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Ամբողջ աշխարհով տարածված եկեղեցիներՆոր Երուսաղեմ

Համաշխարհային ԼրատուՀամաշխարհային Լրատու

ՀՐԵՂԵՆ 
ՄԱՐՏԱԿԱՌՔԵՐԸ

Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո

Ծավալ 17500Քահանա Թոնի Ալամո Ալամոյի Քրիստոնյա Ժողովուրդ

(Շարունակությունը էջ 2-ում)

Մարդիկ «մարտակառք» բառը տեսնելիս, կարծում են, որ այն 
ունի միայն մեկ նշանակություն ՝ ձիաքարշ, երկու անիվով սայլ, 
որը օգտագործվում էր պատերազմների, մրցավազքերի ժամանակ 
հին ժամանակներում և այլ դեպքերում»։ Վեբսթերի բառարանը 
նաև ասում է. «տես՝ ՄԵՔԵՆԱ»։ Երբ ստուգում ենք «մեքենան», 
տեսնում ենք, որ այդ բառը սերում է լատինական «carrus» 
բառից, որն էլ նշանակում է «մարտակառք»։ Մարտակառքը նաև 
նշանակում է «(1) անիվների վրա ցանկացած փոխադրամիջոց, 

հրեշտակներ էին տեղափոխում: Դրանք «հրեղեն 
մարտակառքերն են» և անտեսանելի են մարդկային աչքին 
մինչև ԱՍՏՎԱԾ թույլ կտա մեզ տեսնել նրանք: Այսօր ՆԱ 
ավելի ու ավելի շատ մարդկանց է թույլ տալիս տեսնել 
Երկնային թռչող ափսեները: Նրանք ուսումնասիրում են 
երկիրը ՀԻՍՈՒՍԻ վերադարձից առաջ և նրանք են, որ, 
համաձայն ԱՍՏԾՈ հրամանների, աղետներ են բերում 
երկրի տարբեր մասերում մարդկանց հայհոյանքների, 
կռապաշտության և շատ այլ մեղսավոր արարքների 
պատճառով:1

Որոշ մարդիկ հավատում են, որ «ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ» 
բառերին հավատալը միակ բանն է, որ մենք պետք է 
անենք և կփրկվենք:  Իրականում, ԱՍՏՎԱԾ ի նկատի 
ունի, որ մենք պետք է հավատանք այն ամենին, ինչ ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍՆ ասել է, արել է և մինչ օրս անում է ԻՐ ՄԱՐՄՆԻ 
միջոցով, որն էլ ՆՐԱ Եկեղեցին է, ՆՐԱ Հարսնացուն: Ահա 
թե ինչու ՆԱ Յայտնութիւն գրքում պատվիրում է մեզ 
ջանասիրաբար հետևել ԻՐԵՆ: 2

Շատ մարդիկ հայտարարում են, որ հավատում են ՆՐԱ 
անունին, բայց սատանան նույնպես հավատում է ՆՐԱ 
անունին և երկյուղում է (Յակոբոս 2:19): Ինչևիցե, ՀԻՍՈՒՍՆ 
ասում է մեզ, որ ՆԱ պատվիրում է մեզ հետևել ԻՐԵՆ և 

Քահանա Ալամոն և նրա կինը՝ Սյուզանը, իրենց 
միջազգային հեռուստահաղորդման ժամանակ, 
ձայնագրված է Գրէնդ Օլե Օպրի, Նաշվիլ, Թենեսի 
նահանգում                   Լուսանկարված է 1975 թվ.-ին

1 Ծննդոց 19:1-25, Թուեր 22:1-35, 25:1-9, Թագաւորութիւններ Բ 24:1-17, Թագաւորութիւններ Դ 19:35, Մնացորդաց Ա 21:9-30, Մնացորդաց Բ 32:19-22, Յայտնութիւն 7:1-2,  գլխ. 8, 
9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20,  գլխ. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   2 Մատթէոս 3:7-10, 7:13-23, Յովհաննէս 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Հռոմէացիներին 12:5-21, Գաղատացիներին 5:14-
26, Եփեսացիներին 4:20-32, Տիտոսին 2:11-15, Եբրայեցիներին 2:1-3, Յակոբոս 1:21-27, Պետրոս Ա 4:7-8, Պետրոս Բ 1:3-11,  Յովհաննէս Ա 2:3-11, 15-17, 3:4-12, Յայտնութիւն 3:14-22   

(2) փոխադրամիջոց, որը տեղաշարժվում է ռելսերի 
վրա, օրինակ՝ տրամվայ կամ վագոն, (3) ավտոմեքենա 
և (4) վերելակի խցիկ»: Ժամանակակից սահմանումը 
նաև ներառում է օդանավերը, ՉԹՕ-ները, թռչող 
ափսեները և մարդկանց համար նախատեսված 
ցանկացած փոխադրամիջոց, հրեշտակներին և այլն: 
Կառքի եբրայերեն թարգմանությունը կարող է լինել 
նաև «բազմություն» կամ «վագոններ»: Այսպիսով, 
«մարտակառք» բառը շատ իմաստներ ունի: 

Թագաւրաց Դ  գրքի 6:15-ում, երբ ԱՍՏԾՈ մարդու 
(Եղիսէէի) սպասավորը (կամ ծառան) արթնացավ 
վաղ առավոտյան և դուրս եկավ, նա տեսավ ձիերով և 
մարտակառքերով զորք, որը շրջափակել էր քաղաքը 
(դրանք հրեղեն մարդակառքեր չէին, քանի որ պարզապես 
մարդկանց էին տեղափոխում): Եղիսէէի սպասավորը 
(ծառան) հարցրեց նրան. «Տէ՜ր, ի՞նչ պիտի անենք»: 

«Մի՛ վախեցիր», - ասաց նա: «Քանզի մեզ հետ եղողները 
նրանց հետ եղողներից շատ են»։ Ապա Եղիսէէն աղոթեց 
ԱՍՏԾՈՒՆ. «Տէ՜ր, բա՛ց սպասաւորիս աչքերը, որ տեսնի»: 
Եվ ԱՍՏՎԱԾ  բացեց նրա աչքերը, և նա տեսավ, որ Եղիսէէի 
շուրջը լեռը լի էր ձիերով ու հրեղեն մարտակառքերով, 
որոնք եկան նրա մոտ։ Այդ մարտակառքերը տարբերվում 
էին սիրիացիների մարտակառքերից, քանի որ դրանք 

Թոնի Ալամոյի 

     Քրիստոնեական 

  Եկեղեցիvv
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(Շարունակությունը էջ 1-ի)
ջանասիրաբար պահել ՆՐԱ բոլոր պատվիրանները:3 
Եթե մենք խախտենք ՆՐԱ պատվիրաններից գոնե մեկը, 
դրանով մենք կխախտենք նրա բոլոր պատվիրանները, 
որովհետև եթե մենք խախտենք ՆՐԱ պատվիրաններից 
անգամ մեկը, ապա դա բավական է մեր հոգին 
հավերժական Դժոխք և Կրակի Լիճ ուղարկելու համար:4  
Ահա թե ինչու ՀԻՍՈՒՍԸ նախազգուշացնում է մեզ, որ 
ՆԱ չի կատակում: ՆԱ ասում է. «Գիտեմ քո գործերը, [ՆԱ 
գիտի այն ամենը, ինչ մենք ասում և անում ենք], դու, որ 
ո՛չ  սառն ես եւ ո՛չ տաք. երանի դու սառն լինէիր եւ կամ 
տաք. իսկ դու գաղջ ես՝ ո՛չ տաք, ո՛չ էլ սառն. հիմա պիտի 
փսխեմ քեզ ԻՄ բերանից» (Յայտնութիւն 3:15,16): 

Ինչպե՞ս է, որ ՏԵՐԸ գիտի ամեն բան, ինչ մենք ասում 
և անում ենք: Մենք գիտենք, որ այն ամենը, ինչ մենք ասել 
և արել ենք կամ կասենք և կանենք, գրված է գրքում:5 
Մենք գիտենք, որ ԱՍՏՎԱԾ ամենուր է, որ տիեզերքը 
չափազանց փոքր է նրա համար:6  ՆԱ ամենակարողն է, 
ինչը նշանակում է, որ ՆԱ ունի անսահման հզորություն 
և հեղինակություն: ՆԱ ամենահզորն է:7 ՆԱ ներկա է 
ամենուր միաժամանակ:8 ԱՍՏԾՈ համար ոչինչ է իմանալ 
այն ամենը, ինչ մենք ասում և անում ենք, և անհնար է, որ 
ՆԱ ստի (Եբրայեցիներին 6:18):

