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Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցի

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցի

Եկեղեցիները ԱշխարհասփյուռԵկեղեցիները ԱշխարհասփյուռՆոր ԵրուսաղեմՆոր Երուսաղեմ

ԱՍՏԾՈ ԲԱՆԱԿԸ ԵՒ 
ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐԸ

(ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԸ) 
Հեղինակ` Թոնի Ալամո

(Շարունակությունը՝ էջ 2)

Մարգարե Եղիսէէի ծառան 
շուտ արթնացավ և նկատեց, որ 
սիրիական բանակը շրջափակել 
է քաղաքը, որ նա և Եղիսէէն էին 
գտնվում: Խուճապի մեջ նա ասաց 
Եղիսէէն. «Տէ՜ր, ի՞նչ պիտի անենք» 
[Այլ խոսքերով ասած, ի՞նչպես պետք 
է այս անախորժությունից կենդանի 
դուրս գանք: Ապա Եղիսէէն ասաց 
իր ծառային] «Մի՛ վախեցիր, 
քանզի մեզ հետ եղողները նրանց 
հետ եղողներից շատ են»։ Եղիսէէն 
աղօթք անելով՝ ասաց. [ԱՍՏԾՈՒՆ], 
«Տէ՜ր, բա՛ց սպասաւորիս աչքերը, 
որ տեսնի»: Տէրը բացեց նրա աչքերը, եւ նա տեսաւ, որ Եղիսէէի 
շուրջը լեռը լի էր ձիերով ու հրեղէն մարտակառքերով, որոնք 
եկան նրա մօտ։ (Դ Թագաւրաց 6:15-17): 

ԱՍՏԾՈ հենց նույն բանակը կամ հյուրընկալողը, որ 
Ելիան խնդրեց ԱՍՏԾՈՒՆ ցույց տալ իր ծառային հենց այն 
նույն բանակը կամ հյուրընկալողն է, որ ավերեց Երիքովի 
պարիսպները (Յեսու 6:20) Հեսուն այսպես հանդիպեց ԱՍՏԾՈ 
հյուրընկալողի հրամանատարին Երիքովում. “Եւ մինչ Յեսուն 
Երիքովում էր, նա, բարձրացնելով իր աչքերը, տեսաւ իր 
առաջ կանգնած մի մարդու, ՈՐԻ ձեռքին մերկացրած սուր 
կար։ Յեսուն մօտեցաւ եւ ասաց նրան. «Մեզնի՞ց ես, թէ մեր 
թշնամիներից»։ ՆԱ ասաց. «Ես ՏԻՐՈՋ ԶՕՐՔԻ ԶՕՐԱՎԱՐՆ ԵՄ 
[ՀԻՍՈՒՍԻ նախամարնավորումը] ԵՎ ՀԻՄԱ ԵԿԱՅ։ Յեսուն 
երեսնիվայր գետին ընկաւ, երկրպագեց եւ ասաց ՆՐԱՆ. «ՏԷ՛Ր, 
ի՞նչ հրաման կը տաս քո ծառային»։ ՏԻՐՈՋ զօրավարն ասաց 
Յեսուին. «Հանի՛ր կօշիկները քո ոտքերից, որովհետեւ քո 
կանգնած տեղը սուրբ է»։ Եւ Յեսուն այդպէս արեց։ 

«Երիքովն ամուր փակուած եւ ամրացուած էր 
իսրայէլացիների պատճառով, ոչ ոք դուրս չէր գալիս այնտեղից 
եւ ոչ ոք չէր մտնում։ [Քանի որ նրանք գիտեին, որ ԱՍՏՎԱԾ 

Իսրայելի հետ էր, և նաև գիտեին, 
որ ԱՍՏՎԱԾ պատրաստվում է 
ոչնչացնել նրանց]: Տէրը Յեսուին 
ասաց. «Ահա ես քո ձեռքն եմ 
տալիս Երիքովը, նրա մէջ գտնուող 
թագաւորին եւ զօրաւոր քաջերին։ 
Բայց դուք, երբ լսէք եղջերափողի 
ձայնը, բոլոր մարտիկներդ 
շեփորներով շրջապատեցէ՛ք 
քաղաքը։ Երբ փողերը հնչեցնէք, 
բոլոր պատերազմող մարդիկդ 
քաղաքի շուրջը պտոյտ տուէ՛ք 
օրական մէկ անգամ։ Այսպէս արէ՛ք 
վեց օր։ [Սա նրա համար էր, որպիսզի 

խելագարության հասցներ Երիքովի մեղսավոր ժողովրդին, 
նրանց լիակատար ոչնչացումից առաջ:] Եօթը քահանայ 
թող առնեն տանեն տօնական եղջերափողերը տապանակի 
առջեւից։ Եօթներորդ օրը քաղաքի շուրջը պտոյտ տուէ՛ք 
եօթն անգամ, քահանաները թող հնչեցնեն եղջերափողերը, 
եւ առհասարակ ամբողջ ժողովուրդը թող աղաղակի։ Երբ 
նրանք աղաղակեն, քաղաքի պարիսպներն իրենք իրենց 
հիմնայատակ կը կործանուեն [սա կիրականացվի ՏԻՐՈՋ 
հյուրընկալողի անտեսանելի ձեռքով], ամբողջ ժողովուրդը կը 
մտնի քաղաք՝ ամէն մէկն ընթանալով ուղիղ իր դիմացը։ 

Նաւէի որդի Յեսուն գնաց քահանաների մօտ եւ ասաց 
նրանց. «Առէ՛ք ուխտի տապանակը, եւ եօթը քահանաներ եօթը 
տօնական եղջերափողեր առած՝ թող գնան ՏԻՐՈՋ տապանակի 
առջեւից: Նա նրանց ասաց. «Կարգադրեցէ՛ք ժողովրդին, որ 
գնան, պտոյտ տան քաղաքի շուրջը։ Մարտիկները զինուած 
գնան ՏԻՐՈՋ տապանակի առջեւից»: «եօթը նուիրական 
շեփորներ կրող քահանաները նոյնպէս թող անցնեն ՏԻՐՈՋ 
ուխտի տապանակի առաջ եւ ուժգին հնչեցնեն փողերը։ ՏԻՐՈՋ 
ուխտի տապանակը թող գնայ նրանց ետեւից, մարտիկները 

Քահանա Թոնի Ալամոն և Սյուզան Ալամոն 
միջազգային հեռուստահաղորդման 
ժամանակ, լուսանկարը՝                  1973 թվ.-ի 

Համար 17400Քահանա Թոնի Ալամո Ալամոյի Քրիստոնեական Ազգը

Միջազգային ԼրատուՄիջազգային Լրատու
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(Շարունակությունը 1 էջից)
թող ընթանան առջեւից, իսկ քահանաները եւ եղջերափողերը 
հնչեցնողները, որպէս վերջապահներ, թող գնան ՏԻՐՈՋ 
տապանակի ետեւից՝ հնչեցնելով եղջերափողերը»։

Իսկ ժողովրդին Յեսուն պատուիրեց եւ ասաց. «Մի՛ 
աղաղակէք, թող ոչ ոք չլսի ձեր ձայնը, եւ ոչ մի խօսք դուրս 
չգայ ձեր բերանից մինչեւ այն օրը, երբ ես ինքս ազդարարեմ 
ձեզ աղաղակել, եւ ապա կ՚աղաղակէք»։

Տիրոջ ուխտի տապանակը, պտտելով քաղաքի շուրջը, 
գնաց նորից բանակատեղի եւ իջեւանեց այնտեղ։ Երկրորդ 
օրն առաւօտեան Յեսուն վեր կացաւ, քահանաները վերցրին 
ՏԻՐՈՋ տապանակը, եօթը քահանաներն առան եօթը 
նուիրական փողերը եւ ընթացան ՏԻՐՈՋ ուխտի տապանակի 
առջեւից։ Քահանաները հնչեցրին փողերն ու մնացեալ ամբողջ 
բազմութեան հետ վերադարձան բանակատեղի. Ապա ՏԻՐՈՋ 
ուխտի տապանակի ետեւից անցան մարտիկներն ու մնացած 
ամբոխը. Գնում եւ հնչեցնում էին եղջերափողերը։ Երկրորդ 
օրն էլ մէկ անգամ մօտիկից պտտուեցին քաղաքի շուրջը եւ 
դարձեալ եկան բանակատեղի։ Այդպէս արեցին վեց օր։ 

