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Երկնքի Թագավորությունում Սատանան հայտարարեց, որ
կգրավի Աստծո տեղը և, իհարկե, նա ձախողեց: Սատանան
վերցրեց երկրի վրա իշխանությունը, որը Աստված էր տվել,
Ադամի կնոջը խաբելով: Եվան խաբեց Ադամին Սատանայի
միջոցով, և մարդու հաղորդակցությունն Աստծո հետ
ավարտվեց: Ի ողորմածություն մեզ, Աստված քավության
ծրագիր է մշակել նրանց համար, ովքեր Սատանայի փոխարեն
հավատում են Աստծուն: Աստծո Որդին պետք է մեռներ և Իր
արյունը թափեր, որպեսզի փրկության ծրագիրը իրական
դարձներ: ՄԻԱԿ մեթոդը, որն Աստված մշակեց, Սատանան
պետք է դարձնի անհասկանալի, ուշադրությունից դուրս
կամ աղոտ, այլապես նրա իշխանությունը կավարտվի:
Դա արդյունավետ անելու համար Սատանան պետք է
համոզի մարդկանց, որ ինքը գոյություն չունի (և նա շատ
լավ աշխատանք է արել այս ուղղությամբ): Երկնքում,
Սատանան փոխակերպեց հրեշտակների մեկ երրորդին
(նրանք հավատացին այս տկար ստախոսին, հզոր, ճշմարիտ
Աստծո փոխարեն) և նրանք բոլորը դուրս վռնդվեցին Երկնքից
երկիր: Սատանան տեսավ գեղեցիկ, շքեղ և երկնային
երանությունը, որն Աստված էր ստեղծել Եդեմի պարտեզում,
և նախանձով, ատելությամբ Սատանան նայում էր այն երկու
անմեղ էակներին, որոնց Աստված օրհնել էր և ում տվել էր
իշխանություն ամբողջ աշխարհի վրա: Սատանան նկատեց,
որ երեկոյան զովին Հիսուսը գալիս էր այգի և հաղորդակցվում
զույգի հետ: Նրանց մեղքից առաջ Աստծո ստեղծած արարածի և
Աստծո միջև պատնեշներ չկային և նրանք հաճախ էին խոսում
որպես ընկերներ՝ ստեղծած արարածը իր Արարչի հետ առանց
վախի: Նրանց հաղորդակցումը Քրիստոսի հետ յուրաքանչյուր
օրվա ամենակարևոր պահն էր և նրանք սովորում էին
Նրանից Աստծո փառքի մասին, ամեն բանի իմաստի մասին
և այս հաղորդակցության միջոցով հավաստիանում էին,
որ Աստված նրանց իսկապես շատ է սիրում: Նրանց ասվել
էր մեկ հրամանին չհնազանդվելու հետևանքների մասին,
այն է՝ այգու մեջտեղում գտնվող ծառից չուտել կամ չդիպչել
(չարի և բարու իմաստության ծառը): Սատանան գիտեր, որ
Երկնքում իր ճարպկությունը այնքան էր, որ նա կարողացել
էր հրեշտակների մեկ երրորդին խաբելով ներքաշել իր
անիմաստ գործի և ապակառուցողական ավարտի մեջ: Նա
զգաց, որ Երկնքում այդքան հաջողություն ունենալով, չնայած
նա բացարձակապես ձախողեց, նա կարող էր հաջողություն
ունենալ Եդեմական Այգու երկու անմեղ արարածներից
վերցնելով երկրի վրայի իշխանությունը, որն Աստված տվել
էր նրանց: Սուրբ Գիրքն ասում է, որ ում ձայնին ուշադիր
լինեք, նա է ձեր տերը: «Ով Աստծուց է, Աստծու խօսքերն
է լսում, իսկ դուք չէք լսում նրա համար, որ Աստծուց չէք»
(Յովհաննէս 8: 47): Սատանան իրեն խորամանկաբար
ներկայացնելով, որպես Աստծո լույսի հատուկ հրեշտակ
(Կորնթ. Բ 11:14), Եվային ստիպեց անտեսել Աստծո, Նրա Որդու
նախազգուշացումները, որոնք Աստված հրամայել էր նրանց
իր երեկոյան հանդիպումներից մեկի ժամանակ: Հետևաբար,

Սատանան դարձավ Եվայի տերը: Նա անմիջապես դարձավ
Սատանայի առաջին ավետարանիչը և փոխակերպեց Ադամին:
Հետևաբար, աշխարհի իշխանությունը անցավ Սատանային
և Աստծո ու մարդու միջև պատնեշը դրվեց:
Այժմ աշխարհը խավարի մեջ էր, և Աստծո ու մարդու
միջև հաղորդակցումն ավարտվեց, մինչև Աստծո քավության
ծրագրի պատվիրանները ճշգրիտ կերպով կիրականացվեն:
Ծրագիրն իրականացվեց և կոչվեց փրկության ծրագիր:
Աստծո Որդին պետք է գար մեռնելու, որպեսզի ցույց տար
մարդկությանը մեղքի և Դժոխքի անկատարությունը: Նաև,
Աստված պետք է այս անզուգական զոհաբերությամբ
ցույց տար Իր անասելի սերը մարդկության նկատմամբ,
որը դուրս է հասկացողությունից (Կորնթ. Բ 9:15): Այրված
զոհաբերությունները և զոհասեղանները հիմնվել էին որպես
խորհրդանիշ, որով մարդը ցույց էր տալիս հավատքով, որ
Աստված պատրաստվում էր ուղարկել իր միածին Որդուն,
Հիսուս Քրիստոսին: Եթե մարդը հավատում էր, որ Աստված
անպայման կուղարկի Իր միածին Որդուն մեռնելու խաչի
վրա և թափելու իր արյունը մարդկանց հոգիների փրկության
համար, ապա նա պետք է ցույց տար իր հավատը իր հոտից
ամենալավ անասունին ընտրելով, առանց որևէ կետի կամ
թերության, մորթեր այն, շաղ տար դրա արյունը զոհասեղանի
վրա (զոհասեղանը խորհրդանշում էր մարդու սիրտը), և ապա
այրեր զոհաբերությունը կրակով: Զոհաբերության հոտը
կբարձրանար երկինք՝ Տիրոջը, որպես անուշ բուրմունք: Սա
ցույց էր տալիս Աստծուն, որ այս մարդը սիրում և հավատում
է Աստծուն, այլ ոչ Սատանային: Սատանան ատեց այս
փրկության ծրագիրը, քանի որ այն վերամիավորեց Աստծուն
և մարդուն և խլեց մարդու վրա Սատանայի իշխանությունը:
Պատնեշը, որը բաժանում էր մեկին մյուսից, հիմա դուռ
ուներ՝ Աստծո նկատմամբ հավատքը Հիսուս Քրիստոսի
միջոցով, Դուռը, Ճանապարհը, Կյանքը, Ճշմարտությունը,
Ալֆան, Օմեգան, Սկիզբը, Վերջը, Պայծառ և Առավոտյան
Աստղը, «Ես Եմ»-ը, Խաղաղության Արքայազնը, Կյանքի
Արքայազնը, Փրկիչը, Տերը, Աշխարհի և դրանում ամեն ինչի
Արարիչը, մեր հավատքի Հեղինակն ու Ավարտողը, Աստծո
մարմնի ամբողջականությունը և Նրա մեջ մենք լարժեք ենք,
վերամիավորված Աստծո հետ:
Այո՛, Սատանան ատեց այս փրկության ծրագիրը, որը
ստեղծված էր մարդկության համար: Նրանք, ովքեր բնակեցրին
երկիրը, դեպի Դժոխք իրենց ճանապարհին էին, մինչև
փախուստի ծրագիրը (քավության ծրագիր) մանրամասն և
պատշաճ կերպով ներկայացվեց մարդկանց նրանց համար
անհանգստացողների կողմից, ովքեր արդեն գտել էին
փախուստի ճամփան: Աստված գիտի ողորմածներին, քանի
որ նրանք անհանգստանում են մյուսների համար, ովքեր
մոլորեցվել են, թե ինչպես պետք է փրկություն ստանալ,
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և Սատանայի առաքելությունն է շփոթեցնել ծրագրի
պարզությունը: Նա հաջողակ է եղել աշխարհը ամենասկզբում
գրավելու գործում՝ իր սատանայական խաբեությամբ (իրեն
ներկայացնելով որպես հրեշտակ): Իր հաջողությունը
շարունակելու համար նա պետք է ունենա եկեղեցի, և այս
եկեղեցին կսովորեցնի, որ Սատանան Աստված է: Սա անելու
համար նա պետք է շատ զգույշ լինի, շատ մոլորեցնող, շատ
գաղտնապահ: Այստեղ ավելի շատ խորամանկություն է
անհրաժեշտ, քան նախկինում: Ոչ ոք չպետք է իմանա, որ սա
Սատանայի եկեղեցին է, և ոչ ոք չպետք է հայտնաբերի, որ
այս եկեղեցին տանում է ուղիղ դեպի Դժոխք: Այս եկեղեցին
պետք է հետաքրքրի կառավարություներին քաղաքական և
ֆինանսական առումներով, որպեսզի հետաքրքրի աշխարհի
առաջնորդներին, և հնազանդության համար այն կտա
ժամանակավոր պարգևատրումներ, եթե աջակցությունը
վերադարձվի: Առաջնորդները, որոնց Սատանան կվարձի,
պետք է խիստ գաղտնի լինեն, երդվեն ենթարկվել Սատանայի
յուրաքանչյուր ցանկությանը՝ առանց վերապահման:
Առաջնորդները, որոնց Սատանան վարձում է, չպետք է երբևէ
վարկաբեկեն Սատանայի եկեղեցին կամ բացահայտեն այն
փաստը, որ բոլոր զզվելի կառուպցիայի տեսակները հենց
նրանից են բխում (որը բոլոր չարիքների հիմքն ինքը՝ Սատանան
է): Աշխարհը երբեք չպետք է տեսնի, թե ինչ է կատարվում
այդ բեմի ետևում կամ հանդերձարաններում: Սատանայի
եկեղեցին պետք է ավելի մեծ լինի, նրա տաճարները՝ ավելի
գեղեցիկ, նրա երաժշտությունը՝ ավելի հնչեղ, քան որևէ
այլ եկեղեցում: Այդ եկեղեցու ծիսակատարությունները
պետք է ավելի սուրբ երևան, չնայած ծեսերը՝ ինչպիսիք են
մոմավառությունը, զանգերի ղողանջները, խնկայրությունը
և բոլոր տեսակի ծիսակատարությունները, որ այդ եկեղեցին
անում է, դեմ են Աստվածաշնչին: Նրա եկեղեցին պետք է
բարդ լինի, որպեսզի ոչ բոլորը հասկանան այն: Սատանայի
եկեղեցին պետք է համեստ թվա (թեև դա կեղծ համեստություն
է), պետք է ավելի բարեգործական և հզոր թվա և, վերջիվերջո,
Հիսուսի երկիր գալուց առաջ, պետք է ունենա հսկողություն
բոլոր կառավարությունների վրա, որպեսզի կարողանա ուժ
գործադրել, երբ նրան բացահայտեն (որ այն հակաքրիստոսն է):
Ո՞րքան մոտ ենք մենք Քրիստոսի վերադարձին
երկիր: Ո՞րքան մոտ ենք մենք սատանայական եկեղեցու
կառավարությունների հսկողությանը ամեն բանի վրա:
Մեզ տեղեկացրել են, որ Տեխասի Քրիստոնյաները 1986
թ.-ի մայիսի 19-ին հարց են ուղղել Տեխասի Գլխավոր
դատախազին (Ջիմ Մետոքսին). «Ճի՞շտ է արդյոք, որ մեր
երեխաները պատկանում են Տեխաս նահանգին»:
Տեխասի Գլխավոր դատախազ Մետոքսը պատասխանել է.