Ամենակարևորն այն է, որ մենք հավատանք 
ՀԻՍՈՒՍԻՆ, երբ ՆԱ ասում է, որ մենք կդատվենք մեր 
յուրաքանչյուր դատարկ բառի համար:9 Մատթէոս գրքի 
12:32-ում ասված է. «Բայց ասում եմ ձեզ, թէ մարդիկ 
իրենց խօսած ամէն դատարկ բանի համար դատաստանի 
օրը հաշիւ պիտի տան»։ Յայտնութիւն գրքի  20:11-12-ում 
ասված է. «Տեսայ նաեւ մի մեծ, սպիտակ գահ եւ ՆՐԱՆ, 
ով նստել էր դրա վրայ. ՆՐԱ ներկայութիւնից երկինք ու 
երկիր երկիւղ կրեցին ու փախան. եւ նրանց համար տեղ 
չգտնուեց։ Եւ տեսայ մեռելներ, մեծ ու փոքր, որոնք կանգնել 
էին գահի առաջ. եւ բաց արուեցին գրքեր. բացուեց նաեւ 
մի այլ գիրք՝ կեանքի գիրքը։ Եւ մեռելները դատուեցին 
ըստ գրուածքների՝ իրենց գործերի համաձայն»։

Ես մեկ այլ գրականության մեջ գրել էի, որ ԱՍՏՎԱԾ 
ուղարկում է ԻՐ հրեշտակներին ոչնչացնելու 
մեղսավորներին և մեղսագործ վայրերը աշխարհի 
երեսից:10 Յայտնութիւն գիրքը պատմում է յոթ աղետների 
առաջին և երկրորդ խմբերի մասին, որոնք հրեշտակները 
կթափեն ամբողջ, շատ մեղսավոր աշխարհի ոչնչացման 
համար (Յայտնութիւն 8:6 մինչև 9:21, 11:14-19, 16:1-21): 

Մեկ հրեշտակ նաև, ընդամենը մեկ գիշերվա 
ընթացքում ոչնչացրեց Սինաքերիբի 185,000 մարդուց 
բաղկացած բանակը: «Երբ որ գիշերը վրայ հասաւ, ՏԻՐՈՋ 
հրեշտակը եկաւ եւ Ասորեստանի բանակից հարիւր 
ութսունհինգ հազար մարդ սպանեց։ Երբ առաւօտ 
կանուխ վերապրողները ելան, տեսան, որ բոլորը մեռել 

են» (Թագաւորութիւններ Դ 19:35)։11 Երբ Դավիթը մեղք 
գործեց Իսրայելում մարդահամար անցկացնելով, ինչը 
ԱՍՏՎԱԾ չէր ուզում, որ նա աներ, ԱՍՏՎԱԾ մի հրեշտակ 
ուղարկեց աղետներ բերելու Իսրայելի որդիներին, 
ինչը սպանեց յոթանասուն հազար Իսրայելի որդիների  
(Թագաւորութիւններ Բ 24:15):

ԱՍՏՎԱԾ, միաժամանակ լինելով ամենուր, ուղարկում 
է ԻՐ հրեշտակներին, որոնք ՆՐԱ աշխատակազմն են, 
անիծելու երկրի վրայի մարդկանց, որպեսզի ոչնչացնեն 
անբարոյականներին: Հրեշտակները նաև սուրհանդակներ 
են, ովքեր ուղարկված են ուրախալի լուրեր բերելու 
մարդկանց, ինչպես Մարիամը և Եղիսաբեթը:12 

Հիմա ԱՍՏԾՈ կրակն է վառվում բոցի պես, որի մասին 
Պետրոս Առաքյալը խոսում է Պետրոս Բ գրքի 3:7-14-
ում. «Իսկ այժմ երկինք եւ երկիր պահուած են այդ նոյն 
ԽՈՍՔՕՎ, վերապահուած են կրակին դատաստանի օրուայ 
եւ ամբարիշտ մարդկանց կործանման օրուայ համար։ 
Բայց այս եւս ձեզնից ծածկուած չլինի, սիրելինե՛ր, որ 
ՏԻՐՈՋ համար մէկ օրը՝ ինչպէս հազար տարի է, եւ հազար 
տարին՝ ինչպէս մէկ օր։  [Սա պարզապես նշանակում է, 
որ ԱՍՏՎԱԾ կարիք չունի շտապելու քեզ և ինձ դատելու, 
որովհետև մեր կյանքերը շատ կարճ են:13 ԱՍՏՎԱԾ հավերժ 
է: ՆԱ ապրում է հավիտյան:14 ՆԱ գիտի, որ դու և ես ՆՐԱ 
առաջ կկանգնենք կայծակնային արագությամբ:15 Նա շատ 
ժամանակ ունի: Երբ ժամանակը վերջանա, մենք նրա առաջ 
կկանգնենք շատ շուտով]: Տէրը չի ուշացնի իր խոստումը, 
[ԻՐ դատաստանը] ինչպէս կարծում են ոմանք, թէ ուշացած 
է, այլ համբերատար է ձեր հանդէպ. քանզի չի ուզում, որ 
որեւէ մէկը կորստեան մատնուի, այլ ուզում է, որ ամէնքը 
ապաշխարեն [նախքան մեր ակնթարթային դատաստանը 
կավարտվի կայծակնային արագությամբ]: 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։ 
Բայց մենք, ԱՍՏԾՈՒ խոստման համաձայն, աչքներս 
յառած սպասում ենք նոր երկնքի եւ նոր երկրի, որոնցում 
արդարութիւնն է բնակւում։ Ուստի, սիրելինե՛ր, սպասելով 
այս բաներին, ջա՛նք թափեցէք, որ ՆԱ գտնի ձեզ անբիծ եւ 
անարատ, խաղաղութեան մէջ»։

ԱՍՏԾՈ կրակը, որը չի վառվում նույն կերպ, ինչպես վերը 
նշված կրակը, այն վառում է ամբողջ երկինքը և երկիրը: 
Ահա այդպիսի կրակի մի քանի օրինակ: Յայտնութիւն 
գրքի 1:13-14-ում ասված է, որ մեկը եօթը ճրագակալների 
մէջտեղում էր, որ խորհրդանշում էր յոթ եկեղեցիներ՝ «նման 
ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴՈՒՆ [ՀԻՍՈՒՍԻՆ]՝ մինչեւ ոտքերը հասնող 
երկար պատմուճան հագած եւ կրծքին ոսկէ գօտի կապած. 
Եւ ՆՐԱ գլուխն ու մազերն էին ինչպէս սպիտակ բուրդ եւ 
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ինչպէս ձիւն [որ խորհրդանշում էր ՆՐԱ ԱՍՏԾՈ ԳԱՌԸ 
լինելը, որ սպանվել էր աշխարհի ստեղծումից առաջ՝ 
քավելու մեղքերը բոլոր նրանց, ովքեր կապաշխարեն16]. 
եւ ՆՐԱ աչքերը՝ ինչպէս ԿՐԱԿԻ ԲՈՑ…»։

«Տիրոջ հրեշտակը երեւաց նրան [Մովսէսին] մորենու 
միջից կրակի բոցով։ Մովսէսը տեսնում էր, որ մորենին 
հրով վառւում էր, բայց չէր այրւում» (Ելք 3:2)։

“«ԱՍՏՈՒԱԾ ցերեկը նրանց առաջնորդում էր ամպի 
սիւնով, որպէսզի ճանապարհ ցոյց տայ նրանց, իսկ 
գիշերը՝ հրէ սիւնով, որպէսզի գիշեր-ցերեկ նրանք 
ուղեցոյց ունենան» (Ելք 13:21)։

«ՏԻՐՈՋ փառքի տեսիլքը բորբոքուած կրակի նման իջաւ 
Իսրայէլի որդիների առաջ, լերան գագաթը» (Ելք 24:17)։