Իսկ եօթներորդ օրը լուսաբացին վեր կացան եւ նոյն 
ձեւով քաղաքի շուրջը պտտուեցին եօթն անգամ։ Եօթներորդ 
անգամ պտտուելիս քահանաները հնչեցրին փողերը, եւ 
Յեսուն ասաց իսրայէլացիներին. «Հիմա աղաղակեցէ՛ք, 
որովհետեւ ՏԷՐՆ այս քաղաքը մեր ձեռքը մատնեց։ Քաղաքն 
ու նրա մէջ եղած ամէն ինչ նզովուած անիծուած պիտի 
լինի զօրութիւնների ՏԻՐՈՋԻՑ։ Ազատեցէ՛ք միայն պոռնիկ 
Ռահաբին եւ այն ամէնը, ինչ նրա տանը կայ, որովհետեւ նա 
թաքցրեց մեր ուղարկած լրտեսներին։ Բայց դուք զգուշացէ՛ք 
նզովքից. Չլինի, թէ ցանկանաք մի բան առնել այդ նզովուածից. 
Իսրայէլացիների բանակատեղին նզովքի կ՚ենթարկէք եւ կը 
կործանէք մեզ։ Ամբողջ ոսկին, արծաթը, պղինձը եւ երկաթը 
ՏԻՐՈՋ սրբութիւնը պիտի լինեն եւ ՏԻՐՈՋ գանձարանը 
պիտի մտնեն»։ Եւ ժողովուրդն աղաղակեց, ու քահանաները 
հնչեցրին փողերը։ Երբ ժողովուրդը լսեց փողի ձայնը, բոլորն 
աղաղակեցին մեծ եւ ուժգին աղաղակով, պարիսպն ընկաւ 
շուրջանակի, եւ ժողովուրդը բարձրացաւ մտաւ քաղաք՝ ամէն 
մէկն ընթանալով ուղիղ իր դիմացը։ Քաղաքը գրաւեցին եւ 
նզովեցին այն» (սա իրականցվեց ՏԻՐՈՋ բանակի և ՏԻՐՈՋ 
բանակի ԶՈՐԱՎԱՐԻ կողմից): (Յեսու 5:13-6:20)

Ենոքի գրքում, մեծ մարգարե Ենոքը նախագուշակում է 
դիտորդներին: Այս դիտորդները ԱՍՏԾՈ հրեշտակներն են, 
և ՏԻՐՈՋ Դրախտային հյուրընկալողներն են: Նրանց մասին 
երբեմն խոսում են իբրև այստեղ` երկրի վրայի ԱՍՏԾՈ սուրբ 
մարդկանց պահապան հրեշտակների: 

Կան չար հրեշտակներ, և կան բարի հրեշտակներ: Յայտնւթյան 
գրքի 12:4-ում ասված է, որ այս հրեշտակների մեկ երրորդը, 
չարերը, վռնդվել էին Դրախտից իրենց առաջնորդի հետ միասին, 
հենց Սատանայի (Ղուկաս 10:18). Բայց հիշեք, հրեշտակների 
երկու երրորդը, բարիները, մնացին ԱՍՏԾՈ ծառայության տակ: 
Չար հրեշտակները, մեկ երրորդը, ոչ միայն չար են, այլ դևային են: 

Յայտնւթյան գրքի 12:3 ասված է. «Եւ երկնքում երեւաց մի 

այլ նշան. Ահա հրակարմիր մի մեծ վիշապ [Սատանան], որ 
ունէր եօթը գլուխ… եւ տասը եղջիւր. Նրա գլուխների վրայ 
կար եօթը խոյր…»: Եօթը գլուխները եօթը լեռներն են [Հռոմի, 
Իտալիա], որոնց վրայ նստել էր կինը (Յայտնւթյան 17:9): Այս 
կինը սուտ մարգարեն է, սուտ եկեղեցին, պաշտամունքը, 
հրեշի գլուխը, որը Վատիկանն է, Հռոմեական Կաթոլիկ 
համասեռամոլ, մանկապիղծ եկեղեցին:  

Յայտնւթյան գիիքը 12:3 շարունակում է պատմել, որ այս 
յոթ գլուխները տաս եղջյուր ունեն: Այդ տաս եղջյուրները 
խորհրդանշում են Եվրոպական տաս ազգերին, որոնք 
շատ կարճ ժամանակով (վերջինը եղել է Հունաստանը) 
հանձնել են իրենց հզորությունը Հռոմեական Վատիկանին 
(Մ.Ա.Կ., Աշխարհի Նոր Կարգը/New World Order), որը 
միացել է Սատանայի Աշխարհի Նոր Կարգին, մեկ աշխարհի 
կառավարությանը: «եւ նրա գլուխների վրայ կար եօթը խոյր 
[այս յոթ խոյերը ներկայացնում են Սատանայի Աշխարհի 
Նոր Կարգը, որ ժամանակավորապես ղեկավարում են յոթ 
մայրցամաքները, այլ կերպ ասած՝ ամբողջ աշխարհը]»:1

«Եւ նրա պոչը քաշում տանում էր երկնքի աստղերի 
մէկ երրորդ մասը. [Աստղերը դևային հրեշտակներն 
են.2 Յայտնւթյան գիրք 1:20-ում ասված է, որ աստղերը 
մարմնավորում են հրեշտակներին] ու դրանք գցեց [հրեշը, 
Սատանան]  երկրի վրայ։ [ չար և դևային հրեշտակների մէկ 
երրորդ մասը] Վիշապը կանգնած էր այն կնոջ առաջ [որն 
ուներ տասներկու աստղ իր թագի վրա: Այս կինը ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
Հարսնացուն է, Նոր Երուսաղեմը, որը բառացիորեն ՀԻՍՈՒՍԻ 
ՄԱՐՄԻՆՆ Է այստեղ երկրի վրա, իրական Իսրայելը, նրանք, 
ովքեր Քրիստոնյա են, որ Կաթոլիկ չեն, որոնք սերվել են 
ԱՍՏԾՈ ընտրյալ մարդկանցից, Հրեաներից:  Հիմա ԱՍՏՎԱԾ 
բացել է փրկությունը աշխարհի բոլոր ազգերի մարդկանց 
համար, ովքեր կընդունեն ՀԻՍՈՒՍԻՆ որպես իրենց 
փրկություն]» (Յայտնւթյան 12:4): 

Յայտնության գրքի 12:4 ասված է, որ այս կինը (ՀԻՍՈՒՍԻ 
ՄԱՐՄԻՆԸ) պատրաստվում էր ծննդաբերել իր երեխային, 
որը ՔՐԻՍՏՈՍՆ էր: Սա հայացք է դեպի ետ, դեպի այն 
ժամանակները, երբ Սատանան Հորվդես թագավորի և նրա 
բանակի միջոցով կանգնած էր Իսրայելի առաջ, որպեսզի 
ոչնչացնի ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ծնվելիս և/կամ երկու տարի անց3, 
քանի որ ՔՐԻՍՏՈՍԸ կար և մինչև հիմա թագավորների 
ԹԱԳԱՎՈՐՆ է և տերերի ՏԵՐ, աշխարհի ՓՐԿԻՉԸ, ՆԱ, 
ով Սատանայի գործերը կձախողեր` ԻՐԵՆ որպես իրենց 
ՓՐԿԻՉ և իշխանություն ընդունողների հոգիները փրկելով:4  

Կողոսեացիներին գրքի 2:15-ում ասված է, որ ՔՐԻՍՏՈՍԸ 
«Իշխանութիւններին եւ պետութիւններին զինաթափ 
արեց, հրապարակաւ խայտառակեց՝ նրանց պարտութեան 
մատնելով Քրիստոսի միջոցով՝ նրա յարութեամբ»։

Սրանք վերջին օրերն են:5 Երկիրը լցված է ԱՍՏԾՈ 
բանակով, երկինքը լցված է ԱՍՏԾՈ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ուժերով: 
Սրանք ՉԹՕ-ներ են, որոնք միլիոնավոր մարդիկ տեսել են 
ամբողջ աշխարհում: Քանի որ աշխարհի մարդիկ անտեղյակ 
են ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՑ, նրանք հավատում են, որ ՉԹՕ-ները այլ 
մոլորակներից ալյմոլորակայիններ են: Երբ մենք ճանաչում 
ենք Աստվածաշունչը, մենք գիտենք, թե որքան խաբված են 
մարդիկ աշխարհում, քանի այս «թռչող ափսեները», որոնք 
սովորաբար ՉԹՕ են կոչվում, ամենևին այլ մոլորակներից 

