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բյուրեղապակի, որ բխում էր ԱՍՏԾՈՒ եւ ԳԱՌԱՆ 
գահից ու գնում էր քաղաքի հրապարակների միջով։ 
Գետի եզերքին, մէկ եւ միւս կողմում, կար ԿԵՆԱՑ ծառ, 
որ տալիս էր տասներկու անգամ պտուղ. ամէն ամիս՝ 
իր պտուղը. եւ ծառի տերեւը ազգերի բուժման համար 
էր» (Յայտնութիւն 22:1-2):

Այս գետը, որը ծնեց ՀԻՍՈՒՍԻՆ Մարիամի 
արգանդում, նույնն գետն է, որն, ի վերջո, բոլոր 
ապագա ՔՐԻՍՏՈՍԻ անունով հավատացյալի մեջ կծնի 
ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՀՈՐ հետ միասին ՍՈՒՐԲ ՈԳՈՒ միջոցով:3 

Այս նույն ՈԳԻՆ այն գետն է, որ կվերակենդանացնի 
բոլորին մահից վերջին օրը,4 ոմանց ՝ դեպի ԿՅԱՆՔ 
հավիտենական, և ոմանց դեպի հավիտենական ամոթ 
և անեծք (Դանիէլ 12:2, Յայտնութիւն 20:6): Յայտնութիւն 
գրքի 14:10-11-ում խոսվում է նրանց մասին, ովքեր 
տառապելու են հավիտենական անեծքից. «այդպիսին 

պիտի խմի ԱՍՏԾՈ ցասման բաժակից, որ անխառն 
լցուած է ՆՐԱ բարկութեան բաժակի մէջ, եւ նա պիտի 
տանջուի, հրով եւ ծծմբով, ԱՍՏԾՈ ու ԳԱՌԱՆ առաջ։ 
Եւ նրանց ծուխը պիտի բարձրանայ յաւիտեանս 
յաւիտենից. եւ գիշեր ու ցերեկ հանգիստ չպիտի ունենան 
նրանք, ովքեր երկրպագեցին գազանին [գազանը 
Վատիկանի Միացյալ ազգերի կազմակերպությունն  
է, մեկ աշխարհի կառավարությունը, այսպես կոչված 
աշխարհի նոր կարգը, հորինված Սեսիլ Ռոդեսի 
կողմից], երկրպագեցին արձանին եւ առան նրա 
դրոշմն ու անունը»։ Յուրաքանչյուրն, ով ներգրավված 
է այս սատանայական չար կառավարության մեջ, որն 
Աստված ատում է, պետք է անհապաղ ապաշխարի 
այս մեղքի համար, ապա պետք է կրկին ծնվի ՈԳՈՎ, 
ԿՅԱՆՔԻ գետով, և սկսի ծառայել ՏԻՐՈՋԸ: ՏԻՐՈՋԸ: 

ՍՈւՐԲ ԾՆՈւՆԴԸ
ՓՐԿՈւթՅՈւՆ է

Հեղինակ` թոնի Ալամո
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Միջազգային ԼրատուՄիջազգային Լրատու
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Ալամոյի Քրիստոնեական Ազգը
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Սա տեղի է ունեցել ՀԻՍՈՒՍԻ ծննդից ինն ամիս առաջ, առաջին Սուրբ 
Ծննդին: ԱՍՏՎԱԾ, ինչպես միշտ, նստած էր ԻՐ գահին ԴՐԱԽՏՈՒՄ:1  
«Եւ ՆԱ [ԱՍՏԾՈ հրեշտակը] ինձ ցոյց տուեց նաեւ [Յօւաննես 
Առաքյալը] սառնորակ ԿԵՆԴԱՆԻ ջրի մաքուր մի գետ, մաքուր՝ ինչպես 
բյուրեղապակի»: 