«Այո, դա ճիշտ է (ձեր երեխաները պատկանում են նահանգին)
և ոչ միայն ձեր երեխաները, այլ նաև դուք ինքներդ»:
ՍԱՏԱՆԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ներքին Եկամուտների Ծառայության (ՆԵԾ) Գեստապոն
զբաղված է Սատանայի եկեղեցուց և կառավարությունից բացի
բոլոր եկեղեցիների հարկերից ազատվածության կարգավիճակը
չեղյալ համարելով: Տարիներ շարունակ ՆԵԾ-ը նաև բոլոր
սատանայական եկեղեցական կազմակերպություններին
հարկերից ազատվածության կարգավիճակ է շնորհել, ինչպիսիք
են՝ վհուկների եկեղեցիները և վհուկների հավաքները: Միացյալ
Նահանգների բոլոր կոմունիստական կազմակերպությունները
ՆԵԾ-ի Գեստապոի կողմից շնորհվել են 501(c)(3) հարկերից
ազատվածության կարգավիճակ:
Այս փաստը կարելի է գտնել շատ աղբյուրներում, դրանցից
մեկը Պահեստավորված Դաշնային հարկային Գիրքն է, Գլուխ
28, Սոցիալական ապահովության Հարկեր, Բաժին 3804
Հարկերից ազատված # 3813,1: 1

Այսպիսով, շատ Կաթոլիկ Եզուիտներ ներթափանցել
են մեր կառավարություն, սկսած Ռոնալդ Ռեյգանից
և այդ հակաամերիկյան, հակաքրիստոսային, հակաԱՄՆ սահմանադրական մարդիկ ոչնչացրեցին Միացյալ
Ամերիկայի Գործունեության Կոմիտեի և Ներկայացուցիչների
Տան Միջազգային Պաշտպանության Ենթահանձնաժողովը:
Արդարության այս լուռ դավաճանական դիվերսանտները
վերացրեցին այս վարչությունը, որը զեկուցում էր մեր
երկրում Կաթոլիկ Կոմունիստական դավաճանության
մասին: Կաթոլիկությունը կոմունիզմ է, սոցիալիզմ և
աթեիզմ: Հանձնաժողովը քննում էր հիսունհինգ հազար
դավաճանության դեպք ամեն տարի, մինչդեռ այժմ այն քննում է
միայն տասնչորս դեպք սկսած 1974թ.-ից մինչև 1982թ.: Այս նոր
սատանայական կառավարությունը դատավարություններ է
սկսում միայն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր բացահայտում
են Սատանայի եկեղեցին և կառավարությունը, ինչպես ես և
Սուրբ Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցին և այլ հայրենասեր
ամերիկացիները, ովքեր կաթոլիկ չեն: Նեոնացիստները
հայրենասեր ամերիկացիներ կամ քրիստոնյաներ չեն:
Նրանք կաթոլիկ ձայրահեղական ոստիկանական խմբեր
են, որոնց Սատանայական կառավարությունը հավաքել
է միասին, որպեսզի Հետաքննությունների դաշնային
բյուրոն (ՀԴԲ) լավը թվա (կեղծ դիմակ հագցնի ՀԴԲ-ի
դեմքին), որը ոչ այլ ինչ է, քան ձայրահեղական Կաթոլիկ
ռազմավարական խմբավորում: Իսկզբանե, նեոնացիստները
պետք է բանտարկված լինեին շատ տարիներ առաջ, եթե ԱՄՆ
Սահմանադրական կառավարությունը (Մենք Հավատում
ենք Աստծուն) անձեռնմխելի լիներ: Ջ. Էդգար Հուվերը իր
ողջ կարիերայի ընթացքում առաջնորդվում էր Կաթոլիկ
Կարդինալ Սպելմենի կողմից: ՀԴԲ-ն ամբողջովին Կաթոլիկ
է (Նացիստական Գերմանիայում նրան Գեստապո էին
անվանում, այստեղ այն ՀԴԲ են անվանում): Մենք երդման
ներքո գրավոր վկայություններ ունենք շատ մարդկանցից
(ներառյալ ՀԴԲ գործակալներ, ովքեր եկել էին մեր Եկեղեցի),
որոնք հավաստում են, որ ՀԴԲ-ն, ՆԵԾ-ն, Աշխատանքային
Վարչությունը և բոլոր ֆեդերալ և կառավարական
գեստապոյական ծառայությունները Կաթոլիկ են և այդ
մարդկանց առաջարկում էին գումար (ամերիկյան դոլարներ)
վճարել թմրանյութեր օգտագործողներին, հարբեցողներին,
գողերին և դրանց նմաններին, որպեսզի սուտ վկայություններ
տան մեր եկեղեցու և անձամբ իմ դեմ: Նրանք նաև սպառնում էին
լրատվամիջոցներին չտպագրել որևէ իրական պատմություն
մեր մասին և բոլոր բարի գործերի մասին, որ մեր եկեղեցին
անում է, այլապես սատանայական եկեղեցու գեստապոն
նրանց էլ կհետապնդի:
Սատանայի եկեղեցին երբեք չպետք է բացահայտված լինի,
հիշեք, և անմիջապես հզոր ուժ կգործադրվի նրանց հանդեպ,
ովքեր կառաջնորդեն մարդկանց դեպի Աստծո փրկության
ծրագիրը՝ Աստծո Որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և նաև
ցանկացածի հանդեպ, ով կհամարձակվի բացահայտել
այս սատանայական դավադրությունը, որը հարյուրավոր
տարիներ գաղտնի է պահվել: «Հերետիկոս» բառը պետք է
կիրառել բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր հավաքագրվել են
Աստծո կողմից քարոզել փառահեղ փրկության ծրագիրը
և նրանց հանդեպ, ովքեր բացահայտում են Սատանայի
կռապաշտ ճակատը: Վերջին օրերին բոլոր այլ եկեղեցիներին,
որոնք Սատանայի հաղորդագրությունն են ընտրել՝ Աստծո
Խոսքի փոխարեն, հրամայում են Սատանայի նախարարները,
ովքեր խավարել են իրենց քարոզները՝ ատելություն
սերմանելու իրենց հետևորդների սրտերում: Սատանայի
նախարարները հրահանգում են այս եկեղեցիներին
արհամարհել լույսի սուրհանդակները: Այս խավարի
նախարարները նաև սովորեցնում են իրենց հետևորդներին
անվանական վիրավորանքներ իրականացնել, սպառնալ,

1 Մինչև 1987 թ.-ը բոլոր կոմունիստական կազմակերպություններն ազատված էին հարկերից: Հիմա Ներքին Եկամուտների Ծառայությունն այդ բացառությունները չեղյալ է
համարել: Ինչևիցե, Վատիկանի կոմունիստներն այնքան են արմատավորվել կառավարության մեջ, Հանրապետականների և Դեմոկրատների տեսքով, որ նրանք այլևս կարիք չունեն
բացառությունների, չհիշատակելով կառավարական դրամաշնորհները, որոնք տրվում են «Կեղծ բարեգործական» խմբերի և բազմամիլիարդ դոլարների դրամաշնորհներ, որոնք
տրվում են ծխական դպրոցներին և այլ էլիտար Կաթոլիկ կոմունիստական կազմակերպություններին:
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կասեր, «օգնությամբ»: Սատանան խառնվել է բոլոր հաջորդ
տարբերակների մեջ, որպեսզի շփոթեցնի և փոխի Աստծո
Խոսքի ահագնությունը, ինչպես որ այն կա Թագավոր Հակոբի
բնօրինակի տարբերակում:
Սուրբ Գրքի մի փոքր շրջադարձը կամ փոփոխությունը,
Աստծո իրական լինելու ապացույցը և Աստծո խոսքի
բարոյական և պարկեշտ լինելու ճշմարտացիությունը
այն ամենն է, ինչ երբևէ պետք է եղել հրահրել մի ամբողջ
ազգի դառնալու մարդասպան բարբարոս, եթե այն
պրոպագանդա արվի Սատանայի կողմից.այն ազգը, որը
հնազանդ է Աստծո խոսքին (ծանոթ է սուրբ գրություններին)
երբեք մարդասպանություն չի գործի, չի ստի կամ տանջի
մարդկանց կրոնական տարբերությունների համար կամ այլ
պատճառներով: Աստված չի տվել Իր Խոսքը փոփոխելու որևէ
իրավունք: Եթե մարդը, քաղաքը կամ կառավարությունները
հրաժավում են Աստծո Խոսքից, իրական պատվիրաններից,
որ Աստված տվել է Իր մարդկանց իր հրահանգների միջոցով,
որպեսզի «ձեր ոտքերից փոշին թօթափեցէ՛ք» (Մատթէոս 10:14),
դեմ տաք մյուս այտը և քարոզեք Աստվածաշունչը ուրիշներին,
որպեսզի Աստված փառաբանվի: «Եթէ տունն արժանի է, ձեր
ողջոյնը նրա վրայ թող իջնի. իսկ եթէ արժանի չէ, ձեր ողջոյնը
ձեզ թող վերադառնայ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, սոդոմացիների
եւ գոմորացիների երկրի համար աւելի հեշտ պիտի լինի
դատաստանի օրը, քան այդ քաղաքի համար» (Մարկոս 6:11):
Այսօր մենք ունենեք Նոր Կտակարանը, ինչպես նաև Հինը:
Աստծո Խոսքի ամբողջականությունը (սկսած Ծննդոց
գրքից մինչև Յայտնություն) ցույց է տալիս Հիսուսի և Նրա
Նպատակների (Առաքելության) ամենալիարժեք, հզոր
և ճշգրիտ պատկերը: Ամբողջական և հզոր կտավը, որը
ներկայացնում է անվերջ չարությունը և տգեղությունը,
փնտրողը կգտնի Սատանային, նրա եկեղեցին և նրա
նպատակները, նրա կորսյալ հոգիների բանտախուցը:
Յուրաքանչյուրը, ով կփնտրի Սուրբ Գրքում կարող
է գտնել ավելի քան երեք հարյուր մարգարեություններ
Քրիստոսի երկիր գալու մասին, փրկելու մարդկությանը
Սատանայի հավերժ Դժոխքից: Քրիստոսը լավ գիտեր
քավության ծրագրի մասին. Նա և Իր Հայրը մշակել էին այն
և համաձայնվել, որ դրան ուրիշ այլընտրանք չկա: Աստծո
Խոսքը (Քրիստոսը) Երկնքի և Երկրի բոլոր բաները ստեղծեց,
ներառյալ Երկինքը և Երկիրը, որի վրա մենք ապրում ենք,
և ծովերը: Նա նաև ստեղծեց մարդուն և կյանք փչեց նրա
քթանցքի մեջ: Նա մարդուն (տղամարդկանց և կանանց)
ստեղծեց միայն որպես ապրող հոգի և Աստծո Խոսքը ասաց.
