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Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո

(Շարունակությունը՝ էջ 2)
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Երիտասարդ  մի  կին  աղաչում  էր  իր  մորը,  որ  թույլ  տա  իրեն  մնալ 
եկեղեցում, որովհետև նա սիրում էր ԱՍՏԾՈՒՆ և սիրում էր եկեղեցին: Նա 
տասներեք տարեկան էր: Արդեն ութ տարի էր, ինչ նրա եղբայրն ապրում էր 
եկեղեցում: Ամեն ամառ աղջիկը այցելում էր նրան: Նրա մեծ եղբոր անունը 
Էդ Միք էր: Նա Հոլիվուդի, Քալիֆորնիա նահանգի, հիմնական թմրանյութ 
վաճառողներից էր, նախքան Սյուն և ես նրան բերեցինք ԱՍՏԾՈՒՆ:

Մի օր Էդը հեռախոսազանգ ստացավ հիվանդանոցից, իբր նրա
մայրը խելագարության էր հասցրել հորը, որի հետևանքով հայրը կրակել 

էր ինքն իր գլխին: Նա ինքնասպանություն էր գործել: Գծի մյուս կողմից 
բուժքույրն ասաց. « Ձեր հայրը իր վերջին շունչն է փչել»:

Մայրը աղջկան  էլ  չթուլատրեց մնալ մեր եկեղեցում,  և  նույնիսկ այն 
բանից  հետո,  երբ  մենք  զգուշացրեցինք  աղջկան  ինքնասպանության 
մասին, նա նույնպես փամփուշտ արձակեց ինքն իր գլխին: Նա սպանեց 
իրեն, որովհետև շատ ճնշված էր իր մոր հետ Բլայթվիլում, Արկանզաս 
նահանգում  ապրելիս:  Նա  միանգամից  չմահացավ:  Նա  գտնվում  էր 
Մեմֆիսի հիվանդանոցում, և Սյուն և ես կազմակերպեցինք նրա եղբոր՝ Էդ 
Միքի այցը մինչև աղջկա մահը: Սյուն և ես լքեցինք Նաշվիլը և նույնպես 

գտնվում էինք հիվանդանոցում: Հիվանդանոցը թույլ չտվեց 
Սյուին և ինձ աղջկա հիվանդասենյակ մտնել, որովհետև մենք 
նրա մոտ ազգականները չէինք, բայց թույլ տվեցին եղբորը 
տեսնել իր քրոջը: Եղբայրը պատմեց մեզ, որ արցունքները 
անդադար հոսում էին քրոջ դեմքով: Հանկարծ աղջիկը նստել 
էր մահճակալում դեմքին մեծ ժպիտ և ձեռքերը պարզել էր 
օդում: Ապա ետ էր ընկել անկողնու վրա և մահացել:

Այս  երիտասարդ  կինը  ինքնասպանություն  էր  գործել, 
որովհետև իր մայրը թույլ չէր տվել իրեն ծառայել ԱՍՏԾՈՒՆ: 
Այս դեպքում ԱՍՏՎԱԾ ակնհայտորեն ողորմած է գտնվել 
աղջկա հանդեպ և թույլ է տվել նրան գալ Դրախտ: Այլապես 
նա չէր ունենա ժպիտ իր դեմքին, երբ ԱՍՏՎԱԾ եկավ նրա 
հետևից: Ինչևիցե, դա այդպես չէ ինքնասպանությունների 
մեծամասնության դեպքում: Երիտասարդ կինը ակնհայտորեն 
ապաշխարել  էր,  այլապես  արցունքները  չէին  հոսի  նրա 
դեմքով: Եղբայրը սկսել էր խոսել է նրա հետ, բայց ԱՍՏՎԱԾ 
խստորեն ստուգել էր եղբորը, և ակնհայտ էր, որ ԱՍՏՎԱԾ 
պատմում էր աղջկան այն ահավոր բանի մասին, որ նա արել 

Էդ Միքը լքեց Քահանա Թոնի Ալամոյին 
(Օգոստոս 1969): Էդը ինքնասպան եղավ: 
Քահանա  Թոնի  Ալամոն  ասաց,  որ  Էդը 
նրա և Սյուի համար որդու նման էր, բայց 
մանկապղծություն արեց և գող դարձավ: 
Քահանա  Ալամոն  հավատում  է,  որ  նա 
ճնշված  կամ  խելագար  դարձավ,  քանի 
որ  հեռացավ  ԱՍՏԾՈՒՑ:  Նա  այնքան 
լավ  տղա  էր  սկզբում,  բայց  սա  ցույց  է 
տալիս,  որ Քրիստոնյաները կարող են և 
հեռանում են ԱՍՏԾՈՒՑ: 