Ծննդոց գրքի 1:7 ասված է. «Աստուած ստեղծեց տարածութիւնը [որով 
բաժանվում են դրախտի և երկրի ջրերը], որով Աստուած տարածութեան 
ներքեւում եղած ջրերը անջրպետեց տարածութեան վրայ եղած ջրերից 
[տարածությունից վեր ջրերը ՍՈՒՐԲ ՈԳԻՆ է, ԿՅԱՆՔԻ ջուրը, որը 
ԱՍՏՎԱԾ ուղարկում է ՔՐԻՍՏՈՍԻ անունով բոլոր հավատացյալներին2] 
և դա այդպես էր [և մինչ այսօր այդպես է]։ Կրկին նշենք, որ այս 
ջուրը բոլորովին աղտոտված չէ, այն մաքուր է «մաքուր է՝ ինչպես 
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Կրկին ԱՍՏՎԱԾ պատրաստվում էր ԻՐ միակ միածին 
ՈՐԴՈՒՆ ուղարկել ԱՍՏՎԾՈՒ գահից Մարիամի 
արգանդի մեջ, ՍՈՒՐԲ ՈԳՈՒ և ԿՅԱՆՔԻ գետի 
միջոցով, որպեսզի նա դառնա առաջին ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ 
ՄԱՐԴԸ (վերջինը՝ Ադամը):  «Այսպէս էլ գրուած 
է. Առաջին մարդը՝ Ադամը, եղաւ կենդանի շունչ. 
վերջին Ադամը՝ կենդանարար [ԿՅԱՆՔ ՊԱՐԳԵՎՈՂ] 
հոգի» (Ա Կորնթացիներին 15:45): Սա արված էր նրա 
համար, որպեսզի ամբողջ մարդկությանը երկրորդ 
հնարավորությունը տրվի մեղքերից, Սատանայի 
ճանկերից, և Դժոխքում՝ հրեղեն  և ծծմբյա լճում 
հավիտենական  հավերժությունից: 5 

ՔՐԻՍՏՈՍՆ, ով ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ է, պետք է ծնվեր 
մարմնում այլ կերպ, քան բոլոր մյուսները: ՆԱ մարդ 
պիտի լիներ, սակայն ՆԱ առանց մեղքի պիտի լիներ, 
քանի որ ՆԱ միածին էր՝ ստեղծված ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՎ, 
ԿՅԱՆՔԻ գետից, կենդանի ԱՍՏԾՈ գահից:6  ԱՍՏԾՈ 
ՄԵՍԻՅԱՆ պիտի հոսեր ԴՐԱԽՏԻՑ ՝ երիտասարդ 
կույսի արգանդում ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ դառնալու համար:7 
Պատմականորեն հայտնի է, որ Մարիամը պետք է որ 
ինը կամ տասը տարեկան լիներ այն ժամանակ, երբ 
ՅԻՍՈՒՍՈՎ Անարատ Յղութեուն եղավ իր արգանդում: 

Այդ օրերին ԱՍՏԾՈ ՍՈՒՐԲ ՈԳՈՒ հորդառատ  
հեղեղ էր ամբողջ աշխարհի վրա, որը տևեց մինչև 
այսօր: ՍՈՒՐԲ ՈԳՈՒ այս հեղեղը  մարգարեացվել էր 
մարգարե Յովելի կողմից, Յովելի գրքի 2:27-31-ում. «Եւ 
կը լինի այնպէս, որ սրանից յետոյ ԻՄ ՀՈԳՈՒՑ կը հեղեմ 
ամէն մարմնի վրայ, կը մարգարէանան ձեր տղաներն 
ու աղջիկները, ձեր ծերերը երազներ կը տեսնեն, եւ 
ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կ՚ունենան։ Այն 
օրերին ԻՄ ՀՈԳՈՒՑ կը հեղեմ իմ ծառաների վրայ, 
իմ աղախինների վրայ, որոնք կը մարգարէանան։ 
Հրաշքներ ցոյց կը տամ երկնքում եւ երկրի վրայ՝ 
արիւն, հուր եւ ծխի մրրիկ. արեգակը կը խաւարի, եւ 
լուսինը արիւն կը դառնայ, քանի դեռ չի եկել ՏԻՐՈՋ 
մեծ ու երեւելի օրը»։ Այդ ժամանակ բոլորը սպասում 
էին ԱՍՏԾՈ ՄԵՍԻԱՅԻ հայտնությանը: 