«Եւ ուրիշ մէկի միջոցով փրկութիւն չկայ, որովհետեւ երկնքի
տակ չկայ մարդկանց տրուած այլ անուն, որով կարելի լինի,
որ մենք փրկուենք» (Գործք 4:12): Փրկչի անունը Հիսուս է և
Նա ծնվեց և մեռավ ճիշտ այն օրերին, որ ասել էր մարգարե
Դանիելը, որ Մեսիան, փրկիչը կծնվի և կմեռնի: Նա ծնվեց
Հրէաստանի Բեթղեհեմ քաղաքում, որտեղ իրական Փրկիչը
պետք է ծնվեր, ինչպես մարգարեացված էր: Նա ծնվեց կույսից,
Սուրբ Հոգով բեղմնավորված, համարյա նույն ձևով, ինչպես
իրական վերածնված Քրիստոնյան է ընդունում Քրիստոսին
Սուրբ Հոգու միջոցով, երբ Նա (Հիսուսը) հրավիրվում է
որևէ մեկի սիրտը: Մեղքերը անմիջապես լվացվում են,
երբ հավատքով որևէ մեկը հավատում է առանց որևէ
կասկածի, որ Աստծո քավության ծրագիրը, հոգիներ մաքրող
արյունը Ազատարարի երակներից, կարող է մաքրել դրանք
անկախ նրանից, թե որքան պիղծ կամ կեղտոտ էր մեղքը:
Փառահեղ քավության ծրագիր, փառահեղ Ազատարար, որ
մարդկության հոգիներն ազատում է Սատանայի բանտից:
«Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարտութիւնը ձեզ
կ՚ազատի» (Յովհաննէս 8:32): Օ~, ի~նչ ուրախություն, որ
իմ մեղքերը ներվել են: Օ~, ի~նչ ուրախություն, որ միայն
արյունով մաքրվածը գիտի: Այս հզոր հաղորդագրությունը
կարելի է գտնել դեռևս շատ կենդանի հին, բայց շատ
ժամանակակից Խոսքում, որը կենդանի էր երեկ, այսօր և
հավիտյան (Եբրայեցիներին 13:8) ՝ Աստվածաշնչի Արքա

ծաղրել: Նրանք աղավաղում են սուրբ գրությունները, ինչպես
Սատանան արեց Քրիստոսի հետ Գայթակղության Լեռան
վրա: Բացահայտման արատավոր, բռնի վախից ելնելով՝
Սատանայի հետևորդները բարձրաձայն գոչում են, որ նրանք,
ովքեր ենթարկվում են Աստծո հրահանգներին «ատելություն
սերմանողներ են» և պետք է մտավոր կարողության
արատ ունեցողների համար վայրերում փակվեն: Սուրբ
Գրության համաձայն, Սատանան և նրա հետևորդները
մտավոր խնդիրներ ունեն և պետք է բանտարկվեն իրենց
խելագարության մեջ հավերժ վառվող Դժոխքում:
Սատանայի երկար տարիներից հետո բոլոր զգույշ,
գաղտնի, նենգ գործերը մեկ րոպեում փչանում են, երբ Աստծո
սուրհանդակները գալիս են քաղաք: Էլեկտրականությունը
սկսում է բարձր լարման տակ աշխատել, որովհետև
Սատանայի ոխերիմ թշնամին է եկել, և նա պետք է վարկաբեկի
նրա յուրաքանչյուր հաղորդագրություն: Հետևաբար, պետք
է ստոր պատմություններ պատմվեն և այն ամենը, որ
Սատանան է, նա պետք է վերագրի Աստծո Զավակներին: Սա
պետք է արվի, որպեսզի իր սատանայական նպատակները
գաղտնի պահվեն մարդուց: Մոլորությունը, նրա կեղծ
եկեղեցու կեղծ դիմակը պատռվում է հիմա և դա չպետք է տեղի
ունենա՝ ցանկացած գնով: Մարդիկ կկարողանան տեսնել, թե
ինչ է կատարվում բեմի ետևում, հանդերձարաններում, վատ
հակումները, կոռուպցիան, ամեն կեղտոտ պղծությունը, որ
Աստված ասում է, որ նրա մեջ է:
Աշխարհի լրատվամիջոցների վրա հսկողությունը
Սատանայի եկեղեցու ճանապարհներից մեկն է Աստծո
սուրհանդակներին զրպարտելու համար: Բոլոր
քրիստոնյաները, ովքեր հետևում են Տիրոջ պատվիրաններին,
պետք է ոչնչացվեն: Հրեաները նույնպես պետք է ոչնչացվեն,
որովհետև փրկության ծրագիրը պետք է իրականացվեր
հրեաների միջոցով: Աստծո քավության ծրագիրը Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով է իրականացվել: Առաջին հրեան
Աբրահամն էր, ապա Իսահակը և Հակոբը, Յեսսեյի/Ընծայի
արմատը, Դավթի Տունը և, վերջապես, Հիսուսը, Ով Հուդայի
ցեղի առյուծն է:
Գերմանիայում, Սատանան ցուցադրեց իր ատելությունը
Իսրայելի մարմնի նկատմամբ, վեց միլիոն հրեաների մահի
մատնելով: Հրամանները գաղտնի կերպով արձակվում
էին Սատանայի եկեղեցու կողմից Հռոմում այս երկրին,
մանրամասն հրահանգների տեսքով, թե ինչպես փորձելով
վերացնել Հիսուսի մասին միտքը, ով բերեց այս աշխարհին
միակ ճանապարհը դեպի երկինք, միակ ճշմարտությունն
այստեղ՝ երկրի վրա և երկնքում, ընդունելով մեծ գումարներ
բանկերից, որոնք ղեկավարում է Սատանայի եկեղեցին
և կառավարությունը: Քրիստոսի մեջ է միակ կյանքը:
Սատանայի փորձը, հալածել և ոչնչացնել հրեաներին, երկար
դարերի պատմություն ունի: Աստվածաշնչում կարելի է գտնել
բազմաթիվ հաղորդագրություններ հրեաների նկատմամբ
խորհրդավոր, ավելորդ վարկաբեկումնրի և չար ատելության,
ինչպես նաև շատ փորձեր այս ազգի ամբողջովին ոչնչացման
մասին: Այսօր, Աստված օգտագործեց հրեա ազգը Իր
ժամանակացույցի համար՝ մեզ ցույց տալու, թե որքան մոտ
ենք մենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը:
Նշաններից մեկն այն է, որ հրեաները պետք է վերադառնան
իրենց հայրենիք՝ Իսրայել: Որոշ հրեաներ կվերադառնան
Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Նրա քավության
ծրագիրը ընդունելով, և ժամանակաների վերջում աշխարհին
կքարոզեն սուրբ գրությունը՝ քավության ծրագիրը: Որոշ
հրեաներ հիմա արդեն անում են դա: Խավարի արքայազնը
չափազանց շատ է ատում Եբրայական Քրիստոնյաներին,
որովհետև նրանք ընդունել են Աստծո քավության ծրագիրը՝
Հիսուս Քրիստոսի, մեր Փրկչի և Տիրոջ միջոցով: Եվ քանի որ
նրանք են Իսրայելի մարմինը և միևնույն ժամանակ Կենդանի
Աստծո Որդին: Այս բոլոր փաստերը գրառված են Արքա
Հակոբի Աստվածաշնչի Հին և Նոր Կտակարաններում, ոչ նոր
տարբերակում, որը տպագրվել է, ինչպես հրապարակողը
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Հակոբի Տարբերակում (չի կարող փոփոխվել, աղավաղվել
կամ շեղել):
Աստծո Խոսքը կյանքի ջուր է տղամարդկանց և կանանց
հոգիների համար: Հիսուսն ասաց. «Դուք արդէն իսկ մաքուր
էք այն խօսքի համար, որ ձեզ ասացի [չաղավաղված,
չփոփոխված]» (Յովհաննէս 15:3): Նույնիսկ մի փոքր
չփոփոխված, մի փոքր չփոխակերպված, բայց ամենախիստ
մաքրող Աստծո Խոսքը, որը գրված է Սուրբ Հոգով՝ Երկնքից
և Հիսուսի արյունով:
Աստծո Խոսքը մաքրում է մարդկային հոգուց կեղծ
վարդապետությունները, կենդանի և չկեղծված Խոսքը
մաքրում է ատելությունը և դաժանությունը, որոնք բխում
են կեղծ դատողությունից, որոնք դրված են մարդու մտքում
և սրտում՝ Սատանայի գործերի կեղծ ուսմունքներից
(նրա եկեղեցու և կառավարության): Անտարբերության
կեղծ վարդապետությունը և անհետևողականությունները
կմաքրվեն մարդու միջից: Տիրոջ չկեղծված, չփոփոխված
կենդանի ջրերը ասում են մեզ, որ Աստված ատում է
սատանայականը, սատանայի եկեղեցին, սատանայի
չզղջացող երեխաներին: Սատանայի չզղջացող երեխաները
նրանք են, ովքեր ատում են Աստծո խիստ, չկեղծված,
չփոփոխված Խոսքը, մաքուր կենդանի ջրերը՝ Աստծո
Երկնքի սուրբ Գահից: Սուրբ կենդանի ջրերը, չկեղծված,
չփոփոխված Աստծո ճշմարիտ Խոսքը փաստում է, որ նրանք,
ովքեր հավատում են ոչ Նրա Խոսքին (խիստ, չկեղծված,
չփոփոխված), կանիծվեն, բայց նրանք, ովքեր հավատում են
և մկտրված են, կփրկվեն: Ահա ուղղակի մեջբերումը Հիսուսի
խիստ Խոսքից, երբ նա խոսում էր Իր աշակերտների հետ
(ովքեր հավատում և հետևում էին Նրան). «Ով հաւատայ
եւ մկրտուի, պիտի փրկուի, եւ ով չհաւատայ, պիտի
դատապարտուի» (Մարկոս 16:16)։
Հիսուսը փաստեց, որ Նա ատում է նիկողայոսեանների
գործերը, կռապաշտներին, և ահա չկեղծված, չփոփոխված
Սուրբ Գրությունը Նրա խստության վերաբերյալ. «Նոյնպէս
եւ դու ունես նիկողայոսեանների վարդապետութիւնը [ոչ
սուրբ գրքային կեղծ քրիտոնյաները և կռապաշտները], որ
ԵՍ ԱՏՈՒՄ ԵՄ» (Յայտնություն 2:15):
Հիսուսը ատում է սուտը, Իր խիստ Խոսքի փոփոխությունները
և շեղումները, ինչպես նաև մոլորությունները, որոնք
չեն հանդիպում Նրա Խոսքում կամ կեղծ կրոնները կամ
կռապաշտությունը, որ Աստված կոչում է ոչ ճշմարիտ
վարդապետություն: Պողոս Առաքյալը նախազգուշացնում
է մեզ չընդունել որևէ վարդապետություն Երկնքի
հրեշտակներից կամ որևէ այլ մեկից, փոխարենը Պողոս
Առաքյալը հրահանգել է մեզ կարդալ և ընդունել միայն
իրական, ճշմարիտ, խիստ Աստծո Խոսքը: Սրանք են Հրեա
Սուրբ Պողոս Առաքյալի ճշմարիտ, խիստ, չփոփոխված
խոսքերը. «Եթէ նոյնիսկ մենք (Սուրբ Առաքյալ) կամ երկնքից
մի հրեշտակ, աւետարանի ձեզ աւելին, քան այն, որ մենք
աւետարանեցինք ձեզ, նզովեա՛լ լինի» (Գաղատացիներին
1:8): Պողոս Առաքյալը նաև ասում է. «Քարոզեք Խոսքը [խիստ,
չկեղծված և չփոփոխված]» (Տիմոթէոսին Բ 4:2): Ապա Պողոս
Առաքյալը շարունակում է. «քանզի պիտի գայ ժամանակ
[վերջին օրերը….հենց հիմա], երբ չպիտի անսան ողջամիտ
վարդապետութեանը [Աստծո Խոսքը ինչպես ճշմարիտ
գրված է Սուրբ Հոգու կողմից՝ Աստծո գահից, առանց որևէ
կեղծիքի կամ փոփոխության], այլ, իւրաքանչիւրն ըստ իր
ցանկութիւնների, ուսուցանողներ պիտի հաւաքի իր շուրջը
[կեղծ ուսուցիչներ և քարոզիչներ, սխալ ոչ հոգևորական
կրոնական և կեղծ Քրիստոնյա քահանաներ]», ովքեր ատում
են Աստծո Խոսքը և Աստծո զավակներին (Տիմոթէոսին Բ 4:3):
Աստծո կողմից կանչվածները բացահայտում են Սատանային
և Սատանայի եկեղեցին, Սատանայի կառավարությանը և
նրա բոլոր ծառայությունները: Աստծո կողմից կանչվածները
հրաժարվում են կեղծել կամ փոփոխել Աստծո Խոսքը կամ էլ
փոխզիջումների գնալ Սատանայի հետ, նրա եկեղեցու, նրա
կառավարության կամ նրա որդիների, ովքեր կեղծ ուսուցիչներ

են, անիծված որդիներ: «Սրանք հողմակոծ անջուր ամպեր
են [կեղծ սատանայական վարդապետություն մեկը մյուսի
ետևից], պտղակորոյս ծառեր, անպտուղ, կրկնակի մեռած,
արմատախիլ եղած [այս տիպի ծառերը կեղծ Քրիստոնյաներն
են, որովհետև հոգիները, որոնց նրանք սովորեցնում են, կեղծ
վարդապետություն են սովորում]» (Յուդա 12), որոնց վերջը
նույնն է, ինչպես նրանց հորինը՝ Սատանայինը՝ Հավերժ
Դժոխք: Նրանք «Աստծու իշխանութիւնն արհամարհում
[Աստծո չկեղծվող և չփոփոխվող պատվիրանները ...Նրա
Խոսքը, Աստծո կառավարության իշխանությունը], երկնային
փառաւոր էակներին հայհոյում [Աստծո սուրբ մարդիկ, ովքեր
տարածում են Նրա Խոսքը այսօր]» (Յուդա 8):
Այ՛ո, Սատանային պետք է իր եկեղեցին, եկեղեցին, որը
ոչնչացնում է Աստծո Խոսքը, որն աղավաղում և փոխում
է այն և օգտագործում է Աստծո Խոսքը Աստծո շատ սուրբ
տղամարդկանց և կանանց դեմ, որոնք այսօր ուղարկված
են Աստծո կողմից, որպեսզի բացատրեն Աստծո Խոսքը (որը
ներառում է Սատանային, Սատանայի եկեղեցին և Սատանայի
համաշխարհային կառավարության տիրապետությունը):
Մենք, Քրիստոնյաներս, չպետք է կախման մեջ լինենք
սատանայական եկեղեցու իշխանությունից, որովհետև այն
հզորանում է Սատանայի թուլության խաբեությամբ:
Աստծո չաղավաղված Խոսքը փաստում է. «Ամէն մարդ, որ
ԲԱՐՁՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ Է, թող հպատակի նրան. քանզի
չկայ իշխանութիւն, որ Աստծուց չլինի. եւ եղած իշխանութիւնները
Աստծուց են կարգուած». [իրական իշխանությունը, հավերժ
իշխանությունը] եւ եղած իշխանութիւնները Աստծուց են
կարգուած։ «Հետեւաբար, ով հակառակում է իշխանութեանը,
Աստծու հրամանին է հակառակում. եւ նրանք, որ հակառակում
են, իրենց դատաստանն են ընդունում. [Աստված պատվիրեց
Աստծո կողմից կանչվածներին իր Օրենքը բերել երկրի վրա:
Աստծո կողմից կանչվածներին Նա անվանում է առաջնորդներ:
Աստծո կողմից կանչվածները պետք է խստորեն կառավարեն
միայն համաձայն Նրա Խոսքի] քանի որ իշխանաւորները վախ
չեն ազդում բարի գործերի համար [Աստծո խիստ Խոսքը],
այլ՝ չար գործերի։ Ուզո՞ւմ ես չվախենալ իշխանութիւնից.