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցի

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցի

Նոր ԵրուսաղեմՆոր Երուսաղեմ Եկեղեցիները ԱշխարհասփյուռԵկեղեցիները Աշխարհասփյուռ

Միջազգային ԼրատուՄիջազգային Լրատու

Համար 16600Քահանա Թոնի Ալամո  Ալամոյի Քրիստոնեական Ազգը

էր: Նա դարձել էր մարդասպան՝ սպանել էր ինքն իրեն: Մենք 
չենք պատկանում ինքներս մեզ: ՀԻՍՈՒՍՆ ԻՐ արյունով գնել 
է մեզ:1 Երբ ՀԻՍՈՒՍԻՆ պատկանում է որևէ բան, դա ՆՐԱՆՆ 
Է և դուք իրավունք չունեք դա վերցնել կամ սպանել: 

Մի քանի տարի անց աղջկա եղբայրը՝ Էդը, նույնպես
ինքնասպանություն  գործեց:  Ինքնասպանության  դևը 

հարձակում էր գործել այդ ընտանիքի վրա: Նրանք մեղադրում 
էին մորը, սակայն յուրաքանչյուրը, ով ինքնասպանություն է 
գործում ինքն է դատվելու իր արարքի համար:2

Եբրայացիների 9:26-28 գրքում ասված է. «Այլապէս ՆԱ 
[ՀԻՍՈՒՍԸ]   բազում անգամ պէտք է չարչարուէր աշխարհի 
սկզբից ի վեր։ Բայց այժմ, դարերի վախճանին, ՆԱ մէկ անգամ 
ընդմիշտ  յայտնուեց՝  ԻՐ  ԱՆՁԻ  պատարագումով  մեղքը 
ջնջելու համար։ Եւ ինչպէս որ մարդկանց սահմանուած է 
մէ՛կ անգամ մեռնել եւ այնուհետեւ՝ դատաստան,  նոյնպէս 
եւ ՔՐԻՍՏՈՍ մէ՛կ անգամ որպէս պատարագ մատուցուեց՝ 
շատերի մեղքերը վերացնելու համար. իսկ երկրորդ անգամ, 
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(Շարունակությունը 1 էջից)
առանց մեղքի, պիտի յայտնուի նրանց, որոնք սպասում են 
ԻՐԵՆ՝ հաւատով փրկուելու համար»: 

Էդ  Միքի  հայրը  Բլայթվիլում,  Արկանզաս  նահանգում 
ոստիկանության սպա էր, այն գտնվում է Նեշվիլից, Թեննիսի 
նահանգից մի քանի ժամվա ճանապարհի վրա: Նրա և Էդ 
Միքի  դեպքերը  շատ  էին տարբերվում  երիտասարդ  կնոջ 
դեպքից:  Էդը  լքեց  ԱՍՏԾՈՒՆ:  Նա  գող  և  մանկապիղծ 
դարձավ:  Նա  հավանաբար  ինքնասպանություն  գործեց 
հուսահատությունից դրդված: Ամենայն հավանականությամբ, 
դա էր նաև նրա հոր ինքնասպանության պատճառը՝ իր կինը: 

1964 թվ-ին ԱՍՏՎԱԾ կանչեց ինձ այս առաքելություն՝ 
աշխարհին պատմելու,  որ  ՀԻՍՈՒՍԸ  շուտով  ետ  է  գալու 
երկիր: 1964 թվ-ին ես գիտեի, որ ամեն ինչ սխալ է, բայց երբեք 
չէի  լսել որևէ մեկին քարոզելիս, որ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԸ 
շուտով ետ է գալու երկիր: 