ՀԻՍՈՒՍԸ առաջին մարդ արարածն էր, որ ծնվել 
էր ԿՅԱՆՔԻ ԳԵՏԻՑ (ՍՈՒՐԲ ՈԳՈՒՑ): Որևէ մեկը, ով 
ուզում է փրկվել, կամ շարունակել փրկվել, և ՍՈՒՐԲ 
ՈԳՈՒՑ, պետք է ամեն օր խմի ԿՅԱՆՔԻ ԳԵՏԻՑ և ուտի 
ԿՅԱՆՔԻ ԾԱՌԻՑ:8 Դուք  նույնպես պետք է ուտեք 
ԿՅԱՆՔԻ ԾԱՌԻՑ ամեն օր, բոլոր ազգությունների 
վերականգնման համար, կամ անպայման կմեռնեք:

Ծննդոց գրքի 2:17-ում ԱՍՏՎԱԾ ասել է, որ այն օրը, 
երբ դուք ուտեք բարու և չարի (աշխարհի) գիտության 
ծառից, «մահկանացու կը դառնաք»:  Երբ չեք ուտում 
ԿՅԱՆՔԻ ծառից և չեք խմում ԿՅԱՆՔԻ գետից ամեն օր, 

ուրեմն անպայման ուտում եք բարու և չարի (աշխարհի) 
գիտության ծառից, ինչը նշանակում է, որ անպայման 
կմեռնեք: Սա ԱՍՏԾՈՒՑ է, և ԱՍՏՎԱԾ չի կարող ստել: 9 

Եբրայացիների գրքի  6:18-ը հաստատում է այս փաստը, 
ասելով. «որպէսզի երկու անփոփոխելի բաներով, որոնք 
ցոյց են տալիս, թէ անհնար է, որ ԱՍՏՈՒԱԾ սուտ խօսած 
լինի, մենք հաստատուն մխիթարութիւն ունենանք. մենք, 
որ ապաստան գտանք՝ կառչելու հանդերձեալ յոյսից,»: 
Այս երկու անփոփոխելի բաները այն պարտադիր 
բաներն են, որոնք մենք յուրաքանչյուր օր պիտի ուտենք 
ԿՅԱՆՔԻ ծառից և յուրաքանչյուր օր խմենք ԿՅԱՆՔԻ 
գետից, որը ՍՈՒՐԲ ՈԳԻՆ է: 

Եսայի գրքի 7:14-ում գրված է, «Դրա համար էլ ՏէՐՆ 
ԻՆՔԸ ձեզ նշան է տալու։ Ահա կոյսը պիտի յղիանայ ու 
ՈՐԴԻ ծնի, եւ նրա անունը պիտի լինի էՄՄԱՆՈՒէԼ»։ 

5 Ղուկաս 24:46-47, Յովհաննէս 12:23-24, Գործեր 26:15-18, Հռոմէացիներին 5:6-21, 8:32-34, Կորնթացիներին Ա 15:45-57, Գաղատացիներին 4:4-5, Եփեսացիներին գլուխ 2, 
Կողոսացիներին 1:12-14, թեսաղոնիկեցիներին Ա 1:9-10, Եբրայեցիներին 9:13-15, Պետրոս Ա 1:3-5, Յայտնութիւն 1:18   6 Եսայի 7:14-15, Հռոմէացիներին 8:3, Փիլիպեցիներին 2:6-8, 
Եբրայեցիներին 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, Պետրոս Ա 1:18-19, 2:22, Յովհաննէս  Ա 3:5-6, Յայտնութիւն 5:1-10   7 Եսայի 7:14, Մատթէոս 1:18-25, Ղուկաս 1:26-37   8 Երկրորդ 
Օրէնք 8:3, Յոբ 1:8, Isa. 55:1-3,  Մատթէոս 4:4, 5:6, 26:26-28, Յովհաննէս  4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, Տիմոթէոսին Բ 2:15, 3:14-17, Յայտնութիւն 21:6, 22:1-2, 17   9 թուեր 23:19, 
Երկրորդ Օրէնք 7:9-10, 32:4, Յոբ 23:14-16, թագավորություններ Ա 15:29, Սաղմոս 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Յովհաննէս 17:17, Հռոմէացիներին 3:4, թեսաղոնիկեցիներին Ա 5:24, 
Տիմոթէոսին Բ 2:13, Տիտոսին 1:1-2, Եբրայեցիներին 6:10-19   