Մատթէոսի գրքի 3:11 Հովհաննես Մկրտիչը ասում 
է. «Ես ձեզ ջրով եմ մկրտում ապաշխարութեան համար, 
բայց ՈՎ [ՀԻՍՈՒՍԸ] գալիս է ինձնից յետոյ, ինձնից աւելի 
հզօր է, եւ ես արժանի չեմ հանելու նրա կօշիկները. ՆԱ կը 
մկրտի ձեզ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՎ եւ ՀՐՈՎ»։

 «Եւ երբ ՆԱ [ՀԻՍՈՒՍԸ] սեղան նստեց նրանց հետ, 
հաց վերցնելով՝ օրհնեց, կտրեց այն եւ տուեց նրանց։ Եւ 
նրանց աչքերը բացուեցին ու ճանաչեցին ՆՐԱՆ, իսկ 
ԻՆՔԸ նրանց աչքին աներեւոյթ եղաւ։ Եւ նրանք ասացին 
միմեանց. «Մեր սրտերն էլ միթէ չէի՞ն ճմլւում մեր մէջ, մինչ 
ՆԱ ճանապարհին խօսում էր մեզ հետ. եւ ինչպէ՜ս էր մեզ 
բացատրում Գրքերը» (Ղուկաս 24:30-32)։

Թագաւորութիւններ Դ գրքի 6:17-ում Եղիսէէն աղոթեց 
ԱՍՏԾՈՒՆ բացել իր սպասավորի, իր ծառայի աչքերը, 
«Տէ՜ր, բա՛ց սպասաւորիս աչքերը, որ տեսնի»։ Տէրը բացեց 
նրա աչքերը, եւ նա տեսաւ, որ Եղիսէէի շուրջը լեռը լի էր 
ձիերով ու ՀՐԵՂԵՆ [նույնն է, ինչպես որ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ, 
այն ՀՈՒՐԸ, որով Հիսուսը մկրտում է, երբ մենք օժտվում 
ենք զորությամբ ի վերուստ, մկրտվելով ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՎ 
և ԿՐԱԿՈՎ] մարտակառքերով [հրետանասայլ, ՉԹՕ, 
թռչող ափսեներ], որոնք եկան նրա մօտ»։

Գործք գրքի 1:7-9-ում ՀԻՍՈՒՍԸ ասում է ԻՐ 
աշակերտներին. «Յիսուս նրանց ասաց. «Ձեզ տրուած 
չէ իմանալ այն ժամերը եւ ժամանակները, որ Հայրը 
հաստատեց իր իշխանութեան մէջ, այլ, երբ ՍՈՒՐԲ 
ՀՈԳԻՆ իջնի ձեր վրայ [ՀՐԴԵՀ և ՋԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ], 
զօրութիւն պիտի առնէք եւ ԻՆՁ վկաներ պիտի լինէք 
Երուսաղէմում, ամբողջ Հրէաստանում ու Սամարիայում 
եւ մինչեւ երկրի ծայրերը»։ Եւ երբ այս խօսքերն ասաց, 
մինչ նրանք դեռ նայում էին, երկինք վերացաւ, եւ ամպը 
ՆՐԱՆ ծածկեց նրանց աչքերից»։

ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ ՀԻՍՈՒՍԻՆ տարավ Դրախտ: 
ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ է, որ օգտագործում է ՉԹՕ-ները, 
թռչող ափսեները կամ հրեշտակներով կառավարվող 
ՀՐԵՂԵՆ մարտակառքերը: Նրանք այլ մոլորակից չեն: 
Նրանք Երկնային են, Դրախտից, որ ուսումնասիրում 
են երկիրը ժամանակների վերջից առաջ, ՀԻՍՈՒՍԻ՝ 
երկիր վերադարձից առաջ:  Նրանք նաև իրականացնում 
են վշտերի սկիզբը, որոնց մասին ՀԻՍՈՒՍԸ խոսում 
է Մատթեոսի 24-րդ գլխում: Ահա ՀԻՍՈՒՍԻ բառերը. 
«Յիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրանց. «Զգո՛յշ եղէք, 
գուցէ մէկը ձեզ խաբի. որովհետեւ շատերը կը գան ԻՄ 
անունով ու կ՚ասեն, թէ՝ Ես եմ ՔՐԻՍՏՈՍԸ. եւ շատերին 
կը մոլորեցնեն։ Լսելու էք պատերազմների ձայներ 
եւ պատերազմների լուրեր. զգո՛յշ եղէք, չխռովուէք, 

որովհետեւ պէտք է, որ այդ ամէնը լինի, բայց դա դեռ 
վախճանը չէ։ Ազգ ազգի դէմ պիտի ելնի, եւ թագաւորութիւն՝ 
թագաւորութեան դէմ, եւ պիտի լինեն սով, համաճարակ 
ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ։ Սակայն այս ամէնը սկիզբն 
է երկանց» (Մատթեոսի 24:4-8)։

Չե՞ք կարծում, որ մենք արդեն անցել ենք վշտերի սկզբի 
ժամանակը: 9-րդ հատվածը ասում է. «Այն ժամանակ ձեզ 
նեղութեան պիտի մատնեն [և՛ ԱՍՏՎԱԾ, և՛ հրեշտակները 
դիտում են] եւ պիտի սպանեն ձեզ. [ինչպես որ սպանեցին 
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների Վաքոյի 
ցեղասպանության ժամանակ. և՛ ԱՍՏՎԱԾ, և՛ հրեշտակները 
հետևում են. Ջանեթ Ռենոն և Բիլ Քլինթոնը հավաստեցին 
ազգային հեռուստեսությամբ, որ նրանք երկուսն էլ 
պատասխանատվություն են կրում դրա համար:  Բիլ 
Քլինթոնն ասաց. «Սա պետք է դաս լինի մարդկանց, որպեսզի 
նրանք աղանդավոր չդառնան»։ Բիլ Քլինթոնի ասածը և 
արարքը շատ անօրինական, հակասահմանադրական 
ակտ է ընդդեմ օրենքի Առաջին փոփոխության] եւ 
[իսկական Քրիստոնյաներդ] ԻՄ անուան պատճառով բոլոր 
ազգերի կողմից ատելի պիտի լինէք [որովհետև սիրում եք 
ՀԻՍՈՒՍԻՆ: ՀԻՍՈՒՍԸ և հրեշտակները դիտում են ամեն 
բան, ինչ կատարվում է այստեղ]»։ 

Եւ շատերին կնեղացնեն [հետապնդումների պատճառով 
իսկական Քրիստոնյա (ոչ Կաթոլիկ) լինելու համար, և 
շատերը իրար կդավաճանեն  [ինչպես որ արել են]: Շատ 
կեղծ առաքյալներ [Սատանայի կողմից] կհայտնվեն, և 
շատերին կմոլորեցնեն: Այն ժամանակ ձեզ նեղութեան 
պիտի մատնեն [իսկական Քրիստոնյա (ոչ Կաթոլիկ) լինելու 
համար հետապնդումների պիտի ենթարկվեք] եւ պիտի 
սպանեն ձեզ [ինչպես որ արել են]: Եւ այն ժամանակ շատերը 
պիտի գայթակղուեն եւ միմեանց պիտի մատնեն ու միմեանց 
պիտի ատեն։ [Յայտնութիւն 12:9 –ում ասված է. «Եւ ընկաւ մեծ 
վիշապը՝ առաջին օձը, որ կոչւում է Բէեղզեբուղ եւ Սատանայ 
եւ որ մոլորեցրեց ամբողջ աշխարհը. եւ նրա հետ ընկան 
(Դրախտից)  նաեւ նրա հրեշտակները»։] Եւ բազում սուտ 
մարգարէներ [Սատանայի կողմից] պիտի ելնեն ու շատերին 
պիտի մոլորեցնեն։ Եւ անօրինութեան շատանալուց՝ շատերի 
սէրը պիտի ցամաքի։ Բայց ով մինչեւ վերջ համբերեց, նա 
պիտի փրկուի։ [ԱՍՏՎԱԾ և ՀՐԵՂԵՆ մարտակառքերը 
տեսնում և լսում են ամեն ինչ]: Եւ արքայութեան այս 
Աւետարանը [այս ճշմարտությունները] պիտի քարոզուի 
ամբողջ աշխարհում՝ ի վկայութիւն բոլոր հեթանոսների. եւ 
ապա պիտի գայ վախճանը [աշխարհի]»։ «Արդ, երբ տեսնէք 
սարսափելի սրբապղծութիւնը, - որի մասին ասուած է 
Դանիէլ մարգարէի միջոցով, - որ հաստատուած է սուրբ 
վայրում (ով ընթերցում է, թող հասկանայ) (Մատթէոսի 24:9-
15):