ԱՍՏԾՈ  հետ  իմ  գերբնական  փորձությունից  հետո, 
ԱՍՏՎԱԾ  գերբնականորեն միացրեց Սյուին  և  ինձ: Մենք 
ռմբակոծեցինք  աշխարհը  այդ  հաղորդագրությունով  այն 
աստիճան,  որ  կարծես  բոլորը  հավատում  են,  որ  ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍԸ ետ է գալու երկիր: Սա ժամանակների վերջն է և 
կարծես բոլորը գիտեն դա: Աշխարհը լի է հուսահատությամբ, 
քանի որ գիտի, որ ապրում է վերջին օրերը, որոնք ՀԻՍՈՒՍԸ 
անվանել է «վշտի սկիզբը»: (Մտ 24:8) Դա մեծ տվայտանքներից 
առաջ է, որոնք նշված են Մատթևոսի գրքի 24-րդ գլխում և 
Յայտնության գրքերում: 

Այսօր  շատ  մարդիկ  են  ինքնասպանություն  գործում: 
Սա համաճարակ է: Մարդիկ հավատում են, որ դժվարին 
ժամանակների  միջով  են  անցնում,  և  իրոք,  շատերը 
դժվարին ժամանակներ են ապրում: Շատերը հավատում 
են, որ այստեղ երկրի վրա չկա ապագա, որովհետև երկիրը 
դատապարտված է և վառվելու է:3 

Պետրոսի երկրորդ գրքի 3:10-12-ում ասված է. «Բայց ՏԻՐՈՋ 
օրը պիտի գայ ինչպէս մի գող, երբ երկինքը պիտի անցնի չքանայ 
շառաչիւնով,  եւ  տարերքը,  հրով  կիզուած,  պիտի  լուծուի, 
եւ  երկիրն ու ինչ  գործեր,  որ կան նրա վրայ,  յայտնի պիտի 
լինեն։ Եւ քանի որ այս ամէնն այսպէս պիտի լուծուի, ուրեմն 
ինչպիսի՜ մարդիկ պէտք է լինէք դուք. սուրբ վարմունքով եւ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՇՏ ընթացքով՝ սպասելով եւ հասնել ջանալով 
ՏԻՐՈՋ օրուայ գալստեան, երբ հրավառ երկինքը պիտի չքանայ, 
եւ տարերքը հրկիզուելով պիտի հալուի»: 

Միլիարդավոր մարդիկ կան աշխարհում, որոնք տառապում 
են սատանայական տարրերի և մթության ճնշումներից: Նրանք 
հուսահատության մեջ  են  ապրում:  Նրանք  աղոթում  են,  որ 
մահանան: Շատերը ինքնասպանություն են գործում և միգուցե 
շատերը մտածում են ինքնասպանության մասին, բայց ԱՍՏԾՈ, 
ՀԻՍՈՒՍԻ ԽՈՍՔԸ, մեզ ասում է, որ ՆԱ մահացավ և ԻՐ արյունը 
թափեց մեզ համար: 4  ՆՐԱ արյունը այն գինն է, որով նա գնեց 
մեզ: Դու նու՞յնպես հաշվի չես առնում սա, ինչպես միլիարդավոր 
մարդիկ:  Եթե  Դժոխքը  այդքան  վատը  չլիներ,  ապա  ի՞նչու 

ԱՍՏՎԱԾ երկիր եկավ որպես մարդ, կատարյալ կյանք ապրեց 
առանց մեղքի, և տառապեց ամենադաժան մահով՝ մեզ համար, 
հետևաբար, եթե հավատում ենք ՆՐԱՆ, ապա մենք Դժոխք չե՞նք 
ընկնի:5 ՔՐԻՍՏՈՍԸ գնաց Դժոխք մեզ համար:6

ԱՍՏՎԱԾ ոչ միայն ասաց ինձ, որ ՀԻՍՈՒՍԸ ետ է գալու 
երկիր: Այդ ուղերձը եկավ երազների և Դրախտի ու Դժոխքի 
մասին  տեսիլքների  հետ  միասին:  Մարդիկ  ասում  են. 
«Ինչպե՞ս է, որ դու գիտես, որ կա Դժոխք, եթե ոչ ոք չի տեսել 
այն»: Ես տեսել եմ: Մյուսները հարցնում են «Ինչպե՞ս է, որ դու 
գիտես, որ կա Դրախտ, երբ ոչ ոք չի տեսել այն»: Ես տեսել եմ, 
և համոզված եմ, այսօր ապրողներից շատերը տեսել են այն: 
Դրախտը հիասքանչ է7, իսկ Դժոխքը շատ ավելի ահավոր է, 
քան որևէ մեկը կարող է պատկերացնել կամ նեկայացնել:8  
Չկան այնպիսի բառեր որևէ լեզվում նկարագրելու համար, 
թե որքան ահավոր է Դժոխքը և որքան հիասքանչ է Դրախտը 
(Ա Կրնթ  2:9): Ահա այդ պատճառով  է,  որ ԱՍՏՎԱԾ մեզ 
ասում  է  Տիմոթէոսին Բ  գրքի  2:3-4-ում.  «Վշտակի՛ց  եղիր 
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԻՍՈՒՍԻ տառապանքներին որպէս նրա բարի 
զինուորը։ Ոչ ոք, զինուոր դառնալով, չի զբաղուի աշխարհիկ 
կեանքի գործերով, որպէսզի ԶՕՐԱՎԱՐԻՆ հաճելի լինի»: 