Հնդկաստան
(Շարունակությունը 1 էջից)

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ ՓՐԿՈՒթՅՈՒՆ է

Հարգելի թոնի Ալամոյի Եկեղեցի,
Փառք տանք Աստծուն: Հուսամ, որ բոլորդ լավ եք: Ես 

շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ ձեզ հետ կիսել Աստծո հետ իմ 
փորձառությունը և Ավետարանչական ճանապարհորդությունը: 
Օրեցօր մենք մեծանում ենք հանուն Հիսուսի և օգնում ենք 
մարդկանց մեծանալ Աստծո անունով: Վերջերս մեր Ալամոյի 
թիմը գնացել էր ավետարանչական ճանապարհորդության և 
հաջողությամբ տարածեց Ավետարանը: Մեր որոշ ծրագրերին 
Սատանան խանգարում է և ստեղծում է մեզ համար 
ֆինանսական խնդիրներ, բայց մենք հաղթահարում ենք այդ 
ամենը աղոթքի միջոցով: Շատ հրաշքներ կան, որ Աստված 
իրականացնում է Սուրբ Հոգու միջոցով: Մի մարդ եկեղեցում իր 
ծերության տարիներին կառուցում էր տաճարներ ու արձաններ, 
բայց հիմա նա դարձել է Հիսուսին: Նա պարբերաբար գալիս 
է եկեղեցի և աղոթում Աստծուն: Մենք տարածում ենք մեր 
գրականությունը և մեր Քահանա թոնի Ալամոյի վկայությունը 
այնքան շատ մարդկանց: Շատ ոգևշնչող է մարդկանց համար 
ճանաչել Հիսուսին: 

Շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ հնարավարություն եք տալիս 
Ձեր հետ միասին Ավետարանը տարածել: Այնքան շատ 
մարդիկ են խնդրում մեզնից ավելի շատ գրականություն 
տարածելու համար: Ես զարմացած եմ Աստծո հրաշքներով: 

Մենք աղոթում ենք Քահանա Ալամոյի շուտափույթ 
ազատման համար: Մեր ամենօրյա աղոթքներում մենք աղոթում 
ենք, որ նա ազատ արձակվի Աստծո անունով, ով գիտի ամեն 
ինչ: Նա երբեք չի ստում Իր մարդկանց: Մենք այստեղ ենք Նրա 
Խոսքը տարածելու համար: Միակ բանը, որ ունենք, դա Աստծո 
Խոսքն է: Այն երբեք չի ձախողվում, որպեսզի մենք չկորցնենք 
մեր հավատքը և չանցնենք Աստծո Խոսքը: 

Խնդրում եմ ուղարկեք մեզ մի քանի գիրք և սուրբգրություն: 
Դա կոգեշնչի մեր թիմին ավելին անել Աստծո համար: Փառք 
տանք Աստծուն: Խնդրում ենք ուղարկեք մեզ գրականություն 
և Աստվածաշունչ իմ թիմին ոգեշնչելու համար: 
Շնորհակալություն:
Դարակոնդա Սագար            Անդրա Պրադեշ, Հնդկաստան
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Եվ կրկին, Եսայի գրքի 9:6-ը փաստում է. «քանզի 
մեզ համար ՄԱՆՈՒԿ ծնուեց, մի ՈՐԴԻ տրուեց մեզ, 
որի իշխանութիւնն ԻՐ ուսերի վրայ պիտի լինի. ՆԱ 
պիտի կոչուի ՄԵԾ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀՐԵՇՏԱԿ, ՍՔԱՆՉԵԼԻ 
ԽՈՐՀՐԴԱԿԻՑ, ԱՍՏՈՒԱԾ ՀԶՕՐ, ԻՇԽԱՆ, ՀԱՅՐ 
ՀԱՆԴԵՐՁՅԱԼ, ԽԱԽԱՂՈՒթՅԱՆ ԱՐՔԱՅՕՐԴԻ»։