Գարշանքն ամայացնում է ամբողջ աշխարհը, երբ 
Հռոմի Պապը՝ Վատիկանը, հավաքում է բոլոր ազգերի 
ղեկավարներին միասին՝ ձևավորելու Մեկ Աշխարհի 
Կառավարություն, Նոր Աշխարհի Կարգ, որը գազանն է: 
Սա արվում է Սատանայի հոգով:

Ահա աջակից, անկախ ակտիվիստ էնդրյու Պուհանիքի  
2012 թվ.-ի դեկտեմբերի 10-ի  հոդվածը, որը վերաբերում 
է Վատիկանի մամլո հաղորդագրություններից մեկին. 
«Վատիկանը կոչ է անում Աշխարհի Կառավարության 
և Նոր Աշխարհի կարգի»: «Կաթոլիկ Եկեղեցու 
[սատանայական եկեղեցու] առաջնորդը, Պապ 
Բենեդիկտոս XVI սկսել է Աշխարհի Կառավարության 

(Շարունակությունը էջ 4-ում)
16 Եսայի 53:4-12, Յովհաննէս 1:29, Պետրոս Ա 1:18-19, Յայտնութիւն գլխ. 5, 6:16, 7:9-17, 
12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27   
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և Նոր Աշխարհի Կարգի հիմնումը: 2012 թվ.-ի 
դեկտեմբերի 3-ին Հայրապետական Խորհրդում հանուն 
Արդարության և Խաղաղության իր ելույթի ժամանակ նա 
կոչ է արել «կառուցել համաշխարհային հանրություն,  
համապատասխան հեղինակության հետ», որը կծառայի 
«մարդկային ընտանիքի ընդհանուր բարեկեցությանը»: 

Ընդհանուր բարեկեցությու՞ն: Յայտնութիւն գրքի 16:1-
2-ում ասված է, որ եթե մենք միանանք այնպիսի անիծված 
կազմակերպության, ինչպիսին այդ գազանն է, այս Մեկ 
Աշխարհի Կառավարությանը, այս Նոր Աշխարհի Կարգին, 
ապա մենք կնիք կդնենք մեր սեփական ճակատագրի 
վրա. «Եւ տաճարից լսեցի մի բարձր ձայն, որ ասում 
էր եօթը հրեշտակներին. «Գնացէ՛ք, ԱՍՏԾՈՒ ցասման 
եօթը սկաւառակները թափեցէ՛ք երկրի վրայ»։ Առաջին 
հրեշտակը գնաց եւ իր սկաւառակի պարունակութիւնը 
թափեց երկրի վրայ. եւ չար պալարներ գոյացան այն 
մարդկանց վրայ, որ ունէին գազանի դրոշմը [որը ևս Մեկ 
Աշխարհի Կառավարության նշանն է, Մեկ Աշխարհի 
Կարգը ] ու երկրպագում էին նրա արձանին [որը ամբողջ 
խաբված աշխարհն է և չփրկված մարդիկ]։

Յայտնութիւն գրքի 19:20-ում ասված է. «Եւ բռնուեց 
գազանը [Հռոմի կողմից կառավարվող Մեկ Աշխարհի 

Կառավարությունը, Նոր Աշխարհի Կարգը17] ու նրա հետ եղող 
սուտ մարգարէն [որ Կաթոլիկ սատանայական եկեղեցին 
է], որ նրա առաջ նշաններ [սուտ հրաշքներ, ինչպիսիք են 
Մարիամի արտաքին տեսքը և ՀԻՍՈՒՍԻ արյունահոսումը 
խաչի վրա և Մարիամի արյունոտ ձեռքերով քանդակները] 
էր գործում. դրանցով մոլորեցնում էր նրանց, որոնց ստիպել 
էր առնել գազանի դրոշմը [ամբողջ աշխարհի մարդկանց, 
որոնց Սատանան մոլորեցրել է] եւ երկրպագուներ էր 
դարձրել իր արձանին [նրանք, ովքեր ծառայում են այս 
կառավարությանը և վճարվում նրա կողմից]։ Եւ նրանց 
կենդանի գցեցին ծծմբով այրուող կրակէ լճի մէջ»։

Այն, ինչ անում և ասում է պապը, շատ մեծ արագությամբ 
տանում է ողջ մոլորված աշխարհը դեպի գազանի դրոշմը 
նրանց ձեռքին կամ ճակատին դնելու: Նրանք, ովքեր կընդունեն 
այդ դրոշմը, նույնն են ինչ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ հայհոյողները, 
և այս պապը մոլորեցնում է շատերին խաղաղության և 
անվտանգության անվան տակ:18 Յայտնութիւն գրքի 13:16-
17-ում ասված է. «Եւ ստիպի [նա՝ Սատանան մարմնավորող 
Պապը, նրա կեղծ եկեղեցին, նրա Նոր Աշխարհի Կարգը, 
Մեկ Աշխարհի Կառավարությունը] բոլորին՝ փոքրերին եւ 
մեծամեծներին, հարուստներին եւ աղքատներին, ազատներին 
ու ծառաներին, որ դրոշմ դնեն նրանց աջ ձեռքի եւ ճակատի 
վրայ։ Եւ ոչ ոք չկարողանայ գնել ու վաճառել, եթէ չունենայ գրի 
դրոշմը եւ գազանի անունն ու նրա անուան թիւը»։

(Շարունակությունը էջ 3-ի)

ՀՐԵՂԵՆ ՄԱՐՏԱԿԱՌՔԵՐԸ

Սյուզեթ Բրաունի վկայությունը
17 Յայտնութիւն 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3   18 Երեմիա 6:13-14, 8:11, Եզեկիէլ 
13:9-10, Մատթէոս 10:34, Թեսաղոնիկեցիներին Ա 5:1-9   

Քալիֆորնիա
Ալամոյի Եկեղեցի, 

Շնորհակալ եմ գրականության վերջին արկղի համար: 
Ես կարող էի ևս մեկ արկղ օգտագործել: Ինձ մոտ միայն երեք 
օրինակ գրականություն է մնացել: 

Երբ ես կայանած մեքենաներ եմ տեսնում, ես դնում եմ 
գրականությունը դրանց  առջևի ապակու վրա: Քահանա Ալամոյի 
ձայնագրությունը սերմնացանի մասին մեծ ազդեցություն 
ունեցավ իմ կյանքի վրա: Քահանա Ալամոն նաև ասում է. «Որևէ 
բան արա, քանի դեռ կարող ես»: Երեկ ես ամբողջ գրականությունը 
բաժանեցի Լյութերական եկեղեցական դպրոցում և Սիլ Բիչի 
նավահանգստային տարածքում և այն վերջացավ: Այնքան 
լավ օր էր՝ Աստծո մեջ, և ես իսկապես հաճույք ստացա իմ 
սիրելի սպորտաձևից՝ «Սատանայի ետևին հարվածելուց» և, 
ինչպես Քահանա Թոնին է ասել. «այն ինձ իսկական հաճույք է 
պատճառում»: Ինչպես գիտեք, շատերն են լսել Թոնիի մասին 
Վատիկանի կողմից ղեկավարվող լրատվամիջոցներից: Երբ ես 
գրականություն եմ տալիս այդ մարդկանց, ես համոզվում եմ, որ 
նրանք Քահանա Ալամոյի մասին ճշմարտությունը լսեն:  Այն 
արատավոր արշավները, որ նրանք կատարում են Քահանա 
Ալամոյի վրա, ամբողջությամբ կեղծ են և Վատիկանը ատում 
է նրան (ինչպես որ ատում էին Հիսուսին), քանի որ նա նրանց 
թիվ 1 հասարակական թշնամին է` Վատիկանը՝ Սատանայի 
եկեղեցին, բացահայտելու պատճառով:  