Աշխարհում ամեն ինչ վատ է և ավելի է վատանում, բայց 
Դժոխքի հետ համեմատ, այն նման է դպրոցական կիրակնօրյա 
խնջույքի: Ամենահիմար  բաներից մեկը,  որ  դուք կարող  եք 
անել, դա ինքնասպանություն գործելն է: Շատերս դիմանում 
ենք  դժվարություններին,  քանի  որ  կանգնած  ենք  ԱՍՏԾՈ 
կողքին, ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻ համար, բայց միլիարդավոր մարդիկ 
դիմանում են դժվարություններին, քանի որ պատկանում են 
զզվելի,  սուտ դավանանքների,  կամ  էլ  նրանց  մարմնական 
ցանկությունների, աչքերի ցանկությունների, և նրանց կյանքի 
հպարտության պատճառով:  (Ա  Յհ  2:16) ԱՍՏՎԱԾ թույլ  չի 
տա մեզ ունենալ մեր անձնական վարդապետությունը և մեր 
սեփական  ցանկություններն  իրականացնել  առանց  դրանց 
համար վճարելու:9 

Եբրայացիներին գրքի 12:5-7 և 9-ում ասված է. «Եւ մոռացաք 
այն յորդորը, որ ուղղուած է ձեզ իբրեւ որդիների. Թէ խրատին 
համբերող էք, ԱՍՏՈՒԱԾ ձեզ կը մօտենայ իբրեւ որդիների։ 
Ո՞րն  է այն  որդին,  որին  հայրը  չի խրատում.  որովհետեւ, 
եթէ մնաք առանց խրատի, որին բոլորն են բաժնեկից, ապա 
խորթ էք եւ ոչ թէ հարազատ որդի:…քանի որ սրանք մի փոքր 
ժամանակ եւ ըստ իրենց կամեցողութեան են խրատում, իսկ 
ՆԱ՝ մեր օգտի համար, որպէսզի հաղորդակից լինենք նրա 
սրբութեանը»: 

Եբրայացիներին  գրքի  12:13-15-ում  ասված  է.  «Եւ 
պատրաստեցէք ուղիղ արահետներ, ձեր ոտքերուն համար, 
թող որ կաղ է դուրս գայ ճանապարհը. բայց թող փոխարէնը 
բժշկուի:  Բոլորի  հետ  ջանացէ՛ք  ապրել  խաղաղութեամբ 
եւ սրբութեամբ, առանց որի ոչ ոք ՏԻՐՈՋԸ չպիտի տեսնի. 
զգո՛յշ եղէք, չլինի, թէ որեւէ մէկը զրկուի ԱՍՏԾՈՒ շնորհից. 
դառնութեան արմատը, աճելով, թող ոչ ոքի նեղութիւն չտայ, 
եւ նրանով շատերը չպղծուեն»: 

Շատ  մարդիկ  պղծված  են  և  լի  դառնությամբ:  Դրա 
պատճառը  այն  է,  որ  ԱՍՏՎԱԾ  թույլ  տվեց  Սատանային 
տանջել  անաստված  մարդկանց՝  հույսով,  որ  նրանք 