[Նրանք, ովքեր կրում են Աստծո խիստ Խոսքը] բարի՛ն գործիր
[քարոզի՛ր և իրականացրու՛ Աստծո Խոսքը]; եւ նրանից
գովասանք կը ստանաս, որովհետեւ նա [Աստծո պատվիրած
ուժերը երկրի վրա] Աստծու պաշտօնեայ է քեզ՝ բարի գործերի
համար» (Սատանան փոփոխել է այս Սուրբ Գրությունները,
որպեսզի թվա, թե իբր դրանք վերաբերում են Սատանային և
Սատանայի կառավարությանը և նրա գործակալություններին,
սակայն դրանք չար են: Հռոմեացիների տասներեքերրորդ գրքի
չորրորդ և հինգերորդ հատվածներն այսպես են ասում.«իսկ եթէ
չար գործես, վախեցի՛ր. քանի որ սուրը [Աստծո խիստ Խոսքը]
մէջքին ի զուր չէ կապուած. [Աստծո եկեղեցին, Աստծո ուժը, որը
երկրի վրա պետք է լինի] Աստծու սպասաւոր է նա, վրէժխնդիր՝
բարկութեան համար, նրա դէմ, որ չարն է գործում. դրա համար
պէտք է հնազանդուել ոչ միայն բարկութեան համար, [եթե դու
սխալ բան ես անում Աստծո խիստ Խոսքին հակառակ] այլ նաեւ
խղճմտանքի պատճառով:»
«Ահա թէ ինչու հարկեր էք վճարում. [տվեք ձեր
տասանորդները և զոհաբերությունները նրանց, ոչ թե
Սատանայի եկեղեցուն], որովհետեւ նրանք Աստծու
սպասաւորներ են՝ այդ բանին կանխապէս նշանակուած
[Աստծո խիստ Խոսքով]։ Արդ, հատուցեցէ՛ք իւրաքանչիւրին
իրենց պարտքերը» (Հռոմեացիներին 13:6-7): «Եւ ոչ ոքի
պարտապան մի՛ մնացէք» (Հռոմեացիներին 13:8), բայց
հետևեք պատվիրանները՝ սիրելով միմյանց: Սերն Աստծո
պատվիրանները պահպանելն է:Դուք կարող եք պարզ
տեսնել այս աշխարհի չար աշխատողները, որ պատկանում
են Սատանայի եկեղեցուն, աղավաղել են Սուրբ Խոսքը և
մոլորեցրել են աշխարհը (որովհետև աշխարհը չգիտեր
Աստվածաշունչը), այնուամենայնիվ, Սուրբ Գրությունների
խստությունը ցույց է տալիս, որ Սատանան թույլ է և Աստծո
կողմից կանչվածները Աստծո ուժը երկրի վրա և, որ բոլորը
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գոռոզանում է այն ամենի վրայ, որ կոչւում է աստուած
կամ պաշտամունքի առարկայ, մինչեւ այն աստիճան, որ
նա նստի Աստծու տաճարում եւ ինքն իրեն ցոյց տայ, թէ
աստուած է» (Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:4): Հիսուսը, մեր
եկեղեցու միջոցով, բացահայտում է Սատանային և նրա
կառավարությունը այսօր, և սուտ Քրիստոնյաները մեզ
ատում են հենց այդ պատճառով, որովհետև մենք նրանց
ներկայացանում ենք որպես ստախոսներ, իրենց Հռոմի կեղծ
աստծո հետ միասին, ով իրեն ավելի բարձր է համարում
և հակառակվում է Աստծուն, և նրանց կեղծ եկեղեցին և
կառավարությունը, որոնց կարիքը Սատանան ունի, որպեսզի
մոլորեցնի աշխարհը (Յայտնութիւն 12:9): Այն, ինչ նա
արեց, Աստված կանխատեսել էր Յայտնության, Դանիելի,
Թեսաղոնիկեցիներին Բ, Մատթևոս գրքերում և ամբողջ
Աստվածաշնչում:
Եթե նորությունները դիտեք, դուք կտեսենք, որ Սատանայի
եկեղեցին և կառավարությունը իրենց բացահայտում են
այս օրերին, և եթե դուք իմանայիք Աստվածաշունչը, դուք
նույնպես ի վիճակի կլինեիք տեսնել այդ բացահայտումը
հստակ: Աստվածաշունչը ասում է, որ բոլոր ազգերը
կմիանան և կհզորացնեն Սատանային և նրա եկեղեցին
(Յայտնութիւն 17:2): Իռլանդացի Կաթոլիկ Ռոնալդ Ռեյգանը
(որին կեղծորեն հոլանդացի էին անվանում) օգնել է լրացնել
Սուրբ Գրությունները անօրեն (հակասահմանադրական)
կերպով՝ ներգրավվելով դաշնային գործակալի Վատիկանի
պալատների կեղծ մարգարեների շարքերում: Ռոնալդ
Ռեյգանը, հավատարիմ մնալով Յիզուիտական երդմանը,
դարձել է Բողոքական՝ Բողոքականների շարքերում, որպեսզի
Սուրբ Գրության հետ բոլոր գործերը վերջանան:
Ահա բազմաթիվ ապացույցներից մեկը, ըստ որի Ռոնալդ
Ռեյգանը վեհացնում է սատանայական եկեղեցին և
կառավարությունը, լինելով իր Աստծո՝ Պապի հետ բարի
հարաբերություններում: «Ես շնորհակալ եմ, որ օգնում եք
ամերիկյան քաղաքականությանը արտացոլել Պապի կամքը
[Ռեյգանի աստծո], և ես անհամբեր սպասում եմ Վեհափառ
Հայրապետի, Պապ Հովհաննես Պողոս Երկրորդի հետագա
առաջնորդությանը»: Այս հատվածը նրա Ազգային կաթոլիկ
կրթության ինստիտուտում 1982 թ.-ի ապրիլի 15-ի ելույթից է:
Ռեյգանի ամբողջ աշխատակազմը Հռոմեական Կաթոլիկներ
էին (Սատանայի եկեղեցի): Դա հայտնի է և հազարավորների
կողմից հեռարձակվել է հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով և
թերթերում: Այս թեմայով կարելի է գտնել չորս հղում Եկեղեցին
և Պետությունը ամսագրում, Ալբերտ Մենդեսի հոդվածներում,
որոնք կոչվում են. «Նախագահներին և Պապերին», հունիս,
1982 թ.: Դը Նեյշնլ Քըթոլիք Ռիպորթր /Ազգային կաթոլիկ
լրագրող և Քոնգրեշնլ Քուորթերլի/Եռամսյակային կոնգրես
նույնպես կարող են այս ցնցող փաստերի տեղեկատվության
աղբյուր լինել:
Ռեյգանը Կոլումբոսի Կոնվենցիայի Կաթոլիկ Ասպետների
1986 թ.-ի օգոստոսի 6-ի հավաքի ժամանակ նաև ասել է
հետևյալը.
«Ես ուրախ եմ տեղեկացնել ձեզ [Կաթոլիկ եղբայրությանը],
որ ես արդեն նշանակել եմ երկու հարյուր ութսուն չորս
դաշնային դատավորների, կանանց և տղամարդկանց,
ովքեր կիսում են այն հիմնարար արժեքները, որոնք ես և
դուք կիսում ենք [Կաթոլիկությունը] և որ այն ժամանակ,
երբ մենք լքենք մեր պաշտոնները, մեր աշխատակազմի
կողմից նշանակված կլինեն դաշնային դատավորների
մոտավորապես քառասունհինգ տոկոսը: Ես հատկապես
ուրախ էի, որ, ինչպես ձեզանից որոշները գիտեն, Դատավոր
Սկալիան առաջին իտալացի ամերիկացին է, ով առաջադրվել
է Գերագույն Դատավորի պաշտոնի հավակնորդ»:
Գերագույն Դատարանի դատավորները, որոնց Ռեյգանը
նշանակել էր վերջերս, բոլորը Հռոմեացի Կաթոլիկներ են
(Սատանայի եկեղեցի): Սենատում և Ներկայացուցիչների
պալատում նույնպես բոլորը Հռոմեացի Կաթոլիկներ են
(Սատանայի եկեղեցի) և/կամ Հռոմեացի Կաթոլիկության

պետք է կախված լինեն այդ ուժից: Սատանան ուժ չունի: Նա
չի կարող կյանք տալ, նա չի կարող մեռելներին կենդանացնել,
նա չի կարող բուժել, նա մեռած է: Մահվան մեջ ուժ չկա, նա
մահվան արքայազն է (Եբրայացիներին 2:14): Երկրի վրա
Սատանայի գործունեության մեջ նույն հոգին է այսօր: Նրանք,
ովքեր աղավաղել են խոսքը իրենց սեփական իմաստը տալով,
նրանք փորձեցին նույնը անել Քրիստոսի հետ (Ով Աստծո
Խոսքն է), և մեխեցին Նրան խաչին, իրենց՝ Աստծո Խոսքի
սուտ աղավաղման պատճառով:
Որքան Հիսուսի երկրորդ գալուստը մոտ է, այնքան
Սատանան կփորձի դարձնել ամեն ինչ երկրի վրա ավելի
դժվար: Նա անում է դա զանգվածային մոլորությունը
ավելացնելու համար, քանի որ նա գիտի, որ Սուրբ Գիրքը,
որն ասում է, որ Աստծո կողմից սուրբ կանչվածները
կբացահայտեն իրեն և իր գործերը Հիսուսի գալստից առաջ:
Հուսահատությունից դրդված Սատանան ահազանգում
է իր բոլոր գործակալություններին, որովհետև իր ժամը
եկել է: Պապի գաղտնիքներն այլևս գաղտնի չեն: Ինչպիսի
ողբերգություն է սա նրա համար և նրա հետևորդների համար:
Դարեր շարունակ նրա դավադրությունը, նրա եկեղեցու
դավադրությունը՝ կառավարական իշխանությամբ հզորացած,
նա ինքը գաղտնիք էր, բայց հիմա նրանք բոլորը հայտնի
են: Շատերը, ովքեր մոլորեցված էին նրա եկեղեցում, հիմա
պարզորոշ տեսնում են լույսը և դուրս են գալիս նրա կեղծ
կրոնից և դառնում են դեպի Աստծո խիստ Խոսքը (Քրիստոսի
մարմինը): Նրանք շփոթված էին, բայց հիմա նրանք շփոթված
չեն: Նրանց սրտերը ուրախանում են, քանի որ Քրիստոսն է
մտել նրանց սրտերը և նրանք հիմա քայլում են Քրիստոսի մեջ՝
Քրիստոսի զինվորներն են: Հիմա նրանք գիտեն, որ Աստծո
Խոսքը կենդանի է, որովհետև այն բերեց նրանց մահից դեպի
հավերժություն:
Աստծո Խոսքը Հիսուսն է: Սատանան հավաքում է իր
բանակը՝ թուլամորթ մարդկանցից կազմված, նրանք,
ովքեր մերժում են ճշմարտությունը և լույսը, և գերադասում
են խավարը, մահը և Դժոխքը, ինչը մնում է Սատանայի
եկեղեցում: Նրանք հավաքվում են Ամենակարող Աստծո
և Նրա Սրբերի դեմ պատերազմ վարելու համար: Հիսուսն
ասել է, որ Նա նույնպես կպատերազմի (Յայտնութիւն 19:11):
Որոշման հովտում բազմություններ, բազմություններ են
կանգնած (Յովել 3:14): Հիմա է ժամանակը կողմերն ընտրելու:
Վախեցած և անհավատությամբ լցվածները հավերժություն
կանցնակնեն Դժոխքում (Յայտնութիւն 21:8): Նրանք, ովքեր
ճշմարիտ են, խիզախ են ինչպես առյուծները (Առակներ 28:1)
և կշողան ինչպես աստղերը (Դանիել 12:3): Մենք, սրբերս,
համոզված ենք, որ Հիսուսը հաղթելու է, իսկ Սատանան
նույնպես համոզված է, քանի որ գրված է, որ նա գիտի, որ
իր ժամանակը կարճ է (Յայտնութիւն12:12): «… Սատանան,
մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ փնտռում է, թէ ո՛ւմ կուլ տայ»
(Պետրոս Ա 5:8):
Աստված Պողոս Առաքյալի միջոցով ասաց. «Աստուած
նրանց պիտի ուղարկի զօրաւոր մի մոլորութիւն, որ
նրանք հաւատան ստին և դատապարտուեն բոլոր նրանք,
որ չհաւատացին ճշմարտութեանը և հաճոյք գտան
անօրէնութեան մէջ [Ամեն բան, որ դեմ է Աստծո խիստ