Սա բառերի պատերազմ է, ինչպես Քահանա Ալամոն ասել է, 
Աստծո ճշմարտությունը Սատանայի ստերի դեմ: Բայց շատերը, 
ում տալիս եմ գրականությունը, լսում են իրականությունը 
Ալամոյի եկեղեցու մասին: Որքան ավելի շատ են հետապնդում 
Թոնիին, այնքան ավելի եմ ես համոզվում, որ նա Աստծուց է: 
Ես ընդհամենը պետք է լսեմ հաղորդագրությունները, որպեսզի 
հասկանամ, որ նա իսկապես Աստծո մարգարեն է: Դրախտում 
ձեր փոխհատուցումը մեծ է, Քահանա Ալամո, որովհետև դուք 

ձեր կյանքը տվել եք Աստծուն` հանուն ուրիշների փրկության, 
որպեզի նրանք հավիտյան լինեն Դրախտում և խուսափեն 
Դժոխքում հավիտյան վառվելուց: Եթե նույնիսկ նրանք ձեզ 
սպանեն, ես գիտեմ, որ այն Աստծո աշխատանքը, որը դուք 
ծավալել եք՝ հավիտենական ավետարանի քարոզումը, 
կշարունակվի: Սատանան չի կարող կանգնեցնել Աստծո 
ճշմարիտ գործունեությունը: Նույնիսկ բանտում գտնվելով, 
ավետարանը ձեր գրականության միջոցով քարոզվում է 
ամբողջ աշխարհով ավելի ջերմեռանդորեն, քան երբևէ այն 
Քրիստոնյաների միոցով, ովքեր ձեզ նման են, Քահանա: 
Սատանան պարտության մատնված ոսոխ է: Փառք Աստծո: 

Վատիկանը, մեծ պոռնիկը, չի փոխվել և երբեք չի փոխվի: 
Ես կաղոթեմ, որ Աստված պաշտպանի Քահանա Ալամոյին 
սատանայական գազանից և ես գիտեմ, որ Նա կանի դա: «Ոչ 
մի վնասակար գործիք քո դէմ յաջողութիւն չպիտի ունենայ»: 
Ինչպիսի՛ խոստում: «Իմ օծեալներին մի՛ մօտեցէք եւ իմ 
մարգարէների հանդէպ չար մի՛ եղէք»։ Յայտնութիւն գրքի 18:24-
ում ասված է. «Եւ քո [Վատիկանի] մէջ գտնուեց ամբողջ արիւնը 
մարգարէների, սրբերի, ինչպէս նաեւ երկրի վրայ սպանուած 
բոլոր մարդկանց»։ Բայց մենք գիտենք, թե ով է հաղթում 
վերջում և դա սատանան չէ՛: Շարունակե՛ք շարունակել: Ես 
գիտեմ, որ դուք կշարունակեք՝ եկեղեցի և Թոնի: Ինչպես Թոնին 
ասել է. «Ես համոզված եմ, որ դուք լսել եք ատելության մասին 
նոր օրենքը.եթե դուք դեմ եք միասեռ ամուսնություններին, դուք 
հանցագործ եք համարվում»։ Ես համոզված եմ, որ դրան շատ 
շուտով օրենքի ուժ կտան: 

Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար: Անհամբեր սպասում եմ 
գրականությանը, որպեսզի մենք կարողանանք հարձակում 
գործել Սատանայի վրա:  Փառք Աստծուն: 
Վ. Դ.                    Լէյքուդ, Քալիֆորնիա
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Եւ նրա մամլո հաղորդագրությունը, որում Պապը 
ավելացնում է, որ սա «միջոց է պաշտպանելու համընդհանուր 
խաղաղությունը և արդարությունը [Դուք հօր կողմից 
սատանայի զաւակներ էք, եւ ձեր հօր ցանկութիւններն 
էք ուզում կատարել, թէեւ նա ի սկզբանէ մարդասպան 
էր եւ ճշմարտութեան մէջ չմնաց, որովհետեւ նրա մէջ 
ճշմարտութիւն չկար։ Երբ որ նա սուտ խօսի, ինքն իրենից է 
խօսում, քանի որ նա սուտ է եւ ստի հայր (Յովհաննէս 8:44)]»: 

Պապի Մեկ Աշխարհի Կառավարության և Նոր Աշխարհի 
Կարգի  հիմնելու տեսլականը ենթադրաբար ոչ թե նոր 
գերտերություն ստեղծելն է, այլ նոր կառավարող մարմին 
[դատապարտված, չփրկված աշխարհի համար (բայց սրբերի 
ազատության համար)] ստեղծելն է, որն առաջարկում 
է նրանց (խորամանկ քաղաքական գործիչներին), 
ովքեր պատասխանատու են որոշումներ կայացնելու, 
դատավարությունների համար չափանիշներ սահմանելու 
և գործնական ուղեցույցեր մշակելու համար: Պապին 
մեջբերել էին, երբ նա ասաց. «Առաջարկված մարմինը 
(Աշխարհի Կառավարությունը) չի լինելու մի քանիսի 
ձեռքում կենտրոնացած գերտերություն, որը կկառավարի 
բոլոր ազգերին, շահագործելով թույլերին»։ [Իրականում սա 

Իմ անունը Սյուզեթ Բրաուն է և ես Թոնի Ալամոյի 
Քրիստոնեական Եկեղեցու անդամ եմ արդեն համարյա հինգ 
տարի: Դրանք իմ կյանքի ամենալավ հինգ տարիներն են եղել: 
Ւմ քահանա Թոնի Ալամոյի ուսմունքի շնորհիվ ես սովորել եմ 
աղոթել և հետևել Տիրոջը, աղոթքով կարդալ Աստվածաշունչը և 
վկայել մարդկանց: Ես այնքան երախտապարտ եմ Թոնի Ալամոյի 
Քրիստոնեական Եկեղեցուն, որովհետև փրկություն ստանալուց 
հետո ես սկսեցի Տիրոջը ծառայել իմ ողջ սրտով և իմ կյանքը 
նվիրեցի Նրան, և նրա եկեղեցու դռները բացվեցին իմ առաջ: 

Ես շատ վաղ տարիքից մեծացել եմ տարբեր Քրիստոնեական 
եկեղեցիներում: Ես սիրում էի ավետարանչական երաժշտությունը, 
երբ փոքր էի: Իմ քեռի Մայքը քահանա էր և պատմել էր ինձ Դժոխքի 
մասին, երբ ես հինգ տարեկան էի: Նա պատմեց ինձ կրակի և 
հավիտյան տանջանքների մասին: Ես հարցրեցի նրան. «Ինչպե՞ս 
փրկվեմ»: Նա աղոթեց ինձ հետ: Ես հիշում եմ, թե ինչպես էինք 
աղոթում. «Տեր, ես հավատում եմ, որ դու մեռար խաչի վրա իմ 
մեղքերի համար և հարություն առար երրորդ օրը: Մտիր սիրտս, 
Տեր Հիսուս»: Ես երբեք չէի լսել Հիսուսի արյան զորությամբ իմ 
մեղքերի քավության մասին կամ որ ես պետք է հետևեմ Աստծո 
պատվիրաններին: Իմ քեռին ասաց ինձ, որ ես փրկված եմ և 
չեմ կորցնի իմ փրկությունը: Ես հավատում էի, որ «մեկ անգամ 
փրկվելիս, միշտ փրկված ես» և, որ ոչ ոք կատարյալ չէ: Իմ քեռին 
էր ինձ դա ասել: Ես իսկապես կարծում էի, որ միակ բանը, որ 
պետք է անել փրկության համար, դա աղոթելն է և հավատալ, որ 
Հիսուսը մեռավ իմ մեղքերի համար խաչի վրա: Հինգ տարեկան 
հասակից ես հավատում էի, որ փրկված եմ: 

Երբ ավագ դպրոցում էի, հաճախում էի Հարավային 
Բողոքական Եկեղեցի: Քահանան և երգչախմբի ղեկավարը 
մեղքեր էին գործում, ինչը ինձ կտրականապես շրջեց 
Քրիստոնեությունից: Ես ինքս նրանցից ավելի լավը չէի, ես 
նույնպես մեղսավոր էի: Ես դադարեցի եկեղեցի գնալ:

Դպրոցի վերջին տարին ես ուզում էի զվարճանալ և ճանաչված 
լինել: Ես շատ լավ առաջադիմությամբ աշակերտ էի: Սկսեցի 
վատ շրջապատի հետ շփվել դպրոցական վերջին տարին և 
կախվածություն ձեռք բերեցի փողոցային թմրադեղերից: Ես 

Սյուզեթ Բրաունի վկայությունը

(Շարունակությունը էջ 6-ում)

(Շարունակությունը էջ 8-ում)

սկսեցի ընդունել դրանք ամեն օր: Սկսեցի ստել, թմրանյութ 
գնել և վաճառել: Իմ կյանքը սկսեց արագ անկում ապրել: 
Մոլորված և ընկճված էի: Դատարկ և միայնակ էի զգում ինձ: 
Տնից գնացի ընկերոջս հետ ապրելու, ով թմրանյութի դիլեր էր 
և ես այնքան դժբախտ դարձա: Թողեցի քոլեջը և դադարեցի 
աշխատել և սկսեցի ապրել թմրանյութերից կախվածության 
մեջ: Ես փողոցային թմրադեղեր  էի օգտագործում ութ տարի: 
Երբեք չէի ուզում որևէ բանից կախվածություն ունենալ, բայց 
Սատանան պահում էր ինձ և ես չէի կարող կանգ առնել:  

Սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից մի քանի տարի անց 
դիտեցի «Լուզ չենջ» հաղորդումը: Ես դիտեցի, ինչպես էին 
Համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկու աշտարակները 
ընկնում և գիտեի, որ դա կառավարվող պայթյուն էր: Ես 
սկսեցի ուսումնասիրություն անցկացնել սեպտեմբերի 11-ի 
վերաբերյալ: Չորսից հինգ տարի ուսումնասիրություններ էի 
անցկացնում, ուսումնասիրությունների հազարավոր ժամեր: 

Քույր Սյուզեթ Բրաուն

հենց այն է, ինչ նրանք ծրագրում են անել և անում են:] Պապը 
նաև նկարագրում է իր տեսլականը որպես «բարոյական ուժ 
[անբարոյական]», կամ բարոյական իշխանությունը [եթե նա 
այդքան բարոյական է, ապա ի՞նչու այս կառավարությունը 
թույլ չի տալիս Տաս Պատվիրանները հանրային 
դպրոցներում կամ կառավարական մարմիններում, 
ինչպիսիք դատարաններն են], որն ունի «մարդկանց 
ղեկավարելու իշխանություն, ըստ մեր դատողության, որն էլ 
իրենից ներկայացնում է իր իրավասության շրջանակներում 
սահմանափակված օրենքով մասնակցային իշխանություն»։19

ԱՍՏՎԱԾ պատվիրում է մեզ հեռու մնալ Սատանայական 
բոլոր կազմակերպություններից, հատկապես Սատանայի 
Մեկ Աշխարհի Կառավարությունից, որին Սատանայի կողմից 
տրված է Նոր Աշխարհի Կարգի իշխանություն:20 Արդյո՞ք 
դուք կհավատաք ԱՍՏԾՈՒՆ, թե՝ այս Սատանայական 
Վատիկանի Հռոմեական Կաթոլիկ սատանայական 
եկեղեցուն և Պապին: Ոչ մի օգուտ չկա Սատանայի Պապին 

19http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html   
20 Կորնթացիներին Բ 6:14-18, Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:3-12, Յայտնութիւն 2:18-25, 
14:8-11, 16:1-2, 10-11, գլխ. 17, 18:1-8, 19:1-3, 17-21, 20:4, 10   
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Այս ուսումնասիրությունը ինձ օգնում էր խուսափել իմ կյանքից 
և մոլեգնություն դարձավ: Կյանքիս այդ փուլում ես թմրադեղեր 
էի ընդունում և շարունակում ուսումնասիրությունս: Մի 
օր ես հասկացա, որ սուտ տեղեկատվություն եմ կարդում: 
Նստած էի համակարգչիս առջև և սկսեցի աղոթել. «Տե՛ր, ցույց 
տուր ինձ սեպտեմբերի 11-ի մասին ճշմարտությունը: Ես մեծ 
ծանրություն եմ զգում և ուզում եմ ճշմարտությունն իմանալ: 
Ես արել եմ այս բոլոր ուսումնասիրությունները: Ցույց տուր ինձ 
ճշմարտությունը և ազատիր ստերից»: 

Տերը ինձ անմիջապես պատասխանեց: Ես սկսեցի 
տեղեկատվություն գտնել Յիզուիտների և Վատիկանի մասին: 
Ես Կաթոլիկ Եկեղեցու մասին ոչինչ չգիտեի: Դիտեցի Ալբերտո 
Ռիվերայի (նախկին Յիզուիտ քահանա) մասին տեսահոլովակը, 
որի մասին խոսվում էր Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական 
Եկեղեցում 1984 թվ.-ին:  Ես թղթի վրա գրեցի «Թոնի Ալամոյի 
Քրիստոնեական Եկեղեցի» և կողքի դրեցի, բոլորովին 
մոռանալով Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցու մասին: 
Ես շարունակեցի ուսումնասիրել Յիզուիտներին և Վատիկանը: 
Հավատում էի Մեծ Աղետին նախորդող տառապանքներին  
և կարծում էի, որ այնտեղ չեմ լինի, երբ մեկ աշխարհի 
կառավարությունը գա:  Աստված սկսեց բացել իմ ընկալումը 
այն բանի վրա, որ մենք ապրում ենք վերջին օրերում և որ 

Վատիկանը Գարշանքի Մայրն է: Ես չէի ուզում հավատալ 
դրան: 

Մոտավորապես այդ նույն ժամանակ իմ ընկերը եկավ մի օր և 
ասաց, որ այդ տառապանքների ազատման վարդապետությունը 
սուտ է: Ես զայրացա, բայց չէի հասկանում Աստվածաշունչը: 
Աստվածաշնչից  որևէ բան չգտա, հաստատելու այն, ինչին 
հավատում էի: Այսպիսով, սկսեցի կարդալ Աստվածաշունչը, 
որպեսզի ապացուցեմ նրան, որ նա սխալվում է: Կարդացի 
Մատթէոսի գրքի 24 գլխի 29-30 հատվածները. «Այդ օրերի 
նեղութիւնից անմիջապէս յետոյ, արեգակը պիտի խաւարի, 
եւ լուսինը իր լոյսը չպիտի տայ, եւ աստղերը երկնքից պիտի 
ընկնեն, ու երկնքի զօրութիւններ պիտի շարժուեն։ 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»։ Ես մտածեցի. «Տերը գալիս 
է նեղությունից հետո, ոչ թե մինչև այն»: Ես նաև կարդում էի 
սուրբ գրքերը, որտեղ Նա պատվիրում էր Իր աշակերտներին  
«դիտել» և «պատրաստ լինել»: «Դուք չգիտեք Իմ գալստյան 
ժամանակը, պահը կամ ժամը»: Ես հարցրեցի Տիրոջը. «Ի՞նչու ես 
Դու պատվիրում Քո աշակերտներին դիտել և պատրաստ լինել, 
եթե մենք չենք կորցնելու մեր փրկությունը»: Աստված խոսեց իմ 
սրտի հետ և ասաց ինձ. «Որովհետև դու կարող ես կորցնել քո 
փրկությունը»: Այնքան զայրացած էի բոլոր եկեղեցիների վրա: 
Ինձ խաբել էին և մոլորեցրել: Ես չէի ուզում այլևս եկեղեցի գնալ: 