3 Ես. 24:17-23, Սփ. 1:14-18, 3:8, Մղ. 4:1, Մտ. գլխ. 24, Բ Պտ. 3:7, 10-12   4 Սղ. 22:12-18, Ես. 53:3-12, Գրծ 5:30-32, 13:38-
39, Հռ. 5:6-11, Ա Կրնթ. 15:3-8,Եփ. 1:3-12, Կղ. 1:12-14, Ա Թս. 5:9-10, Եբր. 2:9-10, 9:11-15, Ա Պտ. 1:18-21, 2:21-25, Ա Յհ 
2:2, Յյտ. 1:5   5 Յհ 3:14-18, Հռ. 3:21-26, Բ Կրնթ. 5:17-21, Եբր. 4:14-15   6 Եփ. 4:7-10, Ա. Պտ 3:18-20   7 Սղ. 31:19, Ես. 
64:4, 65:17-19, Մտ. 5:10-12, Յհ 14:2-4, Հռ. 8:16-23, Ա. Կրնթ. 2:9, Բ Կրնթ. 5:1, Ա Պտ. 1:3-5, Բ. Պտ. 3:13-14, Յյտ. 7:15-17, 
21:1-5, 9-27, 22:1-5   8 Բ Օր. 32:21-22, Սղ. 9:17, Առ. 9:13-18, 15:11, 24, 23:13-14, Յես. 5:11-15, 14:4-20, 28:15-18, 33:10-14, 
Եզ. 31:15-18, 32:17-32, Մտ. 5:21-22, 29-30, 7:13, 8:12, 10:28, 13:36-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 23:33, 24:44-51, 25:14-46, 
Ղկ 3:17, 13:24-28, 16:19-28, Բ Թս. 1:6-9, Եբր. 6:4-8, Բ Պտ. 2:1-9, Յդ 5-7, 12-13, Յյտ. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   9 Սղ. 
34:15-16, Մտ. 7:13-19, Բ Պտ.. 2:1-6, 9-22, Յդ 3-7, 14-15, Յյտ. 20:11-15   
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Հնդկաստան 

կապաշխարեն:10 Հիշեք, որ ԱՍՏՎԱԾ դա թույլ է տալիս, քանի 
որ ՆԱ սիրում է մեզ և ուզում է, որ մենք ապաշխարենք ԻՐԵՆ 
անհնազանդությունից, որպեսզի կարողանանք Դրախտ գնալ 
Դժոխքի փոխարեն: 11    

Միայն երկու ճանապարհ կա, որոնցով մարդիկ կարող 
են գնալ: Մեկն է բարկացած լինել ԱՍՏԾՈ վրա, դառնացած 
լինել և գոռալ ՆՐԱ վրա, իսկ մյուսը՝ ապաշխարել և խնդրել 
ԱՍՏԾՈՒՆ ներել մեզ և ազատել տանջանքից, որ ԱՍՏՎԱԾ 
թույլ է տալիս Սատանային պատճառել մեզ: 

Յայտնության գրքի 9:3-6-ում ասված է.  «Գբից մորեխ 
էր դուրս գալիս երկրի վրայ. եւ նրանց տրուեց զօրութիւն՝ 
նման կարիճի խայթոցների զօրութեան. եւ նրանց ասուեց, 
որ  չվնասեն  երկրի  խոտին,  ոչ  էլ  ծառերին,  այլ  միայն՝ 
երկրային այն  մարդկանց,  որոնք  իրենց  ճակատի  վրայ 
չունեն ԱՍՏԾՈՒ կնիքը։ Եւ  նրանց  հրաման տրուեց,  որ 
չսպանեն  նրանց,  այլ  հինգ  ամիս  չարչարեն.  եւ  նրանց 
չարչարանքը  նման  էր  կարիճի  խայթոցների,  երբ  նա 
խայթում է մարդուն։

Եւ այն օրերին մարդիկ մահը պիտի փնտռեն, բայց չպիտի 
գտնեն, պիտի ուզենան մեռնել, բայց մահը պիտի փախչի 
նրանցից»: 

10-րդ խոսքում ասվում է. «Նրանք [մորեխները] ունէին 
պոչեր՝  նման  կարիճների պոչերի,  եւ  խայթոցներ՝  իրենց 
պոչերին. եւ իշխանութիւն ունէին հինգ ամիս չարչարելու 
մարդկանց»: 

Ինձ  համար  երեխա ժամանակ տառապանք  էր  ծեծվել 
պոպոքի ծառի փայտով: Այն ժամանակ դա տառապանք էր, 
բայց եթե քո Քրիստոնյա ծնողները քեզ սիրում են, նրանք 
կծեծեն քեզ, եթե դու դրա կարիքը ունես, քանի որ նրանք չեն 
ուզում, որ դու Դժոխք ընկնես: 12

