանը, որի հիման վրա այն կառուցվել
է: Հիմա 90-ականներն են: Եկեք ետ գնանք դեպի
Աստված, դեպի Հիսուսի կյանքը: Եկեք ետ դառնանք
դեպի ողջամտությունը, պարկեշտությունը և

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 ԱՄՆ-ում
բնակվողների համար տրամադրում է բոլոր հարմարություններով կացարաններ, բոլոր նրանց համար,
ովքեր իրենց ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով և ուժով ուզում են ծառայել ԱՍՏԾՈՒՆ:
Նյու-Յորքում ծառայություններն 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 հեռախոսահամարով 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
Նրանց, ովքեր գտնվում են այլ երկրներում, մենք քաջալերում են թարգմանել այս գրականությունը ձեր մայրենի լեզվով:
Գրականությունը վերատպելու դեպքում, խնդրում ենք ներառել հետևյալ հեղինակային իրավունքը և գրանցումը:
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