Այդ ժամանակ ես դեռ մոլորված էի և թաղված մեղքերի 
մեջ, թմրադեղերից կախվածություն ունեի: Ես դադարեցի 
Յիզուիտների մասին ուսումնասիրություններս, որովհետև 
վախեցա: Ես ուզում էի դա գլխիցս դուրս հանել: Մի օր, երբ 
թմրանյութի ազդեցության տակ էի իմ հյուրասենյակում, 
մի ճնշող համոզմունք պարուրեց ինձ: Ես զգում էի Տիրոջ 
ներկայությունը: Սկսեցի անկառավարելի հեկեկալ: Ես ծնկի 
եկա և իմ ողջ սրտով դիմեցի Տիրոջը և ասացի. «Տեր, ի՞նչպես 
կարող եմ ասել, որ սիրում եմ քեզ և շարունակել մեղքեր գործել, 

(Շարունակությունը էջ 5-ի)

Սյուզեթ Բրաունի վկայությունը

Հարավային Աֆրիկա
Որքան հիասքանչ է Նա, Հակոբի Աստվածն ու մեր 

Կենդանի Սուրբ Աստվածը: Ես մշտապես շնորհակալ եմ 
Աստծուց, քանի որ ձեր եկեղեցին իսկապես մարդկանց 
բերում է դեպի Աստված և նրանք սկսում են ծառայել 
Աստծուն իրենց ողջ սրտով, մտքով, հոգով և ուժով: 
Շնորհակալ եմ, Քահանա Թոնի Ալամո: Թող Աստծո 
շնորհն և ողորմությունը լինեն ձեր և ձեր եկեղեցու վրա: 
Գիֆթ Լիմբան Նանգուէյլ
Յոհաննեսբուրգ,Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետություն

Գերմանիա
Հարգելի Քահանա Ալամո, 

Ողջույններ Տիրոջ անունով: Ես այնքան օրհնված 
եմ, որ կարողանում եմ կարդալ ձեր կայքը: Ուզում 
եմ խնդրել ձեզ, որ եթե հնարավոր է, անգլերեն 
և գերմաներեն լեզուներով որոշ գրականություն 
ուղարկեք ինձ: Հիանալի կլիներ, եթե կարողանայիք 
ինձ հարյուր հոգու համար գրականություն ուղարկել, 
որովհետև ես ուզում եմ, որ իմ եկեղեցում բոլորը 
ունենան Մեսիա գիրքը: Խնդրում եմ, ուղարկեք ինձ 
հիսուն գերմաներեն և հիսուն անգլերեն լեզուներով 
գիրք: Մենք նաև տասը Աստվածաշնչերի կարիք 
ունենք անգլերեն կամ գերմաներեն լեզուներով և 
նաև թռուցիկներ հազար հոգու համար, քանի որ 
մենք ուզում ենք տարածել դրանք: Աստված թող 
առատորեն օրհնի ձեզ, քանի որ դուք օգնում եք մեզ 
հասնել մոլորվածներին Աստծո խոսքի միջոցով: 
Հուսամ շուտով կպատասխանեք նամակիս: 
Ձերը՝ Քրիստոսի անունով, 
Անդրե Ջ. Շյոն                Քյոլն, Գերմանիա 

Ուգանդա
Հարգելի Քահանա Թոնի Ալամո, 

Ողջույներս ձեզ՝ մեր Հիսուս Քրիստոսի 
անունով: Ես Քահանա Եմբվատա Յամունգուն եմ, 
ձեր գրականության տարածողը Կամպալայում, 
Ուգանդա: 

Ես ուզում եմ երախտագիտությունս հայտնել 
Աստծուց այն աշխատանքի համար, որ Նա արել է 
ձեր գրականության միջոցով: Ես տարածել եմ ձեր 
գրականությունը Սիթի Սենթր Քոլեջ Դպրոցում 
և Նակիվուբոի Հանրակրթական Դպրոցում: 
Ավելի քան երեսուն ուսանող են փրկվել: Կոնգոյի 
Դեմոկրատական Համրապետությունում փրկվել են 
տասնհինգ մարդ: 

Ես խնդրում եմ, որ ուղարկեք ինձ գրականություն, 
քսան Աստվածաշունչ անգլերեն, քսան ֆրանսերեն 
լեզուներով, քսան Մեսիա գիրք ֆրանսերեն 
և քսան անգլերեն լեզուներով, քսանհինգ 
վերնաշապիկ մեր Ուգանդայի և Կոնգոյի թիմերի 
համար: Այդ Աստվածաշնչերը կփոխանցվեն մեր 
նորադարձերին, մեր սիրելիներին:  
Ձերը՝ Քրիստոսի անունով, 
Քահանա Եմբվատա Յամունգու
Կամբալա, Ուգանդա 
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և ի՞նչպես կարող եմ ինձ Քրիստոնյա անվանել և շարունակել 
մեղք գործել»: Սիրտս կոտրվում էր միլիոնավոր մասերի: Ես 
այնպիսի ամոթ էի զգում, այնքան կոտրված և կեղտոտ: Տերը 
ցույց տվեց ինձ, որ ես փրկված չէի և դեպի Դժոխք ճանապարհին 
էի կանգնած: Ես խնդրեցի Տիրոջը ցույց տալ ինձ դեպի Իրեն 
ճանապարհը, որևէ ճանապարհ, ուր քայլեմ: Ասացի Տիրոջը, որ 
բոլոր եկեղեցիները ինձ ստել են և պետք է որ որևէ վայր լինի, 
ուր կարող եմ գնալ: Ես չէի ուզում Դժոխք ընկնել և չէի ուզում 
այլևս թմրանյութ օգտագործել, բայց չէի կարող կանգ առնել: Ես 
չէի ուզում այլևս մեղք գործել, բայց չէի կարող կանգ առնել: 

Հանկարծ աչքովս ընկավ թուղթը, որի վրա ամիսներ առաջ գրել էի 
«Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցի»: Համացանցում սկսեցի 
կարդալ ավետարանչական գրականությունը: Չէի կարողանում 
կանգ առնել: Գրականությունը լցված էր Սուրբ Հոգով և կարծես 
բուժիչ ազդեցություն ուներ իմ կոտրված հոգու վրա: Օր ու գիշեր 
կարդում էի գրականությունը: Այն այնքան հզոր էր: Ես կարդացի 
«Պապի գաղտնիքներ»-ը, «Սատանայական Մեկ Աշխարհի 
Կառավարության Գործակալները հանդես են գալիս որպես 
Միացյալ Նահանգների գործակալներ»-ը և «Մեկ այլ Փըրլ Հարբոր»-ը 
և հասկանում էի, որ մեր քահանան գիտի ճշմարտությունը: 

Շաբաթ երեկոյան ընկերս ինձ Սան Ֆրանցիսկոյից տարավ 
եկեղեցի: Կիրակի օրը գնացի երկու ծառայության: Ես զգում էի 
Սուրբ Հոգին: Գիտեի, որ Տերը ուզում էր, որ այդտեղ լինեի, բայց 
ես պատրաստ չէի: Գնացի տուն և Տերը ինձ հետ աշխատեց երեք 
շաբաթ: Ես դեռ կառչում էի թմրանյութերից և ընկերոջիցս: Մի 

օր «Ճանապարհ դեպի ուժր» անվանումով գրականությունն էի 
կարդում և հանկարծ հավատքով լցվեցի և ծնկի իջա: Սատանան 
ասում էր ինձ, որ ես ետ եմ վերադառնալու թմրանյութերին, 
որպեսզի չկարողանամ մեղսավորի աղոթքը ասել: Բայց այս 
անգամ երկաթե շղթաները կոտրվեցին: Ես հավատում էի իմ 
ողջ սրտով, որ Տերը հեռացրեց ինձ մեղքերից և թմրանյութերից 
կախվածությունից: Ասացի մեղսավորի աղոթքը իմ ողջ սրտով, 
որոշելով մտքումս. «Ես ծառայելու եմ Տիրոջը իմ ողջ սրտով և 
երբեք ետ չեմ դառնալու մեղսավոր կյանքին»: 