Յայտնության  գրքի  9:6-ը  պատմում  է  մեզ  նրանց  մասին, 
ովքեր աղոթում են մահվան համար, որովհետև տառապում են, 
բայց չեն գտնում մահը: Մի պահ մտածեք, թե որքան ահավոր 
կլինի Դժոխքում, երբ մարդկանց հոգիները կաղոթեն, որ դուրս 
պրծնեն  կամ  մեռնեն,  չնայած  որ  կիմանան  ճշմարտությունը, 
որ երբեք չեն կարողանալու դուրս պրծնել կամ մեռնել: Այնտեղ 
տառապանքները կլինեն ոչ թե միլիարդավոր, այլ տրիլիոն անգամ 
ավելին, քան աշխարհի բոլոր տառապանքները միասին վերցրած:  

Այսպիսով, ի՞նչ կարող ենք անել այս ամենի հետ կապված: 
Իհարկե, չենք կարող բողոքել: Հաշվեք, թե որքան օրհնված 
եք, որ դեռ կենդանի եք ու Դժոխքում  չեք և դեռ կարող եք 

10 Ղւ. 26:13-46, Բ Օր. 8:2-5, Սղ. 94:12-13, Յես. 5:15, Հռ. 2:4-11, Ա Կրնթ. 11:32, Բ Կրնթ. 7:9-11   11 Բ. Թգ. 7:14-15, Առ. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Եբր. 12:5-11, Յյտ. 3:19   
12 Բ. Թգ. 7:14-15, Առ. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-24, 29:15, 17, Եբր. 12:5-11, Յյտ. 3:19   

Սիրելի եղբայր ի Քրիստոս,
Սուրբ ողջույնները ձեզ, իմ սիրող Քահանա Թոնի Ալամո, և ձեր
ընկերներին,  ձեզ  բարին  կամեցողներին,  Թոնի  Ալամոյի  Եկեղեցու 

անդամներին, Տիրոջ և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մեծն անունով:
Իմ սիրելի սիրող քահանա, ես ստացել եմ հիասքանչ գրականությունը 

և Մեսիա գիրքը: Շատ շնորհակալ եմ ձեր գրականության և Մեսիա գրքի 
համար՝  իմ    քարոզչական  աշխատանքի  համար:  Մեր  Տերը  միացրել 
է  մեզ  ճշմարտության  խոսքը  շատ  հեռավոր  վայրերում  տարածելու 
համար: Հենց այդ պատճառով, մենք կարող ենք երջանիկ լինել:

Իմ սիրող քահանա, ես այնքան երջանիկ եմ ձեզ տեղեկացնելու, որ ձեր 
հիասքանչ  գրականությունը  ստանալուց  հետո  մենք  կազմակերպեցինք 
Ավետարանչական  քարոզարշավ  հեռավոր  տարածքներում  և  երեք 
շրջաններում՝ 1. Վիսախապատնամ, 2. Վիզիանագարամ, 3. Սրիկակուլամ

Անդհա  Պրադեշ  Նահանգում:  Մեր  քարոզչության  անդամները  և  ես 
այցելեցինք  ամեն  դուռ՝  ծածկեցինք  ամբողջ  տարածքը  և  տարածեցինք 
Քարոզչական  գրականությունը,  որպեսզի  մարդիկ  իմանան  Աստծո 
փրկության ծրագրի մասին: 

Գիշերները  մենք  Քարոզչական  հանդիպումներ  էինք  կազմակերպում 
և  Աստծո  ուժն  ու  Նրա  վեհությունն  էինք  հռչակում:  Շատերը  ընդունեցին 

Քրիստոսին որպես իրենց անձնական փրկիչ և Քրիստոսի մասին Քարոզչությունը 
լսում  էին առավել  ուշադրությամբ:  Ճամբարային  հանդիպումները տեղի  էին 
ունենում հանուն Տիրոջ փառքի: 

Իմ  սիրող  Քահանա,  խնդրում  եմ  ուղարկեք  իմ  համայնքին  Տելուգու 
լեզվով  Սուրբ  Աստվածաշնչեր:  Խնդրում  եմ,  աղոթեք  ինձ,  իմ  ընտանիքի 
և  գործընկերների  համար:  Մենք  ունենք  փոքրիկ  որբերի  և  այրի  կանանց 
ժողովներ և մեր Ավետարանչական աշխատանքները: Այստեղ մենք բոլորս 
աղոթում ենք ձեզ համար, Քահանա Թոնի Ալամոյի առողջության և Եկեղեցու 
համար: 