1 Դն. 2:40, 7:19-25, Յյտ. 13:2-8, 14:8, գլխ. 17, 18:2-24   2 Ես. 14:12-17, Մտ. 25:41, Ղկ 10:18, Բ Պտ.2:4, Յդ. 6, Յյտ. 12:3-4, 7-9   3 Մտ. 2:1-18   4 Դն. 7:13-14, Ա Տմ. 6:14-
16, Եբր. 2:14-15, Ա Յհ. 3:8, 4:14-15, Յյտ. 17:14, 19:16   5 Մտ . գլխ. 24   
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չեն: Նրանք «դիտորդներն են», ԱՍՏԾՈ հրեշտակները, որոնք 
ուսումնասիրում են երկիրը ՔՐԻՍՏՈՍԻ վերադարձից առաջ: 
Դիտորդները պատրաստվում են Դատաստանին: 

Յայտնւթյան գրքի 16:1-ում ասված է. “Եւ տաճարից լսեցի 
մի բարձր ձայն, որ ասում էր եօթը հրեշտակներին. «Գնացէ՛ք, 
Աստծու ցասման եօթը սկաւառակները թափեցէ՛ք երկրի վրայ»։ 
Դանիելի գիրք 4:13. «Դիտողը [հրեշտակ և Սուրբ Մեկը իջավ 
Դրախտից», բերելու ԱՍՏԾՈՒ դատաստանը ամբարտավան 
Նաբուքոսոնոսոր Թագավորի վրա, ինչպես ասված է Դանիելի 
գրքի 4-27-ում, 4:27 խօսել սկսաւ թագաւորն եւ ասէ. Ո՞չ այս 
այն մեծ Բաբելոն է զոր եսն շինեցի իտուն թագաւորութեան 
հաստատութեամբ զօրութեան [ԱՍՏԾՈ զորության փոխարեն] 
իմոյ` ի պատիւ փառաց իմոց [ԱՍՏԾՈ փառքի փոխարեն]: 
Ահա ԱՍՏԾՈ դատաստանը, որ հանձնարարված է դիտորդին 
իրականացնելու Նաբուքոսոնոսոր Թագավորի հանդեպ. 4:28 
«Եւ մինչդեռ բանքն ի բերան էին թագաւորին, ձայն եղեւ յերկնից 
եւ ասէ. Քեզասեմ, Նաբուքոդոնոսոր արքայ, թագաւորութիւն քո 
անցեալ է ի քէն: 4:29 եւ ի մարդկանէ հալածեսցեն զքեզ, եւ ընդ 
գազանս անապատի բնակութիւն քո,եւ խոտ իբրեւ արջառոյ 
ջամբեսցեն քեզ, եւ եւթն ժամանակք փոխեսցին ի վերայ 
քո,մինչեւ ծանիցես թէ տիրէ Բարձրեալն թագաւորութեան 
մարդկան, եւ ում կամի` տացէզնա:

4:30 Ի նմին ժամու բանն կատարեցաւ ի վերայ Նաբուքոդոնոսորայ. 
եւ ի մարդկանէհալածեցաւ, եւ խոտ իբրեւ արջառ ուտէր, եւ ի ցօղոյ 
երկնից մարմին նորա ներկաւ,մինչեւ վարսք նորա իբրեւ [64]զառիւծուց 
մեծացան, եւ եղնգունք նորա իբրեւ զթռչնոց: (Դանիել 4:28-30)։

Երեմիայի գրքի 4:16-ում ԱՍՏՎԱԾ ասում է Երեմիային. 
«Ա՛յս բանը գուժեցէք ազգերին. Իմա՛ց տուէք, թէ գնդեր են 
գալիս հեռաւոր երկրից.ահա հասել են Երուսաղէմ.նրանք 
իրենց ձայնն են արձակում Հրէաստանի քաղաքների դէմ »: 
Մեծ բարկություն կար Հրեաստանի քաղաքների դեմ: Դա այն 
պատճառով է, որ նրանք դեռ մերժում են ՀԻՍՈՒՍԻ ՄԵՍԻԱ 
լինելը մինչև այսօր:

Կարծում եմ, որ համարյա յուրաքանչյուրին ծանոթ 
է այդպես կոչված ՉԹՕ-ների (չբացահայտված թռչող 
օբյեկտներ) հայտնվելը, բայց դրանք ՉԹՕ-ներ չեն: 
Նրանք դիտորդներն են կամ հրեշտակները, որոնք այս 
վերջին օրերին ուսումնասիրում են աշխարհը ԱՍՏԾՈ 
դատաստանի, աշխարհի և ժամանակների վերջից առաջ: 
ԱՍՏԾՈ ողորմածությամբ, ՆԱ թույլ է տալիս բոլորին 
տեսնել աշխարհի վերջի հարյուրավոր մարգարեություններ, 
նշաններ և հրաշքներ, այնպիսիք, ինչպիսիք դիտորդներնեն, 
ԱՍՏԾՈ հրեշտակները, որ ուսումնասիրում են երկիրը 
նրանց այսպես կոչված «թռչող ափսեներով» դրա (աշխարհի) 
կործանումից անմիջապես առաջ: Յովելի գրքում սա 
կանխագուշակվում է,6 ինչպես Պետրոս Առաքյալն է անում 
Գործեր գրքում. «Եւ պիտի լինի սրանից յետոյ, վերջին 
օրերին, - ասում է ԱՍՏՈՒԱԾ, -որ ԻՄ ՀՈԳՈՒՑ պիտի թափեմ 
ամէն մարդու վրայ, եւ ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը 
պիտի մարգարէանան. Ձեր երիտասարդները տեսիլներեւ 
ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն։ Եւ իմ ծառաների ու 
ԻՄ աղախինների վրայ այն օրերին ԻՄ ՀՈԳՈՒՑ պիտի 
թափեմ,եւ նրանք պիտի մարգարէանան։ Եւ վերը, երկնքում 
զարմանալի գործեր պիտի ցոյց տամ,իսկ ներքեւում, երկրի 
վրայ՝ նշաններ.արիւն եւ հուր եւ ծխի մրրիկ. Արեգակը խաւար 
պիտի դառնայ,եւ լուսինը՝ կարմիր, ինչպէս արիւն,քանի դեռ 
չի եկել ՏԻՐՈՋ մեծ ու երեւելի օրը։ Եւ պիտի լինի այնպէս, որ 
ամէն ոք, որ ՏԻՐՈՋ անունը կանչի, պիտի փրկուի»։ (Գործք 
2:17-21)

Դիտորդները, այսինքն՝ Դրախտի հրեշտակները, և մենք, 
որ Քրիստոնյա ենք (ոչ Կաթոլիկները), կապված ենք նրանով, 
որ ԱՍՏՎԱԾ է ստեղծեց երկուսիս էլ: ԱՍՏՎԱԾ ստեղծել է 
հրեշտակներին և ԱՍՏՎԱԾ ստեղծել է մեզ: Կան լավ մարդ 
արարածներ, և կան չար մարդ արարածներ, որովհետև 
մեզանից միայն քչերն են պահում ԱՍՏԾՈՒ պատվիրանները:7 

Ա Հովհաննես 2:3-4. «Եւ սորանով գիտենք որ ճանաչեցինք 
նորան, եթէ նորա պատուիրանքները պահենք։ Ով որ ասումէ 
թէ Ճանաչեցի նորան եւ նորա պատուիրանքները չէ պահում, 
ե ստախօս է, եւ ճշմարտութիւնը չ’կայնորանում»։