ճշմարիտ Խոսքին]» (Թեսաղոնիկեցիներին 2:11-12):
Այս մոլորությունը, որը Աստված տվել է նրանց (որովհետև
նրանք ստի մեջ են ապրում) թույլ է տալիս նրանց լինել էլ
ավելի հանդուգն (առավել հիմար, քան երբևէ) պայքարելու
Ամենակարող Աստծո դեմ և նրանք անիծված կլինեն:
Նրանք կոչնչացվեն Նրա գալստյան ողջ պայծառությամբ
(Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:8):
Պողոս Առաքյալը ասել է, ինչպես մենք ենք ասում, որ
Տերը վերադառնում է երկիր նորից, բայց ոչ մինչև նրանց
առաջին անկումը ճշմարտությունից`Նրա Խոսքից: Պողոս
Առաքյալը նաև ասել է, որ Հիսուսը չի վերադառնա,
մինչև «Չյայտնուի անօրէնութեան մարդը՝ կորստեան
որդին» (Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:3): «Հակառակորդը, որ
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չհավատալ ոչ ոքի, չվստահել ոչ ոքի, լինել ֆանատիկոս՝
ֆանատիկոսների շրջապատում, լինել ֆրանսիացի
բողոքական ֆրանսիացի բողոքականների շրջանում,
անգլիացի բողոքականների շրջանում՝ անգլիացի
բողոքական և, ընդհանրապես, լինել Բողոքական,և
նրանց վստահությունը ստանալով՝ ձգտել քարոզել
նույնիսկ նրանց ամբիոններից և ձեր էության ամբողջ
ուժով չեղյալ հայտարարել մեր սուրբ կրոնը և պապին,
և նույնիսկ այնքան նվաստանալ, որ դառնալ հրեա
հրեաների շրջապատում որպեսզի դուք ի վիճակի լինեք
ամբողջ տեղեկատվությունը հավաքել՝ ի նպաստ կարգի,
որպես պապի հավատարիմ զինվոր: Ձեզ սովորեցրել են
դավաճանորեն պետությունների միջև ցանել նախանձի
և ատելության սերմեր, որոնք խաղաղության մեջ էին և
հրահրել նրանց արյունահեղությունների»:
Այս հայտարարությունը կարելի է գտնել Կոնգրեսի
գրադարանում, մի գրքում, որը կոչվում է Դժոխքի
կորպուսի ինժեներ, գրված Էդվին Ա. Շերմանի կողմից,
և նաև Կոնգրեսական գրառություններում: Հիշեք, որ երբ
նախագահները, մարզպետները, դատավորները և Կաթոլիկ
կառավարության բոլոր իշխանավորները, ովքեր այս երդումն
են տալիս, առաջին հերթին հավատարմության երդում են
տալիս Կաթոլիկ եկեղեցուն: Ամենավատ տգիտությունը
աշխարհում պետք է լինի տգիտությունը դեպի կենդանի
Աստծո խոսքը: Երբ դուք չգիտեք Աստվածաշունչը, դուք
սայթաքում եք խավարի մեջ, ինչպես կույր տղամարդը
կամ կինը (Յովհաննէս 12:35), քանի որ չեք տեսնում, թե
ուր եք գնում: Միլիարդավոր մարդիկ ապրել և մահացել
են ապարդյուն և հիմա ճաշակում են Դժոխքը, ոչ թե
պարզապես փորձի համար, որին կհաջորդի մի նոր փորձ,
այլ հավերժ լինելով հրեղեն լճում, որը չի կարող երբևէ
վերջանալ: Կլինի հավերժ լաց և ատամների կրճտոց
(Մատթէոս 8:12): Եթե մարդկանց զանգվածները, ովքեր չեն
հասկանում Աստվածաշունչը, իմանային Աստծո Խոսքը,
նրանք կիմանային, ինչպես ես գիտեմ, որ Սատանային պետք
էր իր եկեղեցին և իր եկեղեցուն պետք էր ուժի հզորացում,
որպեսզի ոչնչացնի բոլոր այլ կրոնները և իրենը միայն
առաջ մղի: Սատանան նախևառաջ պետք է գաղտնի կերպով
վերցնի բոլոր կառավարությունները իր իշխանության տակ
(Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը): Սա պետք է շատ
հանգիստ արվեր, համբերատարությամբ, գաղտնի՝ իր
հետևորդների միջոցով, որոնք ամուր կապված են երդումով,
որպեսզի նրանք երբեք չմոռանան իրենց թշվառ առաջնորդի
դրդապատճառները:
Ամերիկայի հետ պետք է վարվել առավել խորամանկ և
գաղտնի ձևով, քանի որ այս ազգը հիմնվել էր մի բանի վրա, որը
Սատանային բարկացնում է: Այդ մի բանը «Մենք Հավատում
ենք Աստծուն» արտահայտությունն է, որը ստեղծվել էր ամուր
ժայռի վրա՝ Հիսուս Քրիստոսի վրա, Աստծո Խոսքի, որը
Սատանայի եկեղեցու և կառավարության աշխատակիցները
ատում են: Նրանք կստիպեն մեզ հավատալ, որ այս երկիրը
ստեղծված էր Ազատության արձանի հիման վրա….բայց
դա այդպես չէ: Ազատության արձանը նվեր էր Ֆրանսիայի
կողմից, որովհետև ֆրանսիացիները ճանաչեցին, որ մենք
ազատություն ունենք, որը չունեն մնացած բոլոր ազգերը: Այս
ազատությունը ստեղծված կամ հիմնված չէր Ազատության
Արձանի վրա, այլ Աստծո Խոսքի: Այ՛ո, նրանք հուսահատորեն
փորձում են սխալ ներկայացնելԱմերիկայի Ազատության
վերաբերյալ ճշմարտությունը… «Մենք Հավատում ենք
Աստծուն»: Մեր Աստծուն հավատացող ազգի ծննդյան
օրվանից ի վեր, Սատանայական Յիզուիտները և նրանց
առաջնորդները մշտապես արձագանքում էին. «Մենք չենք
կարող թույլ տալ Քրիստոնեության գոյությունը, մենք պետք
է Ամերիկայում մեր եկեղեցին ստեղծենք մեր առաջնորդի
(Սատանայի) համար… Մենք պետք է ներթափանցենք
ԱՄՆ-ի աշխատանքի մեջ, նրա ազատ կառավարության,
ազատ լրատվամիջոցների մեջ, միություններ ստեղծենք

համակիրներ, և նա, ով ձևավորում է ամերկյան
քաղաքականությունը, ինչպես Ռեյգանն է ասում, Պապ
Հովհաննես Պողոս Երկրորդն է (Սատանայի եկեղեցու վհուկ
առաջնորդը):
Ռոնալդ Ռեյգանը արհամարհել է մեր ԱՄՆ
Սահմանադրությունը ի նպաստ Հռոմեական Եկեղեցական
Օրենքի (Սատանայի օրենք), և համաձայն աշխարհիկ օրենքի
(Աստվածային ԱՄՆ Սահմանադրությանը), պետք է հեռացվի
իր ողջ աշխատակազմի հետ միասին, առանց հետաձգման,
եթե մենք ուզում ենք գոհացնել Աստծուն և ետ դառնալ Նրա
վեհությանը և, այսպիսով, խուսափել Դժոխքից:
Մեր երկրի փոքր քաղաքներում լավ և ճշմարիտ
կառավարության ու դատական համակարգի բոլոր
օղակները կաղապարված, հիպնոսացված են, նրանց
ուղեղին վնասվածքներ են հասցված, կեղտոտված,
հիվանդ, կախարդված, խաբված, քաղցկեղով հիվանդ
և գրեթե ոչնչացված են (համարյա մեռած) այս տկար
սատանայական հանցագործների կողմից, ովքեր հզորացնում
են Սատանայի եկեղեցին և բոլորը կանգնած են և ոչինչ
չեն անում, մինչ Վատիկանի լրատվամիջոցները ազգային
և միջազգային մակարդակներով տպագրում են իրենց
ստերը և բոլոր նրանց մնացած դավադիր համախոհները
մասնակցում են իրենց սատանայական գործունեությանը:
Սատանայի եկեղեցին արագորեն օգտագործում է օրինապահ
մարմիններին (սախլմամբ կոչված)՝ ձերբակալելով բոլոր
նրանց հակասահմանադրորեն, անօրինականորեն, ում
Աստված ուղարկել է Աստծո ճշմարտությունը քարոզելու, որը
բացահայտում է Սատանայի եկեղեցին և կառավարությունը:
Սա նույնիսկ դեմ է աշխարհիկ օրենքին (խոսքի ազատությանը,
կրոնի ազատությանը, լրատվամիջոցների ազատությանը):
Սատանային սա դուր չի գալիս…նա այլևս բարդ չէ:
Բարդությունը անմտություն է:
Սատանայի ժողովրդը բղավում է. «Կանգնեցրեք սա ամեն
գնով, նրանք բացահայտում են մեզ: Մենք պետք է օրենքներ
մշակենք խոսքի և լրատվամիջոցների ազատությունների
դեմ…Մենք կանվանենք դա ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:
Ձերբակալեք նրանց, ինչպես մեր հայրը՝ Սատանան
ձերբակալեց Հիսուսին երկու հազար տարի առաջ, և դարեր
շարունակ դրանից առաջ և հետո նրանք ձերբակալեցին
մարգարեներին և առաքյալներին: Ձերբակալեք նրանց և
արագ արեք: Գրողի ծոցը ԱՄՆ Սահմանադրությունը: Քաշեք
զուգարանի ջուրը: Գրողը տանի Ամերիկայի օրենքը: Դուրս
թափեք այդ ամենը պատուհանից: Ապա այրեք այդ ամենը:
Եթե օրենքը չի կրող անել դա, մեր ուժային կառույցները
պրոպագանդա կանեն, ինչպես արեցինք դա Գերմանիայում,
Գեստապոն և Անվտանգության ծառայությունը, երբ մենք
արեցինք դա հրեաների հետ: Սատանան շարունակում է ճչալ:
Պետք է արդյո՞ք Ամերիկան շարունակի լինել Հռոմեական
Կաթոլիկ: Մենք չենք կարող ասել, թե մենք չգիտեինք Աստծո
դատաստանի առաջ կանգնելու պատճառը, քանի որ մենք
կապված ենք նրան այստեղ՝ երկրի վրա, կամ նա հավիտյան
կապված է Դժոխքում:
Պատմության անջնջելի գրառումները, ոչինչ չասած
սարսափելի օրինակների մասին ժամանակակից
Լատինական Ամերիկայի, Իսպանիայի, Իռլանդիայի,
Իտալիայի և հիմա արդեն ողջ աշխարհի նկատմամբ,
պարզ նախազգուշացում է, որ հռոմեացիների ձգտումները
պարզ են, և որ դա նշանակում է, որ նա փնտրում է
իր նպատակներին հասնելու ճանապարհներ, որոնք
թաքնված չեն (գերակայություն մարդկանց հոգիներում,
համաշխարհային տիրապետություն, ավելի հստակ կարելի
է տեսնել Աստծո Խոսքում): Ահա Կաթոլիկ Յիզուիտների
Երդումից մի հատված:
«Իմ Կաթոլիկ որդի, մինչև այժմ քեզ սովորեցրել
են գործել որպես կեղծարար: Լինել Հռոմեական
Կաթոլիկ Հռոմեական Կաթոլիկների մեջ, և լինել
լրտես նույնիսկ քո եղբայրության շրջապատում,
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ամերիկացի ֆերմերներին բիզնեսից, քանի որ մեր հայրը՝
Սատանան, շատ լավ գիտի, որ Եսուն վաճառեց իր
առաջին ծնունդի ժառանգությունը ուտելիքի համար,
բայց ամերիկացիները մարդ արարածներ են, ինչպես և
մյուսները, որոնց մենք կառավարում ենք հիմա: Առանց
Աստծո հզորության իրենց կյանքում, մենք կարող ենք նրանց
փոխակերպել Կաթոլիկության սնունդի համար, ինչպես մենք
արել ենք բոլոր այլ երկրներում: Եթե նրանք փոխակերվեն
և հնազանդվեն, մենք կարող ենք սնունդով գնել նրանց