Ես ծնկի էի իջել հյուրանոցի իմ համարում, որտեղ Հիսուս 
Քրիստոսն ազատեց ինձ: Ես գիտեի, որ փրկվել եմ: Զգում էի, թե 
ինչպես Սուրբ Հոգին մտավ իմ մեջ և Նրա արյունը մաքրեց իմ 
մեղքերը: Այնքան երջանիկ էի: Ուրախության արցունքներով 
լաց էի լինում: Ուզում էի դուրս վազել և բոլորին պատմել, թե ինչ 
է կատարվել ինձ հետ:  Ես այլևս ցանկություն չունեի թմրանյութ 
օգտագործելու կամ մեղք գործելու: Այն ամենը, ինչ  ուզում էի, դա 
Աստվածաշունչը կարդալն էր և Տիրոջը ծառայելը: Եկեղեցուն 
միացա փրկությունիցս երկու օր հետո, 2008 թվ.-ի հունվարի 11-
ին: Երկու ճամպրուկ հավաքեցի և գնացք նստեցի ու եկա այստեղ: 
Երբեք այդքան երջանիկ չէի եղել: Մինչև հիմա թմրանյութերից 
զերծ եմ մնացել: Մկրտությունս Սուրբ Հոգով ստացա և սա այն է, 
ինչ ուզում եմ անել մինչև կյանքիս վերջ՝ Տիրոջը փոխհատուցելու, 
որովհետև Նա Իր Կյանքը տվեց ինձ համար Գողգոթայի վրա: 
Տերը իսկապես կարող է փրկել և տալ քեզ զորություն մեղքը 
հաղթահարելու համար: Նա արեց դա ինձ համար և կարող է 
անել դա յուրաքանչյուրի համար, ով կաղոթի Նրան իր անկեղծ, 
ապաշխարող սրտով: 

Եղբայր Ջոզեֆ Բանդան տարածում է Քահանա 
Ալամոյի հոգիներ շահող գրականությունը 
Չիպատայում, Զամբիա

Ֆլորիդա
Անչափ շնորհակալ եմ: Փոխանցեք Քահանա 

Ալամոյին, որ ես ներբեռնել և լսել եմ նրա 
ձայնագրություններից շատերը: Դրանք ինձ 
ազատեցին ռադիոհաղորդումներ լսելուց (ես 
դադարել եմ հեռուստացույց դիտել դեռ 2003 թվ.-
ին): Ես անընդհատ լսում եմ Քահանա Ալամոյի 
ձայնագրությունները և այնքան բան եմ սովորում 
ԽՈՍՔԻ մասին: Դրանք ինձ շատ են օրհնել:
Սիրով՝ Հիսուսի անունով, 
Հենք Քրիսթեն
Սանկտ Պետերբուրգ, Ֆլորիդա

Փիլիպիններ
Հարգելի Ավետարանիչ Թոնի Ալամո, 

Ես գրում եմ ձեզ իմ գործատուի դստեր 
օգնությամբ, ով կարծես կրտսեր քույրս լինի, 
քանի որ ես անգլերեն լավ չեմ գրում և խոսում: 
Ես տասնինը տարեկան եմ, Ֆիլիպինների 
Անտիք կոչվող մարզերից մեկի ավագ դպրոցի 
շրջանավարտ եմ և արդեն մեկ տարուց ավել է 
աշխատում եմ այս հիանալի ընտանիքում որպես 
սպասուհի: 

Ընտանիքը յուրաքանչյուր կիրակի լսում է 
«Թոնի Ալամոյի Եկեղեցիներ» ռադիո հաղորդումը 
և նրանք էին, որ ինձ հորդորեցին նույնպես լսել 
այն: Երբեմն ես չէի հասկանում որոշ բառեր, բայց 
նրանց օգնությամբ, նրանք բացատրում են ինձ ինչ է 

ասվում հաղորդման ընթացքում, և երբ հասկանում 
եմ, սկսում եմ մտորել և ավելի եմ գնահատում այն:

 Հուսամ, որ դուք կշարունակեք տարածել Աստծո սերը 
ձեր հաղորդման միջոցով: Ցանկանում եմ ձեզ ավելի 
շատ ուժ և խնդրում եմ ինձ ներառել ձեր աղոթքների 
մեջ, հատկապես իմ ընտանիքի առողջության համար: 
Խնդրում եմ, ձեր աղոթքներում ներառեք այն ընտանիքը, 
որի համար ես աշխատում եմ: Նրանք այնքան բարի են 
գտնվել իմ հանդեպ և այնքան լավ են ինձ վերաբերում, 
կարծես ես նրանց ընտանիքի անդամն եմ: 
Salamat po (Շնորհակալություն):
Լիզելլե Եսպոնիլլա, 
Քուեզոն Սիթի, Ֆիլիպիններ
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21 Մատթէոս 28:19-20, Յովհաննէս 3:5, Գործք 2:38, 19:3-5  22 Տիմոթէոսին Բ 2:15, 3:14-17, Յակոբոս 1:22-25, Յայտնութիւն 3:18   23 Սղ 51:5, Հռ 3:10-12, 23   24 Մտ 26:63-64, 27:54, 
Ղկ 1:30-33, Յհ 9:35-37, Հռ 1:3-4   25 Գրծ 4:12, 20:28, Հռ 3:25, Ա.Յհ 1:7, Յյտ 5:9   26 Սղ 16:9-10, Մտ 28:5-7, Մրկ 16:9, 12, 14, Յհ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Գրծ 2:24, 3:15, Հռ 8:11, Ա.Կրնթ 
15:3-7   27 Ղկ 22:69, Գրծ 2:25-36, Եբր 10:12-13   28 Ա.Կր 3:16, Յյտ 3:20   29 Եփ 2:13-22, Եբր 9:22, 13:12, 20-21, Ա.Յհ. 1:7, Յյտ 1:5, 7:14   30 Մտ 26:28, Գրծ 2:21, 4:12, Եփ 1:7, Կղ 1:14   31 
Մտ 21:22, Յհ 6:35, 37-40, Հռ 10:13   32 Եբր 11:6   33 Յհ 5:14, 8:11, Հռ 6:4, Ա.Կր 15:10, Յյտ 7:14, 22:14   34 Մտ 28:18-20, Յհ 3:5, Գրծ 2:38, 19:3-5   35  Բ.Օր 4:29, 13:4, 26:16, Ես 1:8, 22:5, 
Բ.Տմ 2:15, 3:14-17, Յկ 1:22-25, Յյտ 3:18

հավատալու մեջ: Հավերժություն Կրակի Լճում. սա է նրանց 
վերջը, ով հավատում է նրան և հետևում է նրան: 

Հավատացեք ԱՍՏԾՈՒՆ, ով հստակ ասում է, որ չկա 
կյանք որևէ այլ մոլորակի վրա: Նաև հավատացեք, որ 
ՉԹՕ-ները Երկնքի հրեշտակներն են, Դիտորդները, և 
հավատացեք ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԱՍՏԾՈՒՆ, ով ամենուր է 
միաժամանակ: 

Եթե դուք ընտրում եք  ԱՍՏԾՈՒՆ, ապա ասեք այս աղոթքը: 
Ապա մկրտվեք, ամբողջովին ընկղմվելով ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ 
և ՈՐԴՈՒ և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ: 21 Ջանասիրաբար ուսումնասիրեք 
ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ  [ԱՐՔԱ ՀԱԿՈԲԻ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉԸ] և 
արեք այն ամենը, ինչ այնտեղ ասված է: 22

Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում 
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:23 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ 
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:24 Հավատում եմ, որ 
ՆԱ մահացավ խաչի վրա և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ 
գործած բոլոր մեղքերի քավության համար:25 Հավատում 
եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի 
բերեց ՀԻՍՈՒՍԻՆ26, և որ ՀԻՍՈՒՍԸ  նստում է ԱՍՏԾՈ աջ 
կողմում և այս պահին լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը 
և այս աղոթքը:27 ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում 
եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:28 Մաքրիր իմ բոլոր 
մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ թափեցիր խաչի վրա 
իմ փոխարեն Գողգոթայում:29 ԴՈՒ չես հեռացնի ինձ, ՏԵՐ 
ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին: Ես 
գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն է այդպես 
ասում:30 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից երես չես 
թեքի, այդ թվում և ինձնից:31 Հետևաբար, ես գիտեմ, որ ԴՈՒ լսել 
ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ փրկված 

եմ:32 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ հոգին 
փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը ՝ 
հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:33 

Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց մկրտություն 
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ և ՈՐԴՈՒ 
և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:34 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:35

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 էջ 5-ի)

ՀՐԵՂԵՆ ՄԱՐՏԱԿԱՌՔԵՐԸ

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:
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