Որոշ մարդիկ պարծենում են, որ սիրում են ՏԻՐՈՋԸ: 
Այնուամենայնիվ, իրենց ամենօրյա կյանքում նրանք չեն 
պատասխանում ԱՍՏԾՈ կանչին, փոխարենը առհամարհում 
են ՆՐԱ ձայնը: Նրանցից որոշները ասում են, որ սիրում են 
ՏԻՐՈՋԸ միայն երբ ոգևորված են: Օրինակ, երբ ուզում են ֆիլմ 
դիտել, կամ հեռուստահաղորդում, սպորտային միջոցառում, 
երաժշտական միջոցառում դիտել, ներքին զգացողությունը 
արգելում է նրանց դա անել, բայց նրանք միևնույն է անում 
են: Նրանց գիտեն, որ չպիտի մեղք գործեն, բայց համոզված 
չեն, ինչը կարող են որպես փոքր բան համարել: Երբ աղոթում 
են ծառայությունների ժամանակ, նրանք վկայում են, որ 
ԱՍՏԾՈ ՀՈԳԻՆ են զգացել: Շատ գործող Քրիստոնյաներ 
կան, որոնք այսպիսին են: Իրականում, այս ձևով ԱՍՏԾՈՒՆ 
սիրելն անիմաստ է:8

Մի քույր կարող է լինել այնքան նախանձախնդիր ՏԻՐՈՋԸ, 
որ տասը եղբայր միասին չեն կարող համապատասխանել 
նրան: Երբ քույրը խոսում է ՏԻՐՈՋԸ սիրելու մասին, 
նրանք, ովքեր լսում են նրան, կարող են արցունք թափել: 

(Շարունակությունը՝ էջ 4)

6 Յվլ. 2:28-32   

Ավետարանիչ Վիլիմենա Թոմասը (Լաուդերդեյլ Լեյք, 
Ֆլորիդա) ստացավ իր ծանրոցը: Նրանց Աստվածաշնչի 
ուսումնասիրության խմբի բոլոր կանայք նստեցին և 
կարդացին « ԱՍՏԾՈ ԲԱՆԱԿԸ ԵՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐԸ»: 
Նա ասաց, որ նրանք ավելի շատ սովորեցին այդ 
գրականությունից, քան այն բոլոր ավետարանիչներից, 
որոնց լսել էին տարիներ շարունակ դրանից առաջ (նրանք 
արդեն մի որոշ ժամանակ չէին լսել որևէ առաքելություն):  
Նրանց բոլորին դուր էր եկել գրականությունը և 
ձայներիզները: Նրանք ասացին, որ ոչ ոք չի կարողանում 
բացատրել այնպես,  ինչպես Թոնին է անում: Նա խնդրեց 
շարունակել իրեն գրականություն և ձայներիզներ 
ուղարկել: Նրանք ուզում են, որ մենք իմանանք, որ նրանք 
հավաքվում են միասին աղոթելու և աղոթում են Թոնիի և 
նրա եկեղեցու համար: Նա նորից ասաց, որ շարունակեն 
իրեն թարմ գրականություն և ձայներզներ ուղարկել: 
Նա նաև խնդրեց եկեղեցուն աղոթել իր երեք կամակոր 
թոռների համար, որոնց տարիներ շարունակ պատմել են 
քարոզչության մասին: 

Մեր քսանչորսժամյա աղոթքից և 
տեղեկատվական գծից.

7 Մտ. 7:13-14, 21-23, Ղկ. 13:23-30   8 Մտ. 7:21-23, գլխ.. 25   
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Աներեւակայելի, սակայն, երբ նման քույրը բարկանում է, ոչ 
ոք չի կարող կանգնեցնել նրան: Բնական կյանքը անիրական 
կյանք է (կյանքը, որ Աստծուց չէ): Մի օր, ամեն ինչ, ինչ որ 
բնական կյանքից է կոտրվելու է ու մասերի բաժանվի: Մենք 
պետք է իրապես ազդված լինենք ԱՍՏԾՈՎ, որպեսզի պարզ 
տեսնենք, որ մեր ոգևորությունը, մեր կեղծ նվիրվածությունը, 
մեր կեղծ սերը դեպի ԱՍՏՎԱԾ, մեր կեղծ ծառայությունը 
ԱՍՏԾՈՒՆ բոլորը բնական և չունեն ԱՍՏԾՈ տարրերը, ոչ 
իրական: Անկախ նրանից, թե քանի երկաթյա և արույրե 
պատեր մենք ունենք, և անկախ նրանից, թե դա արտաքին, 
միջին թե ներքին շերտեր են դարպասներ են, դրանք բոլորը 
պետք է բաց լինեն, մեկը մյուսի ետևից՝ ԱՍՏԾՈ համար, 
ներսի ՀՈԳՈՒ համաձայն: Դրանից հետո մենք կգիտակցենք, 
որ մեր ոգևորության և նվիրվածության արտահայտման մեջ 
մենք ի վիճակի չենք տեսնել ԻՐԵՆ՝ ՏԻՐՈՋԸ: Միայն երբ 
մենք ազդված և հուզված ենք ՏԻՐՈՋՈՎ այնքան, որ ՆԱ մեր 
ներսից անկեղծորեն դուրս արձակվի, որ մենք կարողանանք 
շատ պտուղ տալ, ինչպես նշված է Յովհաննես 15:2 «Ծառերի 
վրայի միրգը հայտնվում է ներքին ԿՅԱՆՔԻ շնորհիվ»: 

Հիմա, մարդին, ովքեր կապված են չար հրեշտակների 
հետ՝ չար մարդ արարածներ են: Բայց հիշեք, որ ԱՍՏԾՈ 
հրեշտակները ավելին են, քանի չարերը: Մարգարե Եղիսէէն 
ցույց տվեց իր ծառային դա, երբ սիրիական բանակը 
շրջապատեց նրանց: Եղիսէէն խնդրեց ՏԻՐՈՋԸ բացել իր 
ծառայի աչքերը, որպեսզի նա տեսնի, որ իր հետ ավելի շատ 
բանակ կար, քան սիրիացիների հետ: Երբ նա տեսավ. «Ահա, 
սարը լիքն էր ձիերով եւ կրակե կառքերով [ՏԻՐՈՋ բանակը] 
Եղիսեի շուրջը [եւ նրա ծառայի]», - ճիշտ այնպես, ինչպես 
հյուրընկալող ԱՍՏԾՈ արքայությունում այսօր դիտորդների 
հետ, որ շրջապատում և պաշտպանում են մեզ, դիտելով 
ամեն ինչ, որ բոլորն ասում և անում են այստեղ, երկրի 
վրա»։ (Բ Թագաւորաց 6:17) Սա տեղի է ունենում ԱՍՏԾՈ 

դիտորդների միջոցով, որոնք ամենուրեք են՝ երկնքում թռչող 
ափսեների վրա և երկրի վրայի դիտորդների միջոցով - 
ԱՍՏԾՈ բանակի և երկնային ուժերի:9

Աշխարհում բոլորի համար ճիշտ ժամանակն է իրենց 
մեղքերի համար ապաշխարել և փնտրել ԱՍՏԾՈՒՆ իրենց 
ողջ հոգով, մտքով և ուժով, որը առաջին և ամենակարևոր 
պատվիրանն է:10 Շուտով արևելյան երկինքը կլինի 
լցված ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴՈՒ նշանով: Կան մի շարք սուրբ 
գրություններ, որոնք սահմանում են այս միջոցառումը: Մեկը 
նկարագրված է Մաթևոսի քսանչորսերորդ գլխում,մյուսը՝ 
Եսայի երկրորդ գլխում, իսկ մեկ ուրիշն էլ՝ Յայտնության 
վեցերորդ գլխում: 

Մատթևոս 24:30-51 ասված է. « 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։ Եւ ՆԱ պիտի ուղարկի ԻՐ 
հրեշտակներին [ԱՍՏԾՈ հյուրընկալողներին, դիտորդներին]  
մեծ շեփորով, ու պիտի հաւաքեն ՆՐԱ ընտրեալներին չորս 
կողմերից՝ երկնքի ծագերից մինչեւ միւս ծագերը»։ «Թզենո՛ւց 
սովորեցէք առակը. Որովհետեւ, երբ ՆՐԱ ոստերը կակղեն, 
եւ տերեւը ցցուի, կ՚իմանաք, որ ամառը մօտ է։ Նոյնպէս եւ 
դուք՝ երբ այս բոլորը տեսնէք, իմացէ՛ք, թէ մօտ է ՆԱ, դռների 
առաջ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այս սերունդը չպիտի 
անցնի, մինչեւ որ այս ամէնը կատարուի։ Երկինք եւ երկիր 
պիտի անցնեն, բայց իմ խօսքերը չպիտի անցնեն…»։ Եւ 
ինչպէս Նոյի օրերն էին, այնպէս պիտի լինի մարդու Որդու 
գալստեանը. Որովհետեւ, ինչպէս որ ջրհեղեղից առաջ եղած 
օրերն էին, - երբ ուտում էին եւ խմում, կին էին առնում ու 