 «Վեցերորդ ամսին Գաբրիէլ հրեշտակը ԱՍՏԾՈՒ 
կողմից ուղարկուեց Գալիլիայի մի քաղաքը, որի անունը 
Նազարէթ էր, մի կոյսի մօտ, որ նշանուած էր [տարիքով 
մեծ, հասուն մարդու] Յովսէփ անունով մի մարդու 
հետ՝ Դաւթի տնից։ Եւ այդ կոյսի անունը Մարիամ էր։ 
Եւ հրեշտակը, գալով նրա մօտ, ասաց. «Ուրախացի՛ր, 
ո՛վ շնորհընկալ, Տէրը քեզ հետ է: Դուն կիներուն մէջ 
օրհնեա՜լ ես»։ Իսկ նա այս խօսքերի վրայ խռովուեց 
եւ մտքում խորհում էր, թէ ինչ բան էր այս ողջոյնը։  Եւ 
հրեշտակը նրան ասաց. «Մի՛ վախեցիր, Մարիա՛մ, 
որովհետեւ Աստծուց դու շնորհ գտար։ Եւ ահա՛ դու կը 
յղիանաս եւ կը ծնես մի որդի ու նրա անունը Յիսուս կը 
դնես։ Նա մեծ կը լինի եւ Բարձրեալի որդի կը կոչուի։ Եւ 
Տէր Աստուած նրան կը տայ նրա հօր՝ Դաւթի աթոռը, եւ 
նա յաւիտեան կը թագաւորի Յակոբի տան վրայ, ու նրա 
թագաւորութիւնը վախճան չի ունենայ»։  Իսկ Մարիամը 
հրեշտակին ասաց. «Ինչպէ՞ս այդ կը պատահի ինձ, 
քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում»։ Հրեշտակը 
պատասխանեց եւ նրան ասաց. «ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ կը 
գայ քո վրայ, եւ ԲԱՐՁԵԱԼԻ զօրութիւնը հովանի կը 
լինի քեզ, որովհետեւ ՆԱ, որ քեզնից է ծնուելու, սուրբ է 
եւ ԱՍՏԾՈՒ ՈՐԴԻ կը կոչուի» (Ղուկաս 1:26-35):

Այլ 333 մարգարեություններ կային ՀԻՍՈՒՍԻ 
առաջին գալստյան մասին, որոնք իրականացան Սուրբ 
Ծննդյան օրը և ՆՐԱ ԿՅԱՆՔԻ ընթացքում: 10 Աշխարհում 
շատերը գիտեին այդ մարգարեություններից որոշների 
մասին: Նույնիսկ չար թագավոր Հերովդեսը գիտեր 
դրանցից որոշների մասին, օրինակ այն, որ ՔՐԻՍՏՈՍԸ 

Հրէաստանի Բեթղեհեմ քաղաքում էր ծնվելու: Երբ 
չար թագավորը Հերովդեսը. «Եւ հաւաքելով բոլոր 
քահանայապետներին ու ժողովրդի օրէնսգէտներին՝ 
հարցրեց նրանց, թէ ո՞ւր պիտի ծնուի ՔՐԻՍՏՈՍԸ։ 
Եւ նրանք ասացին նրան. «Հրէաստանի Բեթղեհէմ 
քաղաքում, որովհետեւ մարգարէի միջոցով այսպէս 
է գրուած. «Եւ դու, Բեթղեհէ՛մ, Յուդայի՛ երկիր, 
Յուդայի քաղաքների մէջ փոքրագոյնը չես. քեզնից մի 
իշխան պիտի ելնի ինձ համար, որ պիտի հովուի ԻՄ 
ժողովրդին՝ Իսրայէլին»։ Այն ժամանակ Հերովդէսը 
գաղտնի կանչեց մոգերին եւ նրանցից ստուգեց աստղի 
երեւալու ժամանակը։ Եւ նրանց Բեթղեհէմ ուղարկելով՝ 
ասաց. «Գնացէ՛ք ստոյգ ԻՄԱՑԵՔ ՄԱՆԿԱՆ մասին 
եւ երբ գտնէք, տեղեկացրէ՛ք ինձ, որպէսզի ես էլ 
գնամ երկրպագեմ ՆՐԱՆ»։ Եւ նրանք երբ թագաւորից 
լսեցին այս, գնացին։ Եւ ահա այն աստղը, որ տեսել 
էին արեւելքում, առաջնորդեց նրանց, մինչեւ որ եկաւ 
կանգնեց այն տեղի վրայ, ուր ՄԱՆՈՒԿՆ էՐ։ Աստղը 
տեսնելուն պէս չափազանց ուրախացան։ Եւ երբ այն 
տունը մտան, տեսան ՄԱՆԿԱՆԸ իր մօր՝ Մարիամի 
հետ միասին եւ ընկան ու երկրպագեցին նրան. եւ 
բանալով իրենց գանձատուփերը՝ նրան նուէրներ 
մատուցեցին՝ ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս։ 