հոգիները [հենց իրենց սեփական հողի բարիքները]»:
«Եթե մենք գողանանք նրանց գյուղատնտեսական
հողը՝ ստիպելով ֆերմերներին հավատալ, որ ԱՄՆ
Սահմանադրությունը հնացել է, ապա մենք կարող ենք
ստանալ նրանց հողերը և կտանք նրանց մեր հոր՝ Սատանայի
կառավարության կողմից տրվող նպաստները»: Քանի որ
նրանք հիմա պաշտում են Սատանային, նրանք ստանում են
Կառավարության կողմից տրվող նպաստը:
«Երբ ֆերմերները երկրպագում էին Աստծուն և հիմնվում
էին Սահմանադրության վրա, նրանք ունեին իրենց սեփական
հողը և կառավարության օգնության կարիքը չունեին: Այդ
ժամանակ նրանք ամուր մարդիկ էին, այլ ոչ Սատանայի
թուլամորթ պաշտողներ: Երբ նրանք հիմնվում էին Աստծո
Խոսքի վրա, ոչ ոք չէր կարող հաղթել նրանց: Մեր «Աստված
Սեր է» գաղափարախոսությամբ եկեղեցիները շատ լավ
աշխատանք են արել: Սատանան բավարարված է: Հիմա
նա նշան է դնում նրանց վրա, ինչպես մենք ենք նշան դնում
խոշոր եղջրավոր անասունների վրա, որպեսզի մենք
համոզված լինենք նրանց հավատարմության մեջ: Աստված
այս նշանը անվանում է «Գազանի նշան» (Յայտնութիւն
19:20): Մեր հայր Սատանան չի սիրում այդ անվանումը,
այդ պատճառով մենք անվանում ենք այն մի քիչ ավելի լավ
անունով, օրինակ՝ խաղաղության կամ եղբայրության նշան
կամ պարզապես որևէ իսկապես կեղծ բան: Եվ մենք պետք
է ոչնչացնենք Սուրբ Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցին,
որովհետև նրանք շրջում և պատմում են բոլորին, թե ինչ
ենք մենք անում և, որ Աստված մեզ կուղարկի Դժոխք դա
անելու համար, և նրանք բոլորին ասում են, որ իրենք կգնան
Դժոխք, եթե նրանք վերցնեն մեր եղբայրության նշանը:
Նրանք իրենց հետ վերցնում են Աստվածաշունչը, որպես
ապացույց: Ահա թե ինչու պետք է նրանց կանգնեցնենք: Մեր
հայրը Հռոմում ասաց Ռոնիին Վաշինգթոնում Գերագույն
Դատարանին հրամայել է ամբողջությամբ հետապնդել Սուրբ
Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցուն: Ռեյգանը նույնիսկ
պատմեց նորությունները, որ Սուրբ Ալամոյի Քրիստոնեական
Եկեղեցին պետք է աշխատավարձ վճարի իր կամավորներին,
որոնք ծառայում են Աստծուն: Սա այն բանից հետո էր,
երբ Սուրբ Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցին կրկնակի
կամ ավելի քան տասնինը միլիոն ԱՄՆ դոլար էր վճարել
աշխարհիկ նպաստների համար և յուրաքանչյուրին իր
եկեղեցում հավերժ կյանքի էր առաջնորդել Հիսուս Քրիստոսի,
մեր Տիրոջ և Փրկչի միջոցով: Սուրբ Ալամոյի Քրիստոնեական
Եկեղեցու հետևորդները դադարել էին ապրել դաժանության,
հանցագործության, թմրանյութերի աշխարհում և հիմա
փայլուն օրինակներ են կենդանի Աստծո, ովքեր լավացնում
են աշխարհի համայքները: Եթե մեր ազատ ազգի բոլոր
մարդիկ անմիջապես հնազանդվեն Աստվածաշնչին, ինչպես
գրված է, Սատանայի ամբողջ հզորությունը և իշխանությունը
կոչնչացվի: Միացյալ Նահանգները հզոր են միայն որովհետև
հիմնվում էին Աստծո խիստ Խոսքի վրա: Հիմնող հայրերը
համոզվել էին դրանում: Ա՛յո, Սատանան կարիք ունի այս
բոլոր կառավարական ծառայությունների, որպեսզի պայքարի
Աստծո բոլոր իրական որդիների դեմ, որոնք մնացել են
այս ազգի մեջ և պետք է ազատվել այդ «ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՏՈՒՄ
ԵՆՔ ԱՍՏԾՈՒՆ» գաղափարախոսությամբ մարդկանցից
և բոլոր օրենքներից մեր երկրի, որոնց վրա հիմնվում են
իրական Քրիստոնյաները: Սատանան, նրա եկեղեցին, նրա
կառավարությունը և նրա մարդիկ պայքարում են «ՄԵՆՔ

և, իհարկե, պետք է լավագույնն անենք, ինչպես միշտ:
Հանցագործությունները, մեղքը, կոռուպցիան, ժամանցը,
հանգիստը և թմրանյութերը պետք է վերահսկվեն մեր կողմից
(ըստ սովորականի ողջ աշխարհում) և, վերջապես, մենք
պետք է թուլացնենք այդ աստվածային ազգին, որը հիմնված
է «ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՆՔ ԱՍՏԾՈՒՆ» գաղափարի վրա
և, որը ամբողջովին հիմնված է (չկեղծված) Աստծո Խոսքի
վրա, ներթափանցելով այդ ամենի մեջ մեր հոր, Սատանայի
ուղերձի միջոցով (այն ուղերձի, որն առաջին անգամ
քարոզվեց անձամբ Եվային Եդեմական պարտեզում): Մենք
կքարոզենք դա (Աստված չի ատում որևէ բան, Աստված սեր
է, Աստվածաշունչն առասպել է, և որ պապը Աստված է):
Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել բոլոր եկեղեցիները
այս կեղծ ուղերձով, մենք կշահենք Ամերիկան մեր հոր՝
Սատանայի, համար և նա մեզ առատորեն կպարգևատրի այս
ժամանակավոր աշխարհում….համենայնդեպս, նա ասում է,
որ կպարգևատրի: Եթե մենք կարողանանք ստիպել մարդկանց
չկարդալ Աստվածաշունչը կամ գոնե կարդալ ժամանակակից
տարբերակներից մեկը, ապա մենք կկարողանանք նաև
համոզել այդ հիմարներին հավատալ, որ Բանակի Տերը
նույնիսկ սիրում է մեր հայր Սատանային, որ Նա սիրում է
մեղքը, կեղտը, կոռուպցիան և այն ամենը, որ Աստված ասում
է, կտանի մեզ դեպի Դժոխք»: Բայց իրականում Աստված
ատում է Սատանային, քանի որ Սատանայի պատճառով
էր, որ Քրիստոսը ստիպված եղավ գալ երկիր և մեռնել ու
գնալ Դժոխք երեք օրով: Բայց նա մեռելներից հարություն
առավ և ընդմիշտ ողջ է: Նա ատում է մեղքը, որովհետև
Նա ստիպված էր իր արյունը թափել, որպեսզի մաքրի այդ
մեղքերը մարդկանց հոգիներից: Մենք, ովքեր հավատում ենք
և շնորհակալ ենք, և հետևում ենք Նրա պատվիրաններին
(չկեղծված, խիստ Աստծո Խոսքին), գիտենք, որ Աստված
ատում է, տանել չի կարողանում և կպատժի նրանց, ովքեր
կհակառակվեն Նրան և Նրա սրբերին» (Սաղմոս 105:15):
Այն աշխատանքը, որ Աստված հանձնարարել
է անել երկրի վրա, դեռ կատարված չէ: Աշխարհի
մարդիկ հիասթափեցրել են Աստծուն: Երկիրը ապրում
է կոռուպցիայի մեջ: Մենք, Ալամոյի Քրիստոնեական
Եկեղեցում, շարունակում ենք քարոզել Աստծո Խոսքը,
մինչև Նրա գալը: Սատանան երբեք չի ապաշխարել և
երբեք չի կարող ապաշխարել: Դժոխքը մեծացել է իր
քարոզողների համար, իր ուսուցիչների, նրա համար, և նրա
բոլոր հետևորդների համար (Եսայի 5:14), նրանց համար,
ովքեր թուլացրել են ազգությունները (Եսայի 14:12):
Սատանան հրամայում է. «Միությունները կառավարելով
մենք կարող ենք արժեզրկել աշխատանքի ծախսերը,
թողնելով միլիոնավոր ամերիկացիների առանց
աշխատանքի և մենք կարող ենք փակել հազարավոր
բիզնեսներ և տալ այլ ազգերի, որոնց մենք արդեն
կառավարում ենք ոչ ուռճացրած աշխատանքային
ծախսեր, որպեսզի նրանք կարողանան արտադրել ավելի
արդյունավետ, քան Միացյալ Նահանգները: Մենք կարող
ենք սա անել մեր ամրոցների միջոցով՝ Սպիտակ Տանը,
Աշխատանքային վարչությունում, Ներքին եկամուտների
ծառայությունում, Միություններում, Կառուցման և
անվտանգության վարչություններում և հարյուրավոր
այլ վարչություններում, ինչպիսիք են՝ Աշխատավայրի
անվտանգությունը կառավարող ասոցիացիան և բոլոր այլ
դաշնային և կառավարական ծառայությունների միջոցով,
որոնց մենք իշխում ենք հիմա:
Մենք պետք է կառավարենք բոլոր բանկերը և Դաշնային
Ռեզերվը (և հիմա մենք կառավարում ենք), և այսպիսով,
մենք կարող ենք վարկեր տալ մարդկանց և բոյկոտել
բոլոր նրանց, ովքեր ատում են մեր հորը՝ Սատանային
[ինչպես Աստված է ատում]: Եվ մենք պետք է կառավարենք
Գյուղատնտեսության վարչությունը, որովհետև մեզ պետք
է կառավարել գյուղատնտեսությունը՝ մեր հոր Սատանայի
համար: Սա նշանակում է, որ մենք պետք է դուրս մղենք
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ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՆՔ ԱՍՏԾՈՒՆ» գաղափարի հետ ԱՄՆ
Սահմանադրությամբ:
Սատանայի աշխարհի առաջնորդները, իրենց
միությունների, թմրանյութերի, աբորտների, պորնոգրաֆիայի
և իրենց դպրոցներում և համալսարաններում մարդասիրական
ուսմունքների միջոցով Ամերիկան թուլացնելուց հետո, հիմա
վստահեցնում են իրենց լրատվամիջոցների միջոցով, որ ԱՄՆ
Սահմանադրությունը հնացած է: Բայց Աստծո Խոսքը, որն
ԱՄՆ Սահմանադրության հիմքն է, հնացած չէ, այլ նույնն է,
ինչ որ երեկ էր, այսօր և հավիտյան: «Երկինք եւ երկիր պիտի
անցնեն, բայց իմ խօսքերը չպիտի անցնեն» (Մատթէոս 24:35)
և դատաստանի օրը բոլորը դատված կլինեն Աստծո Խոսքի
համաձայն: Այս ստախոս սատանաները, որոնք ասում են,
որ ԱՄՆ Սահմանադրությունը, հիմնված է Աստծո Խոսքի
վրա, հնացած է, այդ ժամանակ չեն ասի, որ այն հնացած
է, բայց կլացեն և կկրճտացնեն իրենց ատամները: Հիսուսը
Սատանային անվանում է Ստերի հայր: Սա նշանակում
է, որ նրա եկեղեցին, նրա կառավարությունը և նրա բոլոր
հետևորդները ստախոսներ են: Ստիպելով մարդկանց
հավատալ ստերին, նա այս ազգին դարձրել է իր նման
մուրացկան: Սատանան բոլոր միջոցներով ուզում է և պետք
է ստանա իր երեխաների հնազանդությունը, որովհետև նա
տեսնում է այն հնազանդությունը, որ Աստծո երեխաները
ունեն և Սատանան շատ է նախանձում Աստծուն: Հիշեք, այս
մուրացկան Սատանան ասել է.