Մենք  սպասում  ենք  ձեր  պատասխանին:  Թող  Աստված  օրհնի  ձեզ 
բոլորիդ: 
Ձեր եղբայրը ի Քրիստոս,
Քահանա Կ. Ս. Մանոհար                                           Անդհա Պրադեշ, Հնդկաստան

(Շարունակությունը՝ էջ 4)

ՆԻԳԵՐԻԱ
Ողջույններ  ՏԵՐ  ՀԻՍՈՒՍ  ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
անունով, Քրիոտոսի մեջ քույրեր և եղբայրներ,

Աստված  օրհնի  ձեզ,  Քահանա, 
ձեր  Աստվածապաշտ  գործի  համար: 
Շնորհակալություն մեզ Սատանայի  ձեռքերից 
փրկելու  համար:  Շատերը  փրկվել  են  ձեր 
գրականությունը  կարդալու  միջոցով:  Աստված 
ձեզ հետ է, քանի որ դուք միակ քահանան եք, ով 
քարոզում է Աստծո խոսքերը: Աղոթեք մեզ համար, 
որ պինդ լինենք այս վերջին ժամանակներում, որ 
ականատես  ենք  լինում  և  իմ ավետարանական 
աշխատանքի  համար,  որ  կատարում  եմ 
գյուղերում և դպրոցներում: Խնդրում եմ ուղարկել 
մի քանի հազար կտոր գրականություն:
Ձերը հավատարմորեն՝
Բարնաբաս Դ. Հակոբ  
Կադունա Նահանգ, Նիգերիա 

Բարնաբաս Ջեյքոբը դպրոցում գրականություն 
է բաժանում, Գ. Ս. Ս. Ջեգինդի

Նամակները Քահանա Ալամոյին
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ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՔ Է

ապաշխարել: Հաշվեք ձեր օրհնությունները: Հաշվեք դրանք 
մեկ առ մեկ և կզարմանաք, թե ինչ է արել ԱՍՏՎԱԾ:13

Որպեսզի վերածնվեք ՍՈՒՐԲ ՈԳՈՎ, ասեք այս աղոթքը, 
ապա սովորեք ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ և ծառայեք ԱՍՏԾՈՒՆ ձեր 
ամբողջ սրտով, հոգոք, մտքով և ուժով: 

Իմ  ՏԵՐ,  իմ  ԱՍՏՎԱԾ,  մեղքերիս  քավություն  եմ 
խնդրում  հոգուս  համար,  ես,  մեղսավորս:14  Հավատում 
եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:15 
Հավատում եմ, որ ՆԱ մահացավ խաչի վրա  և ԻՐ անգին 
արյունը  թափեց  իմ  գործած  բոլոր  մեղքերի  քավության 
համար:16 Հավատում եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ 
ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց ՀԻՍՈՒՍԻՆ17, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ  
նստում  է  ԱՍՏԾՈ  աջ  կողմում  և  այս  պահին  լսում  է 
իմ  մեղքերի  խոստովանությունը  և  այս  աղոթքը:18  ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում եմ և հրավիրում եմ 
ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:19 Մաքրիր իմ բոլոր մեղքերը ՔՈ անգին 
արյունով,  որ  ԴՈՒ  թափեցիր  խաչի  վրա  իմ  փոխարեն 
Գողգոթայում:20  ԴՈՒ  չես  հեռացնի  ինձ,  ՏԵՐ  ՀԻՍՈՒՍ, 
ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես գիտեմ, 
որովհետև  ՔՈ  ԽՈՍՔԸ,  Աստվածաշունչն  է  այդպես 
ասում:21 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես 
չես  թեքի,  այդ  թվում  և  ինձնից:22  Հետևաբար,  ես  գիտեմ, 
որ ԴՈՒ  լսել ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես 
գիտեմ, որ փրկված եմ:23 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ 
շնորհակալությունը ՝ հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս 
մեղք չգործելով:24 

Փրկությունից  հետո,  ՀԻՍՈՒՍԸ  պատվիրեց  մկրտություն 
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ 
և  ՍՈՒՐԲ  ՀՈԳՈՒ:25  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:26

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):

(Շարունակությունն էջից 3)

Խնդրում ենք, կապվեք մեզ հետ 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, 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, որ 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 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ 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 հետևեյալ հեղինակային իրավունքը և գրանցումը:
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