Եւ երազի մէջ ԱՍՏԾՈՒՑ հրաման առնելով 
չվերադառնալ Հերովդէսի մօտ, այլ ճանապարհով 
գնացին իրենց երկիրը։ Եւ երբ նրանք այնտեղից գնացին, 
ահա ՏԻՐՈՋ հրեշտակը երազի մէջ երեւաց Յովսէփին ու 
ասաց. «Վե՛ր կաց, վերցրո՛ւ այդ ՄԱՆԿԱՆԸ եւ նրա մօրը 
ու փախի՛ր Եգիպտոս. եւ այնտեղ մնա՛ մինչեւ որ քեզ 
ասեմ. քանի որ Հերովդէսը փնտռում է այդ ՄԱՆԿԱՆԸ 
կորստեան մատնելու համար»։ Եւ նա վեր կացաւ, առաւ 
ՄԱՆԿԱՆՆ ու նրա մօրը, գիշերով, եւ գնաց Եգիպտոս 
ու այնտեղ մնաց մինչեւ Հերովդէսի մահը, որպէսզի 

(Շարունակությունը՝ էջ 4)
10 Մեսիյան Համաձայն Աստվածաշնչի Մարգարեության հեղ. Քահանա թոնի Ալամո   

Քահանա Կարումանչի 
Պրակասարոոն և իր թիմը 
տարածում են Քահանա 
Ալամոյի Ավետարանչական 
գրականությունը 
Ռամանակապետա 
տարածաշրջանում, Անդհրա 
Պրադեշ, Հարավային 
Հնդկաստան
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կատարուի մարգարէի բերանով Տիրոջ կողմից ասուածը, 
թէ՝ Եգիպտոսի՛ց պիտի կանչեմ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ։ 

Այն ժամանակ, երբ Հերովդէսը տեսաւ, որ մոգերից 
խաբուեց, սաստիկ բարկացաւ եւ մարդ ուղարկեց ու 
կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթղեհէմում եւ 
նրա սահմաններում էին գտնւում եւ երկու տարեկան 
ու դրանից ցած էին՝ ըստ այն ժամանակի, որն ստուգել 
էր մոգերից։ Այն ժամանակ կատարուեց Երեմիա 
մարգարէի բերանով ասուածը, թէ՝ Ռամայում մի ձայն 
գուժեց. ողբ ու լաց ու սաստիկ կոծ. Ռաքէլը լալիս էր իր 
զաւակների վրայ եւ չէր ուզում մխիթարուել, քանի որ 
նրանք այլեւս չկային» (Մատթէոս 2:4-18):