(Շարունակությունը 3 էջից)
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Քենյա 

Պերու 
(Թարգմանված է Իսպաներենից) 

Թող Աստված օրհնի ձեզ, Եղբայր և Թոնի Ալամոյի Եկեղեցի, 
Տեղեկացնում եմ ձեզ` ի Փառս Աստծո, որ մենք հիմա 

արդեն նոր եկեղեցու հետ ենք: Այն երեք ժամվա ճանապարհ 
է Սուլլանայից, մոտ է Պյուրաին, մի վայրում, որ կոչվում է 
Սեչուրա, որտեղ 23 մեծահասակ եղբայրներ և 33 երեխաներ 
կան: Մենք գնացինք մեր անձնական գործը անելու, ձեր 
գրականությունը տանելուվ տնից տուն և շատերը ուզեցան 
շարունակել դասեր ստանալ: Երեկ մենք վերամիավորվեցինք 
և շատ եղբայրներ եկան: Նրանք ընդունել են Տիրոջը և մենք 
պատրաստվում ենք հավաքվել շաբաթը երեք անգամ: Փառք 
Աստծո: Հիսուսը գալու է շուտով: 
Անդրես Չիրոքի Սիլվա, 
Թոնի Ալամոյի Եկեղեցի
Սուլլանա, Պերու

Հարգելի Քահանա Թոնի Ալամո,
Ողջույներս մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի 

անունով` բոլոր անուններից ավելի հզոր անունով: 
Ես երջանիկ եմ զեկուցել, որ գրավում եք մեր քաղաքը 
Ալամոյի գրականությամբ, որ մատակարարում եք մեզ: 
Մենք հասնում ենք բոլորին, անկախ նրանից փրկված 
թե ոչ, և վերջին մի ամսվա ընթացքում հանդիպել ենք 
տասնհինգ հոգու, ովքեր փոխվել են և միացել են եկեղեցուն: 
Ավելին, մենք ստացել ենք ծանրոցը, որը դուք ուղարկել 
եք Դեկտեմբերի 21-ին: Ուզում ենք շնորհակալություն 
հայտնել և ավելի շատ գրականություն և Աստվածաշնչեր խնդրել, քանի 
որ դրանց պահանջարկը շատ է: Աստված թող օրհնի ձեզ, քանի մենք 
աղոթում ենք Աստծուն, որ միջամտի մեր քահանայի ներկա վիճակին, 
քանի որ գիտենք, որ աղոթքների միջոցով ամեն ինչ հնարավոր է: 
Ձերն Նրա ծառայության մեջ,
Քահանա Դալմաս Մունոկո             Բունգոմա, Քենյա

10 (Բ.Օր. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 26:16, 30:6, Յես. 22:5, Մտ. 
22:37-40, Մրկ. 12:29-31, Ղկ. 10:27   

9 Բ Մն. 16:9, Զք. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Յյտ.7:1-3   
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մարդու էին գնում, մինչեւ այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտաւ, 
ու նրանք բան չիմացան մինչեւ որ ջրհեղեղը եկաւ ու վերցրեց 
տարաւ բոլորին, - այնպէս պիտի լինի ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴՈՒ 
գալստեանն էլ… Արթո՛ւն կացէք, որովհետեւ չգիտէք, թէ 
ո՛ր ժամին կը գայ ձեր ՏԷՐԸ։ Ա՛յս իմացէք. Եթէ տանտէրը 
գիտենար, թէ ո՛ր ժամին գող կը գայ, կը հսկէր եւ չէր թողնի, 
որ իր տունը ծակեն։ Դրա համար դուք էլ պատրա՛ստ եղէք, 
որովհետեւ այն ժամին, երբ չէք սպասում, ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴԻՆ 
կը գայ»։«Իսկ ո՞վ է այն հաւատարիմ եւ իմաստուն ծառան, 
որին իր տէրը իր ծառաների վրայ կարգեց՝ իր ժամին 
կերակուր տալու համար նրանց։ Երանի՜ է այն ծառային, 
որին տէրը, գալով, կը գտնի այդպէս արած։  Ճշմարիտ եմ 
ասում ձեզ, որ նրան կը կարգի իր ամբողջ ունեցուածքի վրայ։ 
Իսկ եթէ չար ծառան իր մտքում ասի՝ իմ տէրը ուշանում է գալ, 
եւ սկսի իր ծառայակիցներին հարուածել եւ հարբեցողների 
հետ ուտի եւ խմի,  եւ այդ ծառայի տէրը գայ այն օրը, երբ չէր 
սպասում, եւ այն ժամին, երբ չէր իմանում, նրան կը սպանի 
եւ կեղծաւորների վախճանին կ՚արժանացնի. Այնտեղ կը լինի 
լաց ու ատամների կրճտում»։ 

ՏԵՐԸ մեզ շատ նշաններ է տալիս, այնպես որ, եթե դուք 
ուշադրություն դարձնեք դրանց, չեք լինի անտեղյակ: Ահա 
մեկ այլ տեսլական, որ պետք է մտապահեք, քանի որ այս 
տեսլականը իրականություն է դառնալու ավելի շուտ, 
քան դուք կարծում եք.  «Ապա տեսայ ԵՐԿԻՆՔԸ բացուած. 
[սա աշխարհի վերջի ԱՍՏԾՈ մեկ այլ տեսլական է] եւ 
ահա մի սպիտակ ձի. ՈՎ հեծել էր նրա վրայ, կոչւում է 
ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ եւ ՃՇՄԱՐԻՏ. ՆԱ արդարութեամբ է դատում 
ու պատերազմում։ ՆՐԱ աչքերը նման էին կրակի բոցի, եւ 
ՆՐԱ գլխի վրայ կային բազում պսակներ։ ՆԱ ունէր գրուած 
մի անուն, որը ոչ ոք չգիտէ, այլ միայն՝ ԻՆՔԸ։ Եւ ԻՐ վրայ 
գցել էր արիւնով ներկուած մի զգեստ. ՆՐԱ անունն էր՝ 

Բանն Աստծու։ Եւ ԵՐԿՆՔԻ ԶՕՐԱՎԱՐՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿՆՔԻ 
ԶՕՐԱՎԱՐՆԵՐ ՈՒ ՈՐԿՆՔԻ ԶՕՐՔԵՐ ՁԻԵՐՈՎ [սա ՏԻՐՈՋ 
և ԻՐ հյուրընկալողներն են, դիտորդները] ԳՆՈՒՄ ԷԻՆ ՆՐԱ 
ՅԵՏԵՒԻՑ՝ ՀԱԳԱԾ ՄԱՔՈՒՐ ԵՒ ՍՊԻՏԱԿ ԲԵՀԵԶՆԵՐ։ 
Եւ ՆՐԱ բերանից ելնում էր սրած սուր, որպէսզի նրանով 
հարուածի ազգերին. Եւ ՆԱ պիտի իշխի նրանց վրայ երկաթէ 
մականով [ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ]. ՆԱ պիտի կոխոտի ԱՄԵՆԱԿԱԼ 
ԱՍՏԾՈՒ ցասման գինու հնձանը։ Եւ ԻՐ պատմուճանի ու ԻՐ 
մարմնի մասերի վրայ կար գրուած մի գրութիւն՝ ԹԱԳԱՒՈՐ 
ԹԱԳԱՒՐՆԵՐԻ եւ ՏԷՐ ՏԷՐԵՐԻ [Սա մեր ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍՆ Է] 
»։ (Յայտնւթեան 19:11-16) 