«Երկինք կը բարձրանամ, իմ գահը կը դնեմ երկնային
աստղերից աւելի վեր. կը նստեմ բարձր լերան վրայ, հիւսիսի
բարձր լեռների վրայ. կը բարձրանամ ամպերից էլ վեր, կը
նմանուեմ Բարձրեալին» (Եսայի 14:12-14):
Բայց Աստված ասել է. «Բայց ահաւասիկ դժոխք ես իջնելու եւ
երկրի խորքերը» (Եսայի 14:15):
Եթե հետևեք Սատանային առաջնորդությանը, դուք
կհետևեք նրա ոչնչացմանը և հավերժական Դժոխքին,
որը կանիծի ձեր բոլոր օրերը այս աշխարհում, բայց եթե
հետևեք Աստծո առաջնորդությանը, դուք կունենաք Աստծո
կատարելությունը, հավերժական կյանք և ավելի առատ կյանք
(Յովհաննէս 10:10) այս աշխարհում և ձեր ազգը կլինի հզոր
ու վեր բոլոր այլ ազգերից:
ՍԱՏԱՆԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍԱ ՉԻ ՔԱՐՈԶՈՒՄ
1 «Եթէ լսէք մեր Տէր Աստծու ասածները, որ ես այսօր ձեզ
եմ պատգամում, այն է՝ հետեւելով նրա պատուիրաններին՝
կատարէք դրանք, ապա ձեր Տէր Աստուածը ձեզ երկրի բոլոր
ազգերից աւելի բարձր կը դասի։
2 Այս բոլոր օրհնութիւնները կ՚իջնեն քեզ վրայ ու կը գտնեն
քեզ, եթէ լսես քո Տէր Աստծու ձայնը։
3 Օրհնեալ կը լինես դու քաղաքում եւ օրհնեալ՝ դաշտում։
4 Օրհնեալ կը լինեն քո որովայնի ծնունդները, քո երկրի
բերքը, քո արջառների նախիրները եւ քո ոչխարների հօտերը։
5 Օրհնեալ կը լինեն քո շտեմարաններն ու քո ամբարները։
6 Օրհնեալ կը լինես դու միշտ՝ ելնես թէ մտնես։
7 Քո Տէր Աստուածը քո առջեւ կը կոտորի քո թշնամիներին ու
հակառակորդներին։ Նրանք քո դէմ կ՚ելնեն մէկ ճանապարհով,
բայց եօթը ճանապարհով կը փախչեն քեզանից։
8 Տէրը օրհնութիւն կ՚առաքի քեզ, քո շտեմարաններին ու
բոլոր այն գործերին, որոնց կը ձեռնարկես այն երկրում, որ
քո Տէր Աստուածը տալու է քեզ։
9 Եթէ լսես մեր Տէր Աստծու ասածը եւ ընթանաս նրա
ճանապարհով, ապա քո Տէր Աստուածը քեզ իր սուրբ
ժողովուրդը կը դարձնի, ինչպէս երդուել է քո հայրերին։
10 Եւ երկրի բոլոր ազգերը կը տեսնեն, որ քո վրայ է դրուած
Տիրոջ անունը, ու քեզանից կը վախենան։
11 Քո Տէր Աստուածը քեզ կը բազմացնի բարիքներով՝ քո
որովայնի ծնունդներով, քո երկրի բերքով, քո ոչխարների
ծնունդներով այն երկրում, որ քո հայրերի Տէրը երդուել է տալ
քեզ երկնքի ու երկրի ստեղծուելու օրից ի վեր։
12 Տէրը քեզ համար կը բացի իր բարիքների շտեմարանը՝
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երկինքը, որպէսզի ժամանակին անձրեւ տայ քո երկրին,
կ՚օրհնի քո ձեռնարկած բոլոր գործերը, փող փոխ կը տաս
շատ ազգերի, բայց ինքդ նրանցից փոխ չես առնի։
13 Եթէ լսես քո Տէր Աստծու պատուիրանները, որ պահելու
եւ կատարելու համար հաղորդում եմ քեզ այսօր, ապա
բազում ազգերի վրայ կ՚իշխես, բայց քեզ վրայ չեն իշխի։ Քո
Տէր Աստուածը քեզ կը դարձնի գլուխ, բայց ոչ պոչ, բարձր կը
լինես եւ ոչ թէ՝ ցած։
14 Դու չպիտի խախտես այն խօսքերը, որ ես պատգամում
եմ քեզ այսօր, չպիտի շեղուես ո՛չ աջ եւ ո՛չ ձախ, որ չգնաս
օտար աստուածների յետեւից եւ չպաշտես դրանք»
15 «Իսկ եթէ չլսես քո Տէր Աստծու ասածը՝ չպահես ու
չկատարես նրա բոլոր պատուիրանները, որ ես այսօր
պատգամում եմ քեզ, ապա այս անէծքները կը թափուեն քո
գլխին, կը հասնեն քեզ։
16 Անիծեալ կը լինես դու քաղաքում եւ անիծեալ՝ դաշտում։
17 Անիծեալ կը լինեն քո շտեմարաններն ու քո ամբարները։
18 Անիծեալ՝ քո որովայնի ծնունդները, քո երկրի բերքը, քո
արջառների նախիրներն ու ոչխարների հօտերը։
19 Անիծեալ կը լինես դու միշտ՝ մտնելիս թէ ելնելիս։
20 Տէրը քեզ աղքատ ու կարիքաւոր կը դարձնի եւ ձեռնարկած
ու ձեռնարկելիք բոլոր գործերդ անյաջողութեան կը մատնի,
մինչեւ որ կոտորի քեզ Տէրը, մինչեւ որ քեզ ոչնչացնի իսկոյն
քո չար ընթացքի համար, քանի որ դու ինձ լքեցիր։
21 Տէրը մահ կը սփռի քեզ վրայ, մինչեւ որ սպանի ու վերացնի
քեզ այն երկրից, ուր մտնելու ես այն ժառանգելու համար։
22 Տէրը քեզ կը տանջի տարակուսանքներով, տենդով
եւ սարսուռով, շլութեամբ ու երկիւղով, խորշակով ու
դժգունութեամբ, եւ սրանք քեզ կը հետապնդեն, մինչեւ որ քեզ
կորստեան մատնեն։
23 Քո գլխի վրայ երկինքը պղնձից կը լինի, իսկ քո տակի
երկիրը՝ երկաթից։
24 Տէրը քո արտին անձրեւի փոխարէն փոշի կը թափի,
երկնքից քեզ վրայ հող կը թափի, մինչեւ որ քեզ սպանի ու
կորստեան մատնի։
25 Տէրը թշնամիներիդ առջեւ քեզ պարտութեան կը մատնի.
դու նրանց դէմ մէկ ճանապարհով կ՚ ե լնես, բայց եօթը
ճանապարհով կը փախչես նրանցից։ Ցրիւ կը գաս երկրի
բոլոր թագաւորութիւնների մէջ։
26 Ձեր դիակները երկնքի թռչունների ու երկրի գազանների
կեր կը դառնան, եւ ոչ ոք չի լինի, որ քշի դրանց։
27 Տէրը քեզ կը հիւանդացնի եգիպտացիների խոցով
ու թութքով, սուր քոսով ու բորոտութեամբ, որպէսզի
չկարողանաս բուժուել։
28 Տէրը քեզ կը հիւանդացնի մտագարութեամբ, կուրութեամբ
ու ցնորամտութեամբ։
29 Օրը ցերեկով կը խարխափես այնպէս, ինչպէս կոյրն է
խարխափում խաւարի մէջ, եւ քո ուղիղ ճանապարհը չես
գտնի։ Այդ ժամանակ յաւիտենապէս զրկուած ու կողոպտուած
կը լինես, եւ ոչ ոք օգնութեան չի գայ քեզ։
30 Կին կ՚առնես, բայց մի ուրիշ տղամարդ նրան կը խլի
քեզանից։ Տուն կը շինես, բայց ինքդ չես բնակուի նրա մէջ։
Այգի կը տնկես, բայց ինքդ չես քաղի բերքը։
31 Քո արջառը կը մորթուի քո առջեւ, բայց դու չես ուտի
դրանից։ Քո էշը կը գողանան քեզանից, բայց դու այն յետ չես
դարձնի քեզ մօտ։ Քո ոչխարը կը մատնուի քո թշնամու ձեռքը,
եւ ոչ ոք չի լինի, որ օգնի քեզ։
32 Քո տղաներն ու աղջիկները օտար ազգի ձեռքը կը
մատնուեն, եւ դու տկարացած կկոցած աչքերով կը նայես
նրանց, եւ քո ձեռքը չի հասնի նրանց։
33 Քո երկրի բերքն ու քո ամբողջ վաստակը կ՚ուտի քեզ
անծանօթ մի ազգ, եւ դու մշտապէս զրկուած ու խորտակուած
կը մնաս։
34 Քո տեսած արհաւիրքներից կը ցնորուես։
35 Տէրը ծնկներդ ու սրունքներդ, ոտքերիդ ծայրից
մինչեւ գլուխդ անբուժելի խոցերով կը վարակի, եւ դու չես
կարողանայ բուժուել։

36 Տէրը քեզ եւ քո ժողովրդի վրայ նշանակուած իշխաններին
կը տանի կը յանձնի այնպիսի մի ազգի ձեռքը, որին ո՛չ դու,
ո՛չ քո հայրերն են ճանաչել, եւ այնտեղ կը պաշտես օտար՝
փայտէ ու քարէ աստուածներ։
37 Զուարճաբանութեան, առակի եւ ծաղրուծանակի նիւթ կը
դառնաս բոլոր այն ազգերի մէջ, որոնց կը յանձնի քեզ Տէրը։
38 Շատ սերմ կը ցանես արտում, բայց քիչ բերք կը հաւաքես,
որովհետեւ մորեխը պիտի ուտի այն։
39 Այգիներ կը տնկես ու կը մշակես, բայց գինի չես խմի,
ուրախութիւն չես ունենայ դրանից, որովհետեւ որդը կերած
կը լինի այգիդ։
40 Քո բոլոր սահմաններին ձիթենիներ կը լինեն, բայց իւղով
չես օծուի, որովհետեւ քո ձիթենիներն իրենց բերքը թափած
կը լինեն։
41 Տղաներ ու աղջիկներ կը ծնես, բայց նրանք քոնը չեն լինի,
որովհետեւ գերութեան մատնուած կը լինեն։
42 Քո բոլոր տնկած ծառերն ու հողի բերքը թրթուրը կ՚ուտի։
43 Քեզ մօտ բնակուող եկուորը քեզանից աւելի կը
բարձրանայ, իսկ դու գնալով կ՚իջնես։
44 Նա քեզ փող փոխ կը տայ, իսկ դու չես կարողանայ նրան
փոխ տալ։ Նա գլուխ կը լինի, իսկ դու՝ պոչ։
45 Քեզ վրայ կ՚իջնեն այս անէծքները, կը հալածեն քեզ, մինչեւ
որ կոտորեն, ոչնչացնեն քեզ, քանի որ չլսեցիր քո Տէր Աստծու
ասածը՝ չպահեցիր նրա այն պատուիրաններն ու օրէնքները,
որ նա պատուիրեց քեզ։
46 Քեզ ու քո սերնդի վրայ յաւիտեան նշաններ ու
զարմանահրաշ գործեր կը լինեն:
47 ի դիմաց այն բանի, որ քո Տէր Աստծուն ուրախութեամբ
ու անկեղծ սրտով չպաշտեցիր, հակառակ ամէն ինչի
շատութեան։
48 Դրա համար էլ ամէն տեսակ սովի, ծարաւի, մերկութեան
ու աղքատութեան մէջ կը ծառայես քո թշնամիներին, որ Տէրը
կ՚ուղարկի քո դէմ։ Նա երկաթէ լուծ կը դնի քո վզին, մինչեւ որ
ոչնչացնի քեզ։
49 Ինչպէս արծիւն է խոյանում, այնպէս էլ հեռու վայրերից՝
երկրի չորս ծագերից Աստուած քո դէմ կը հանի մի ազգ, որի
լեզուն չես հասկանայ։
50 Այդ ազգը կը լինի դէմքով լպիրշ, ծերերին չի խնայի,
մանուկներին չի խղճայ։
51 Նա կ՚ուտի քո հօտերից ծնուած անասուններին եւ քո
երկրի բերքը։ Նա կը խլի քո ցորենը, գինին, իւղը, կը վերցնի
քո արջառների նախիրներն ու ոչխարների հօտերը, մինչեւ
որ կորստեան մատնի քեզ։
52 Քեզ կը ճնշի քո բոլոր քաղաքներում, մինչեւ որ
տապալուեն քո բարձր պարիսպներն ու ամրութիւնները,
որոնց վրայ յոյս ես դրել քո ամբողջ երկրում։ Քեզ կը ճնշի քո
բոլոր այն քաղաքներում, որ քո Տէր Աստուածը տուել է քեզ։
53 Քո թշնամու քեզ պատճառած տառապանքի ու նեղութեան
ժամանակ կ՚ուտես քո որովայնի ծնունդները՝ Տիրոջ քեզ տուած
քո տղաների ու աղջիկների միսը։
54 Ձեր մէջ գտնուող ամենափափկակեաց եւ քնքուշ
տղամարդը չար աչքով պիտի նայի իր եղբօրը, իր ծոցում
պառկող կնոջն ու ողջ թողած իր որդիներին
55 որպէսզի նրանցից ոչ մէկին չտայ իր կերած
որդիների մսից։ Այսպէս պիտի վարուի նա, որ քո
անձկութեան եւ նեղութեան մէջ, որոնցով պիտի նեղեն
քեզ քո թշնամիները քո բոլոր քաղաքներում, նրան
ուտելու ոչինչ պիտի չմնայ։
56 Ձեր մէջ գտնուող ամենափափկակեաց եւ քնքուշ կինը,
որը քնքուշ ու փափկակեաց լինելու պատճառով փորձ իսկ չի
արել երկրի վրայ ոտքով քայլելու, չար աչքով պիտի նայի իր
ծոցում գտնուող ամուսնուն, իր տղային ու աղջկան,
57 պիտի խորովի եւ ուտի իր միջից ընկած ընկերքն ու
իր իսկ ծնած զաւակին։ Զրկուած լինելու պատճառով նա