Մենք հիմա ապրում ենք ժամանակների վերջի վերջին 
մի քանի րոպեներում: Բոլոր նշաններն ակնհայտ են: Մեկ 
աշխարհի Հակաքրիստոսի կառավարությունն է հիմա 
գործում: ԱՍՏԾՈ օդով տեղափոխվող դիվիզիոնը տարիներ 
շարունակ է գործել, հարյուրավոր միլիոն մարդիկ տեսել 
են դրանք (թռչող ափսեները, դիտորդները, հրեշտակները, 
ԱՍՏԾՈ թագավորական ԵՐԿՆԱՅԻՆ ուժերը): Հռոմի Պապը 
պարծենում է, թե որքան հրաշալի է Աշխարհի Նոր Կարգը: 
Կան ցունամիներ, մակընթացության ալիքներ, երկրաշարժեր, 
բոլոր տեսակի պատուհասներ, հիվանդություններ, ազգերի 
շփոթություններ, հալածանքներ, և հարյուրավոր բազմաթիվ 
տեսակի անեծքներ:

Դու կամ լավն ես կամ վատը:11 Դու կամ ընդունում ես 
ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ որպես քո ՓՐԿԻՉ, կամ մերժում ես ՆՐԱՆ: 
Ընտրիր ՆՐԱՆ, քանի դեռ շատ ուշ չէ: Միայն մեկ շունչ, մեկ 
սրտի բաբախում ես հեռու հավերժությունից:12  Հենց քո հոգու 
փրկության համար է այս աղոթքը: Ապա պետք է մկրտվես, 
ամբողջովին ընկղմվելով ջրի մեջ, հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՈՒ 

Իմ անունը Սթիվեն Վեդել է: 2012 թվ.-ի 
Հոկտեմբերի վերջին դարձա հիսունինը 
տարեկան: Ես ընդունել եմ Քրիստոսին 
որպես իմ Անձնական Փրկիչ 1971 թվ.-ի 
Նոյեմբերի 4-ին: Դրանից մեկ շաբաթ առաջ 
ես նոր տասնութ տարեկան էի դարձել: Եթե 
Քրիստոսը չմտներ իմ կյանք, երբ Նա դա արեց 
այդ ժամանակ, դուք հավանաբար հետմահու 
գրություն կկարդայիք իմ մասին տարիներ 
հետո, այլ ոչ թե հնարավորություն կունենայիք 
կարդալ Աստծո հզորության և նրա մարդու կյանքը փոխելու 
կարողության մասին վկայություն, որը հիմա կարդում եք:  

Երբ ավարտեցի դպրոցը, 1971 թվ.-ի գարունն էի: Ես 
ցանկություն չունեի սովորելու: Ես կեղծ հիփփի էի: Ես 
ճանապարհ էի ընկնում դեպի Սան Ֆրանցիսկո սկզբից 
ընկերների հետ մեքենայով, ապա` ճանապարհից որևէ մեքենա 
բռնելով՝  Սան-Ֆրանցիսկոյից դեպի Բուլդեր, Կոլորադո և ապա 
հետ Քալիֆորնիա, այս անգամ Լոս Անջելես: 

Իմ ընկերներից մեկի, ում հետ ես ճանապարհորդում էի, մայրը, 
մի մեծ և գեղեցիկ տուն ուներ Բևեռլի Հիլսում: Նա հրավիրեց 

Սթիվեն Վեդելի Վկայությունը 

(Շարունակությունը՝ էջ 6)

(Շարունակությունը՝ էջ 8)

մեզ մնալ իր տանը մի որոշ ժամանակ, մինչև որ 
մենք աշխատանք գտնեինք և բնակարան, որ 
տեղափոխվեինք: Նրա տան բակում մի գեղեցիկ 
լողավազան կար, իսկ տանը՝ աղախին, որը 
մեզ համար գնումներ էր անում և կերակուր 
պատրաստում: Իդեալական արձակուրդի 
նմանվող կյանք կարող էր լինել, բայց իմ կյանքի 
ամենաթշվառ ժամանակաշրջանն էր: 

Ես զգում էի, որ բոլորովին մոլորված էի և 
առանց որևէ հույսի: Չկար ոչինչ, որ կարող էր 

վերացնել կյանքի իմաստի և նպատակի մասին մշտական 
մտորումները և շփոթությունը իմ մտքից և հոգուց: Ինձ 
զգում էի ներքուստ թակարդի մեջ: Ես ուզում էի իմաստալից 
կյանք, իմաստ, որ ուրիշներին էլ օգնեի: Ես անհանգստացած 
էի իմ շուրջը աշխարհում իրավիճակով, կոռուպցիայով, 
անտարբերությամբ, հանցագործությամբ և արյունահեղությամբ: 
Ես ուզում էի ապրել խաղաղության աշխարհում և կարծում 
էի, որ հիփփիների շարժումը Քալիֆորնիայում կպարգևի 
ինձ մի այլընտրանքային պատասխան այն հարցերին, որ 

Սթիվեն Վեդել Եղբայրը 

11 Մտ. 7:15-20, Յակ. 3:11-12, Յյտ. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-12, 14-15   
12 Ժղ. 3:19, Ես. 2:22   
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ունեի  մրցակցային համակարգին: Ես մտածեցի, որ հաշիշ և 
մարիհուանա ծխելը, ԼՍԴ և այլ հալյուցինոգեն թմրադեղեր 
ընդունելը ինձ կտա ըմբռնում, որը խնդրում էի` գտնելու կյանքի 
իմաստը, որը ապրում էի: Ես չէի ցանկանում ժամը իննից հինգը 
աշխատանք, ցանկապատով տուն շներով և կատուներով, և 
առանց ապագայի: Ես ուզում էր իմանալ, թե ինչպիսին պետք 
է կյանքը լիներ:   Այն բոլոր դեղերը, որ ընդունում էի խլեցին 
ինձանից առողջամտությունը և շատ քիչ ողջամիտ կարողություն 
թողեցին որևէ բան անելու: Ես կարծում էի, որ գժվում եմ և 
առանց կասկածի, երևի գժվում էի: Բայց ինձ բոլորովին այդպես 
չէին դաստիարակել:  

Մանկության տարիներս օտար երկրներում էի անցկացրել: 
Իմ հայրը աշխատում էր Միջազգային Երիտասարդ մարդկանց 
քրիստոնեական ընկերակցությունում (ԵՄՔԸ) Տոկիոյում, 
Ճապոնիայում, և մենք հավատարմորեն ամեն կիրակի եկեղեցի 
էինք այցելում, ոչ աղանդավորական եկեղեցի: Ինձ միշտ 
սովորեցրել են, որ մենք Քրիստոնյա ենք, և միշտ սովորեցրել 
են լինել մարդասեր, օգնել մյուսներին: Ես գիտեի, որ Սուրբ 
Ծնունդը և Սուրբ Զատիկը հատուկ ժամանակներ էին, որ դրանք 
կապ չունեին Սանտա Կլաուսի և Զատիկի ճագարի հետ: Ես 
հավատում էի հոգումս, ինչպես երեխաների մեծամասնությունը, 
որ կա մի Ստեղծիչ, Աստված, որը ստեղծել է ամեն ինչ, ներառյալ 
ինձ: Ինձ սովորեցնում էին հավատալ Հիսուս Քրիստոսը Փրկիչ 
է, մինչդեռ ես իրականում չգիտեի, թե ով է Հիսուսը: Ես ուժ 
չունեի իմ կյանքում, ուժ` մեղք չգործելու, և իսկապես, նայելով 
ետ, ոչ մի եկեղեցի, որ ես երբևէ այցելել եմ չի սովերեցրել ինձ, թե 
իրականում ինչ է մեղքը: Ես երբեք չէի լսել «Ոգուց վերածնվել» 
տերմինը, և երբեք ականատես չէի եղել հրավերի, որտեղ 
հոգիներ են փրկվում այդ եկեղեցիներից որևէ մեկում:  Նրանք 
հոգեպես մեռած էին, ճիշտ ինչպես և ես: 

Ես միջնակարգ դպրոցի տասներորդ դասարանում էի, 
երբ իմ ընտանիքը վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ: Ես 
այլևս չէի ուզում հոգեպես մեռած լինել: Մարդիկ իմ շուրջը 
հասարակությունից դուրս էին մղվում և թմրանյութեր 
ընդունում: Ես իսկապես սկսեցի փնտրել իմ ներքին հարցերի 
պատասխանները կյանքի, մահվան, հավերժության, նպատակի 
մասին:  Հեռավոր Արևելքի կրոնների մասին գրքեր կարդացի, 
առեղծվածային կրոնների, Բնիկ Ամերիկացի հնդիկների 