բոլորից կը թաքցնի դա իր անձկութեան եւ նեղութեան մէջ,
որովհետեւ թշնամին քո բոլոր քաղաքներում քեզ տառապանք
է պատճառելու։

58 Եթէ յանձն չառնէք կատարել այս գրքում գրուած
օրէնքների բոլոր խօսքերը՝ չվախենաք ձեր Տէր Աստծու
պատուական ու սքանչելի անունից:
59 ապա Տէրը նոր նշաններով՝ մեծ ու զարմանալի հարուածներով,
խոր ու խիստ ցաւերով կը պատուհասի քեզ ու քո սերնդին։
60 Նա քեզ կը հիւանդացնի եգիպտացիների բոլոր վատ
հիւանդութիւններով, որոնցից սոսկում էիր, եւ որոնք բուն
կը դնեն քո մէջ։
61 Օրէնքների այս գրքում գրուած բոլոր հիւանդութիւններն
ու արհաւիրքները Տէրը կը թափի քո գլխին, մինչեւ որ
ոչնչացնի քեզ։
62 Թէեւ երկնքի աստղերի չափ շատ էիք, բայց սակաւաթիւ
կը մնաք, որովհետեւ չլսեցիք ձեր Տէր Աստծու ասածը։
63 Տէրն ինչպէս որ ուրախանում էր ձեր մէջ ձեզ բարութիւն
անելով ու ձեզ բազմացնելով, Տէրը նոյն ձեւով կ՚ուրախանայ
ձեր մէջ ձեզ կոտորելով. եւ դուք կը վերանաք այն երկրից, ուր
մտնելու էք այն ժառանգելու համար։
64 Քո Տէր Աստուածը քեզ կը ցրի բոլոր ազգերի մէջ՝ երկրի մի
ծայրից մինչեւ միւս ծայրը, եւ դու այնտեղ կը պաշտես քեզ ու
քո հայրերին անծանօթ փայտէ ու քարէ օտար աստուածներ։
65 Այդ ազգերի մէջ էլ հանգստութիւն չի տայ քեզ, եւ քո
ոտքերը կանգնելու տեղ չեն ունենայ։ Այնտեղ նա քեզ կը տայ
տխուր սիրտ, արտասուաթոր աչքեր ու հիւծուած մարմին։
66 Քո աչքերի առաջ քո կեանքը մազից կախուած կը լինի,
գիշեր ու ցերեկ կը զարհուրես ու վստահ չես լինի քո կեանքի
համար։
67 Քո սրտի ապրած վախի ու քո աչքերի տեսած դէպքերի
պատճառով առաւօտները կ՚ասես. «Ե՞րբ է երեկոյ լինելու»,
իսկ գիշերները կ՚ասես. «Ե՞րբ է առաւօտ լինելու»։
68 Եւ Տէրը այդտեղից նաւերով, հազարաւոր զօրքերով
քեզ կը վերադարձնի Եգիպտոս այն նոյն ճանապարհով,
որն այլեւս չէիք տեսնելու։ Այնտեղ ձեր թշնամիներին իբրեւ
ստրուկ ու աղախին կը վաճառուէք, բայց ոչ ոք ձեզ չի գնի»։
(Երկրորդ Օրենք 28)
«Ով իր հօրը եւ կամ մօրը ինձնից աւելի է սիրում, ինձ
արժանի չէ. ով իր որդուն կամ դստերը ինձնից աւելի է սիրում,
ինձ արժանի չէ» (Մատթէոս 10:37):
Աստված ասում է, որ եթե հետևենք Նրա պատվիրաններին,
այլ կերպ ասած, եթե անենք Նրա աշխատանքը, Նա կանի
մերը: Աստված ասել է, որ այս վերջին օրերին, նրանք
կվերցնեն այն, ինչ սատանայական է և կդարձնեն այն բարի,
և այն, ինչ բարի է կդառնա սատանայական (Եսայի 5:20):
Սատանայի՝ ամերիկյան օրենքի աղավաղման պատճառով,
այսօր դատարաններում արդարադատության չկա: Միակ
արդարադատությունը այսօր կարելի է գտնել Աստծո տանը:
Ցավոք, դրանք այդքան շատ չեն: Ինչևիցե, մենք ուզում ենք
փոխել դա: Ինչ՞ու չօգնեք մեզ այդ գործում: Ինչ՞ու չընդունել
Տեր Հիսուս Քրիստոսին: Ինչ՞ու չգաք մեր եկեղեցի և սովորեք
Աստծո Խոսքը, դրա խստությունը, այդ ճանապարհի
ճշմարտությունը և նեղությունը և դրա երբեք չփոխվող
ճշմարտությունը: Սովորեք այն և օգտագործեք դրա ուժը
ձեր առօրյա կյանքում, որպեսզի օգնեք Ամերիկային
մաքրվել և օգնեք աշխարհը փոխակերպել Քրիստոսի
համար: Այն Կաթոլիկներին, ովքեր չգիտեն այս ամենը, բայց
ովքեր իսկապես ուզում են ծառայել Աստծուն, Աստված
ձեզ համար ուղերձ ունի. «Ելէ՛ք դրա միջից, ժողովո՛ւրդ
իմ» (Յայտնութիւն 18:4): Ելէ՛ք դրա միջից: «Եկէ՛ք Ինձ մօտ
[Աստծո Խոսքի], բոլոր յոգնածներդ ու բեռնաւորուածներդ,
եւ ես [Հիսուսը] ձեզ կը հանգստացնեմ [ձեր հոգիների
համար]» (Մատթէոս 11:28): Մարդը կզղի չէ: Ոչ ոք չի կարող
մենակ լինել: Դուք Հիսուսի կարիքն ունեք, ոչ թե կրոնի,
որը կքավի ձեր մեղքերը, և կտանի ձեզ դեպի Դրախտ: Նրա
անունն է Հիասքանչ, Խորհրդական, Խաղաղության Իշխան
(Եսայի 9:6):
«Եւ մի՛ վախեցէք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, բայց հոգին
սպանել չեն կարող. այլ դուք առաւել վախեցէ՛ք նրանից, ով կարող է
գեհենի մէջ կորստեան մատնել հոգին եւ մարմինը» (Մատթէոս 10:28):
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«Ես եմ, ես այն նոյնն եմ, որ մխիթարեցի ձեզ։ Իմացի՛ր, թէ դու
ո՛վ էիր, որ վախեցար մահկանացու մարդուց եւ ադամորդուց,
որոնք չորացան ինչպէս խոտ» (Եսայի 51:12):
«Դադարեցէ՛ք յոյս դնել այն մարդու վրայ, որի շունչը
ռունգերի մէջ է, որովհետեւ ի՞նչ վստահութիւն կարող է
ներշնչել նա» (Եսայի 2:22):
Դուք մարդու չեք հանդիպելու Աստծո դատաստանի գահի
առաջ: Դուք կհանդիպեք Ամենակարողին, ձեր Արարչին: Դուք
կեղծ, թույլ աստծո չեք հանդիպելու, որը սպիտակ սավան է
կրում, այլ կհանդիպեք Նրան, Ով ասել է. «Դա սարսափելի
բան է ընկնել կենդանի Աստծո ձեռքը» (Եբրայեցիներին 10:31):
Աստված ասում է, որ Նա «Սարսափելի Աստված է» (Նէեմի 1:5):
«Ես սիրում եմ նրանց, ովքեր վախենում են ինձանից»
(Սաղմոս 33:18)«Աստուածանից վախեցիր եւ նորա
պատուիրանքները պահիր. Որովհետեւ սա է ամեն բան
մարդիս համար» (Ժողովող 12։13):
Ապաշխարեք կամ հաստատ կընկնեք Դժոխք: Դուք չգիտեք,
թե արդյոք ձեր շունչը դուրս կգա ձեր մարմնից հինգ րոպե
հետո, թե ոչ: Իսկապես կա Դժոխք, որից պետք է զգուշանալ
և Դրախտ, որին պետք է ձգտել: Այնպես որ, դադարեցրեք
ձեր չար գործերը և փոխարենը ծառայեք Տիրոջը, որպեսզի
կարողանաք փրկվել հենց այս պահին: Ասեք այս աղոթքը՝
առ Աստված.
Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:2 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:3 Հավատում եմ, որ
ՆԱ մահացավ խաչի վրա և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ
գործած բոլոր մեղքերի քավության համար:4 Հավատում եմ,
որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց
ՀԻՍՈՒՍԻՆ5, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում
և այս պահին լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը և
այս աղոթքը:6 ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում
եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:7 Մաքրիր իմ բոլոր
մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր խաչի վրա
իմ փոխարեն Գողգոթայում:8 ԴՈՒ չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ
ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես
գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է այդպես

ասում:90 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես չես
թեքի, այդ թվում և ինձնից:10 Հետևաբար, ես գիտեմ, որ ԴՈՒ լսել
ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ փրկված
եմ:11 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին
փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը ՝
հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:12
Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց մկրտություն
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ
և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:13 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:14
ԱՍՏՎԱԾ ուզում է, որ դու պատմես քո փրկության մասին
մյուսներին: Դու կարող ես դառնալ Քահանա Թոնի Ալամոյի
Ավետարանչական գրականության տարածողը: Մենք
անվճար կուղարկենք քեզ այդ գրականությունը: Ավելի շատ
տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարեք կամ
էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք մեզ: Եվ տարածեք այդ
ուղերձները:
Եթե ուզում եք, որ աշխարհը փրկվի, ինչպես ՀԻՍՈՒՍՆ
է պատվիրում, ապա մի կողոպտեք ԱՍՏԾՈՒՆ, ԻՐ
տասանորդները: Աստված ասում է. «Մի՞թե մարդը
կկողոպտի ԱՍՏԾՈՒՆ. Իսկ դուք կողոպտում եք ԻՆՁ: Բայց
դուք ասում եք. «ՔԵԶՆԻՑ ի՞նչ ենք գողացել: Տասանորդներն
ու նվիրաբերությունները: Անեծքով անիծված եք, քանի
որ կողոպտում եք ԻՆՁ, ամբողջ ազգը և [նույնիսկ ամբողջ
աշխարհը]: Բոլոր տասանորդները [համախառն եկամուտի
10%-ը] ամբար բերեք, որպեսզի ՏԱՆՍ [փրկված հոգիները]
մեջ ուտելիք լինի [հոգևոր ուտելիք] և ապացուցեք ԻՆՁ
այդպես, ասում է ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ: Եթե չբացեմ Դրախտի
պատուհանները ձեզ համար և օրհնություն չթափեմ ձեզ
վրա, ուրեմն դուք վայր չեք ունենա դրանք ստանալու
համար: Հանուն ձեզ կհանդիմանեմ վնաս հասցնողին, որ
նա այլևս չավերի ձեր պտուղը, և ձեր այգու որթնատունկը
անպտուղ չի լինի, ասում է ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ: Բոլոր ազգերը
երանի կտան ձեզ և դուք ցանկալի երկիր կդառնաք, ասում է
ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ» (Մաղաքիա 3:8-12):
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Գրծ 2:21, 4:12, Եփ 1:7, Կղ 1:14 10 Մտ 21:22, Յհ 6:35, 37-40, Հռ 10:13 11 Եբր 11:6 12 Յհ 5:14, 8:11, Հռ 6:4, Ա.Կր 15:10, Յյտ 7:14, 22:14 13 Մտ 28:18-20, Յհ 3:5, Գրծ 2:38, 19:3-5 14 Բ.
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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 հետևյալ հեղինակային իրավունքը և գրանցումը:
© Հեղինակային Իրավունք նոյեմբեր 1993, 2015 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Աշխարհի Քահանա Թոնի Ալամո ® Գրանցված է նոյեմբեր 1993, 2015
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