կրոնների, փիլիսոփայությունների մասին, գրքեր մարդկանց 
մտքերի և իդեալների մասին, գրքեր կոմունիզմի, սոցիալիզմի, 
կապիտալիզմի մասին: Ամեն ինչի մասին, ինչ որ մտքիս գալիս 
էր: Կարդացի Աստվածաշունչը, բայց այդ ժամանակ, առանց 
Աստծո Ոգու իմ ներսում, չկարողացա հասկանալ այն: Փորձեցի 
վանկարկումներ, յոգա, անտառներով զբոսանքներ, ուշադիր 
լինելով, որ հանկարծ ծաղիկներ չտրորեմ` Աստծուն ավելի մոտ 
լինելու համար: Ոչինչ չէր լցնում դատարկությունը ներսումս: 
Ոչինչ չէր աշխատում: 

Այն ժամանակ ես չգիտեի, բայց գիտեմ հիմա, որ Աստված 
էր հոգիս տանջում և այդ Նա էր ինձ բերում այնտեղ, որտեղ ՆԱ 
կարող էր խոնարհել իմ համառ հպարտությունը` Նրան որպես 
Տեր և Փրկիչ ընդունելու միջոցով: Նա թույլ էր տալիս, որ բոլոր այլ 
փորձերը ձախողվեն: Միգուցե քեզ հետ նա այդքան աշխատանք 
անելու կարիք չուներ, բայց Նա գիտեր, որ դա ինձ սթափեցնելու 
միակ ճանապարհն էր:  Նա թույլ տվեց, որ ես գայի Քալիֆորնիա` 
այդ այս նպատակին հասցնելու համար: Նա աշխատում էր ինձ 
վրա, բայց ես դա դեռ չգիտեի:  

Հոլիվուդում, Քալիֆորնիա, չէիր կարող նույնիսկ երկու 
հարյուր ֆուտ քայլել Հոլիվուդի Բուլվարով, քայլել առանց 
Թոնի և Սյուզան Ալամոների Քրիստոնեական Հիմնադրամի 
ներկայացուցիչներին հանդիպելու: Նրանք ամենուրեք էին, ուր 
դու գնայիր: Ամեն անգամ, երբ ես գալիս էի Հոլիվուդ, աշխատանք 
փնտրելու կամ ժամանակ սպանելու համար, նրանք ամենուրեք 
էին` բաժանելով ավետարանչական գրքույքներ և հրավիրելով 
մարդկանց իրենց եկեղեցի` ծառայությունների:  Նրանք լի էին 
Աստծվածային եռանդով: Ինձ մի քանի անգամ պատմել էին Տիրոջ 
մասին և հրավիրել եկեղեցի, ինչպես և շատ ուրիշների,  բայց ես 
նորից ու նորից հրաժարվում էի: Ես դեռ լի էի իմ անձնական 
ճանապարհներով, որպեսզի լսեի ուրիշներին, որ պատմում 
էին ինձ Հիսուսի մասին: Չնայած, շատ անգամներ, գիշերվա 
ժամերին, երբ օրվա աղմուկները նվազում էին և ես մենակ էի, 
ինքս ինձ հետ, Տերը սկսում էր ինձ հիշեցնել այն բաները, որ այդ 
Քրիստոնյաներն ինձ ասել էին, այն գրությունները, որ նրանք 

(Շարունակությունը 5 էջից)

Սթիվեն Վեդելի Վկայությունը 

Եղբայրերը և 
քույրերը 
քարոզում են 
ծերանոցում:
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էին ցույց տվել ինձ Աստվածաշնչի մեջ աշխարհի վերջի մասին, 
բաներ, որ հեշտորեն կարելի է տեսնել չորս կողմը, գրություններ 
հավերժ կյանքի մասին և Դժոխքի մասին, որոնք իսկապես 
մտածել էին տալիս: Դրսից Սատանան ինձ քարշքշում էր, իսկ 
ներսից Աստված էր ինձ կոտրում: 

Մի օր կեսօրին, Աստված ավարտեց այն, ինչ սկսել էր 
իրադարձությունների շարանում: Ես զգացի, կարծես ինչ որ բան 
էր կատարվում իմ կյանքի հետ, բայց չգիտեի ինչ: Այդ օրը նորից 
հայտնվեցի Հոլիվուդի Բուլվարում, բոլորովին չփնտրելով 
իմ եկեղեցական եղբայրներին և քույրերին, բայց ավելի շատ 
խուսափելով նրանց հանդիպել: Բայց դրա փոխարեն ես փողոցի 
անկյունում բախվեցի քույրերից մեկի հետ, որը պարզապես 
հանձնեց ինձ ավետարանչական գրքույկ և հրավիրեց ինձ 
եկեղեցի գալ այդ երեկո: Ես տվեցի նրանց շատ թույլ մի 
մերժողական պատասխան, ասելով. «Ես կմտածեմ դրա մասին»: 
Նա արագ պատասխանեց. «Ես ձեր փոխարեն իսկապես 
կմտածեի դրա մասին, քանի որ միգուցե վերջին անգամն 
է, որ Աստված գործ է ունենում քեզ հետ»: Ուրիշ ոչինչ նրա 
ասածներից ավելի շատ չէր կարող ազդել ինձ վրա: Միայն այն 
միտքը, որ Աստված Ինքը այլևս ոչ մի անելիք չի կարող ունենալ 
ինձ հետ խոցեց ինձ ուժգին: Դա ինձ միանգամից սթափեցրեց: Ես 
խենթ էի, բայց ոչ այնքան, որ չհասկանայի, որ Աստծո ինձ մենակ 
թողնելը կլինի վերջին բանը, որ ես կուզեի: Դա սարսափեցրեց 
ինձ: Ես արդեն բավական թշվառ էի: 

Ես քայլեցի Հոլիվուդի Բուլվարով վերև և ներքև, որտեղ շատ 
մեծ տներ և այգիներով առանձնատներ կային: Նստեցի բակերից 
մեկում և սպասեցի մինչև մարդկանց դեպի եկեղեցի տանող 
ավտոբուսի մեկնելու ժամը եկավ, և միայն այդ ժամանակ նստի 
ավտոբուս:

Ճանապարհը դեպի Սաուգուսի եկեղեցի երկար էր, բայց 
ես ինձ զգում էր, ինչպես տանը: Քրիստոնյա եղբայրներից 
մեկը հանեց իր կիթառը և ներքաշեց ավտոբուսի բոլոր 
մարդկանց ավետարանչական երգեր երգելու մեջ այդ ամբողջ 
ճանապարհին: Ես շատ խաղաղված էի զգում, չնայած որ այս 
ամենը շատ տարօրինակ էր ինձ համար այդ ժամանակ: 

Երբ հասանք եկեղեցի, բոլոր հյուրերը, ովքեր ավտոբուսով 
էին եկել, հրավիրվեցին ներս և տեղեր զբաղեցրին ծառայությանը 
մասնակցելու համար: Ես երբեք չէի եղել այնպիսի եկեղեցի, որը 
կարծես կենդանի էր: Այն չուներ այն մահվան զգացողությունը, 
ինչպես որ այլ եկեղեցիներ, որտեղ ես եղել էի: Այս եղբայրները 
և քույրերը ծառայության ժամանակ բարձրաձայն երգում էին 
ավետարանչական երգեր: Նրանք իրենց ձեռքերը բարձրացնում 
էին դեպի երկինք և աղոթում էին ՏԻՐՈՋԸ: Կարծես թե բոլորը, 
ովքեր այդ եկեղեցում էին այդ գիշեր որոշակի վկայություն արեցին 
այն մասին, թե ինչ է Աստված արել իրենց կյանքերում: Որոշները 
թմրանյութեր էին ընդունել, ինչպես և ես, որոշները` ոչ:  Որոշները 
նախկին ազատազրկվածներ էին, որոշները հասարակության 
ցածր շերտից, մյուսները` բարձրագույն շերտերից: Այդ մարդիկ, 
ինչպես ես ինքս, նույնքան մոլորված էին և թշվառ: Հիմա նրանք 
հայտարարել են Հիսուսին իրենց Փրկիչ: Նրանք այլևս չէին 
ուզում մոլորված լինել, բայց ուզում էին գտնել իրենց: Իմ հոգում, 
ես ուզում էի, որ նրանք փոխանցեին ինձ ծառայությունը այդ 

գիշեր: Ես այդ կյանքն էի ուզում, բայց դեռ համոզված չէի շատ 
բաների վերաբերյալ: Սատանան միլիոնավոր կասկածներ 
էր նետում դեպի ինձ` իր վերջին փորձերը ձեռնարկելով ինձ 
Փրկվելուց զերծ պահելու: Աստվածաշունչն ասում է. «Հավատա 
Տեր Հիսուս Քրիստոսին և Փրկված ես լինելու»: Խորանի մոտ այդ 
գիշեր, Սատանան կորցրեց իր ուժը ինձ վրա: Ես հավատացի 
Տեր Հիսուս Քրիստոսին այդ գիշեր ծնկաչոք այդ հավաքված 
հավատացյալների դիմաց և փրկվեցի: Փա`ռք Աստծո: Փառք 
Տիրոջը հավերժ Իր համբերության համար և Իր ողորմության 
համար: Ես վերածնվեցի:  

Ես զգացի, թե ինչպես Տերը մտավ սրտիս մեջ այդ գիշեր և 
երբեք թույլ չեմ տա, որ գնա: Ծառայությունից հետո աղոթքի 
սենյակ մտնելը և հաստատ իմանալը, որ Աստված իսկապես կա 
Դրախտում, որը հոգ է տանում ինձ համար և պատասխանել է 
իմ աղոթքին, ամենալավ զգացողությունն էր, որ ես երբևէ ունեցել 
եմ: Այն գինը, որ Հիսուսը վճարել է սրա համար Իր սեփական 
արյունն է: Նա մեռավ , որ մենք ապրենք: Նա բերեց ինձ այդ օրը 
այդտեղ, որը ես երբեք չեմ մոռանա: Նա պարգևեց ինձ Սուրբ 
Հոգով մկրտությունը սրանից երկու շաբաթ անց: Ոչինչ երբեք 
չէր կարող ինձ այլևս համոզել այս փորձառությունից հետո, որ 
Աստված իրական չէ: Նա կենդանի է, և կենդանի է առհավետ: 
Նա փրկեց ինձ և Նա կարող է փրկել քեզ: Այն ժամանակվանից ես 
հազարավոր մարդկանց եմ տեսել, որոնք եկել էին Քրիստոսին 
այս եկեղեցու միջոցով: Ես տեսել եմ շատ, շատ մարդկանց, 
ովքեր բժշկվել են Աստծո ուժով տարբեր հիվանդություններից 
և տկարություններից, որ ունեին: Ես տեսել եմ, թե ինչպես 
կոտրված կյանքեր (ինչպես իմը)  արդյունավետ են դարձել: Ես 
չէի փոխի այս Քրիստոնեական կյանքը աշխարհում ոչնչի հետ: 

Թոնի և Սյուզան Ալամոները մարդիկ էին, որոնք Աստված 
օգտագործել է, որպեսզի հազարավոր մարդկանց տարբեր 
ճանապարհներից բերի դեպի նոր կյանք` Քրիստոսի հետ: 
Նրանք երկուսն էլ անմնացորդ էին անում դա: Նրանք երբևէ 
ոչինչ չեն խնդրել որևէ մեկից սրա դիմաց, միայն այն, որ մենք 
ծառայենք Աստծուն: Սյուզանը հեռացավ և գնաց Աստծո հետ 
լինելու 1982 թվ.-ին և այդ ժամանակից ի վեր Թոնին շարունակեց 
իր ավետարանչությունը ամեն օր: Նա շարունակում է մինչև 
հիմա: Ես և  շատ ուրիշներ շատ շնորհակալ ենք նրանց երկուսից 
էլ ոչ միայն Աստծո եռանդը ունենալու համար, որպեսզի ոգևորեն 
իրենց վկաներին փողոցներում ամեն օր կարիքավորներին 
օգնելու, այլև նրա համար, որ ինձ պես մարդկանց տրամադրում 
էին կացարաններ, որպեսզի կարողանան ապրել կենտրոնացած, 
աստվածային կյանքով և չընկնեն այս դևային աշխարհի 
ծուղակները: Փառք Աստծո: 

Եթե կարդում եք այս վկայությունը և դեռ փրկված չեք, մի 
սպասեք: Հիսուս Քրիստոսը իսկապես երկրի Փրկիչն է և կարող 
է ձեզ տալ այն ամենը, ինչ ցանկանում եք: Նա փրկեց ինձ, Նա 
տվեց ինձ մի բան, որի մասին կարող եմ գոռալ, մի բան, որի 
համար պետք է ապրել և մեռնել: Նա կարող է քեզ համար անել 
նույնը: Մի՛ սպասիր: 

Խնդրիր նրան մտնել սրտիդ մեջ այսօ՛ր: 
Փառք ՏԻՐՈՋԸ,
Սթիվեն Վեդել
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և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:13 Ուսումնասիրիր Թագավոր Ջէյմսի 
Աստվածաշնչի տարբերակը և հետևիր պատվիրաններին:14 

Քայլիր ԱՍՏԾՈ ՈԳՈՎ: 15

Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում 
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:16 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ 
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:17 Հավատում եմ, որ 
ՆԱ մահացավ խաչի վրա  և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ 
գործած բոլոր մեղքերի քավության համար:18 Հավատում եմ, 
որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց 
ՀԻՍՈՒՍԻՆ19, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ  նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում 
և այս պահին լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը և 
այս աղոթքը:20 ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում 
եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:21 Մաքրիր իմ բոլոր 
մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր խաչի վրա 
իմ փոխարեն Գողգոթայում:22 ԴՈՒ չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես 
գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է այդպես 
ասում:23 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես 
չես թեքի, այդ թվում և ինձնից:24 Հետևաբար, ես գիտեմ, 
որ ԴՈՒ լսել ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես 
գիտեմ, որ փրկված եմ:25 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ 
շնորհակալությունը ՝ հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս 
մեղք չգործելով:26 

Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց մկրտություն 

անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ 
և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:27 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:28

ԱՍՏՎԱԾ ուզում է, որ դու պատմես քո փրկության 
մասին մյուսներին: Դու կարող ես դառնալ Քահանա Թոնի 
Ալամոյի Ավետարանչական գրականության տարածողը: 
Մենք անվճար կուղարկենք քեզ այդ գրականությունը: Ավելի 
շատ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարեք 
կամ էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք մեզ: Եվ տարածեք այդ 
ուղերձները:

Եթե ուզում եք, որ աշխարհը փրկվի, ինչպես ՀԻՍՈՒՍՆ 
է պատվիրում, ապա մի կողոպտեք ԱՍՏԾՈՒՆ, ԻՐ 
տասանորդները: Աստված ասում է. «Մի՞թե մարդը 
կկողոպտի ԱՍՏԾՈՒՆ. Իսկ դուք կողոպտում եք ԻՆՁ: Բայց 
դուք ասում եք. «ՔԵԶՆԻՑ ի՞նչ ենք գողացել: Տասանորդներն 
ու նվիրաբերությունները: Անեծքով անիծված եք, քանի 
որ կողոպտում եք ԻՆՁ, ամբողջ ազգը և [նույնիսկ ամբողջ 
աշխարհը]: Բոլոր տասանորդները [համախառն եկամուտի 
10%-ը] ամբար բերեք, որպեսզի ՏԱՆՍ [փրկված հոգիները] 
մեջ ուտելիք լինի [հոգևոր ուտելիք] և ապացուցեք ԻՆՁ 
այդպես, ասում է ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ: Եթե չբացեմ Դրախտի 
պատուհանները ձեզ համար և օրհնություն չթափեմ ձեզ 
վրա, ուրեմն դուք վայր չեք ունենա դրանք ստանալու համար: 
Հանուն ձեզ կհանդիմանեմ վնաս հասցնողին, որ նա այլևս 
չավերի ձեր պտուղը, և ձեր այգու որթնատունկը անպտուղ 
չի լինի, ասում է ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐԸ: Բոլոր ազգերը երանի կտան 
ձեզ և դուք ցանկալի երկիր կդառնաք, ասում է ՏԵՐԵՐԻ 
ՏԵՐԸ» (Մաղաքիա 3:8-12):

(Շարունակությունը 5 էջից)

ԱՍՏԾՈ ԲԱՆԱԿԸ ԵՒ 
ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐԸ

(ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԸ) 
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