Շատերը չեն ընդունում ՔՐԻՍՈՍԻՆ և շարունակում 
են ՆՐԱ անունով՝ վախենալով հետապնդումից և 
դժբախտությունից: 11 Մատթևոսի գրքի 13:20-21 ասված 
է. «Եւ որ ապառաժի [քարե սրտի],  վրայ ՍԵՐՄԱՆՈՒԵՑ, 
այն է, որ երբ լսում է խօսքը, իսկոյն ուրախութեամբ էլ 
ընդունում է այն։ Բայց քանի որ ինքն իր մէջ արմատներ 
չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հաւատում, 
երբ ԽՕՍՔԻ համար նեղութիւն եւ հալածանքներ 
լինեն, իսկոյն սայթաքում ընկնում է»,  և ես կարող եմ 
ավելացնել վախենում են։ Մարդիկ ասում են. «Օ, Օօ, 
ես դա չէի ուզում: Ես ուզում էի օգուտները, և փառք, և 
պարգևները փրկության, բայց ոչ այս (հետապնդումները 
եւ տվայտանքները)»։ Այնպես որ, նրանք հեռանում 
են ՏԻՐՈՋԻՑ, ապա մի ամբողջ հավերժություն են 
անցկացնում Հրե Լճում, որը շատ ավելի  վատ է, 
քան մի քիչ նեղություն ու հալածանք: Մենք բոլորս 
պետք է շնորհակալ լինենք ԱՍՏԾՈՒՆ, որ ՀԻՍՈՒՍԸ, 
Մարիամն ու Հովսեփը չեն   կորցրել իրենց հավատը 
հետապնդումների և դժբախտությունների պատճառով:

Սուրբ Ծննդի օրը ՓՐԿԻՉՆ է ծնվել: Ավելին քան ՓՐԿԻՉ, 
բայց Դրախտի և երկրի ԱՐԱՐԻՉՆ է ծվել մարմնում: 12 Նա 
նաև ստեղծել է արևը, լուսինը, բոլոր գալակտիկաները, 
մոլորակները, աստղերը, թթվածինը, գրավիտացիան, 
յուրաքանչյուր ատոմ և մոլեկուլ: Յովհաննէսի գրքի 1:3-
5-ում ասված է. «Ամէն ինչ ՆՐԱՆՈՎ եղաւ. եւ առանց 
ՆՐԱՆ չեղաւ ոչինչ, որ եղել է։ ԿԵԱՆՔԸ ՆՐԱՆՈՎ էր։ Եւ 
այդ ԿԵԱՆՔԸ մարդկանց համար ԼՈՅՍ էր։ Եւ ԼՈՅՍԸ 
խաւարի [այս խավար աշխարհը]; մէջ լուսաւորում է, 
եւ խաւարը նրան չնուաճեց [այս աշխարհի խավար, 
մարմնական մարդիկ չեն կարող հասկանալ հոգևոր 
թագավորության բաները]»։ 

Երբ մարդիկ պատկերացնում են ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ 
ԴՐԱԽՏՈՒՄ ԻՐ գահին նստած (և մենք պետք է 
պատկերացնենք, այլապես մենք մեռնում ենք13), 
մենք տեսնում ենք, թե ինչպես ԿՅԱՆՔԻ ջրի գետը 
«բխում էր Աստծու եւ Գառան գահից [ՆՐԱ գահից] 

ու գնում էր քաղաքի հրապարակների միջով։ Գետի 
եզերքին, մէկ եւ միւս կողմում, կար կենաց ծառ [որը 
նաև ՀԻՍՈՒՍԻ, ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻ խորհդանիշն է], որ 
տալիս էր տասներկու անգամ պտուղ. ամէն ամիս՝ իր 
պտուղը. եւ ծառի տերեւը ազգերի բուժման համար էր» 
(Յայտնութիւն 22:1-2):

Մարդու միտքը չի կարող ամբողջովին հասկանալ 
այն ամենը, ինչ որ ամենակարող ԱՍՏԾՈ ուժը անում 
է, հատկապես այն ամենը, ինչ ՆԱ անում է տիեզերքում 
միաժամանակ: Ես սկզբից կսկսեմ ՆՐԱ վարվելակերպից 
յուրաքանչյուր մարդու դժբախտությունների և 
փորձությունների նկատմամբ, նրանց հիվանդությունների, 
թուլությունների, երջանկությունների և վշտերի, 
նրանց ծննդյան և մահվան, նրանց բուժումների, նրանց 
աղոթքների, նրանց ծառայությունների և ՆՐԱ ԽՈՍՔԸ 
տարածելու և ընդունելու, նրանց պատերազմների և նրանց 
պատերազմների մասին բամբասանքների նկատմամբ: 

Ապա ՆՐԱ վարվելակերպը այն մարդկանց 
հետ, ովքեր մտածում են մարդասպանության, 
աբորտների, ինքնասպանությունների և այլ մեղքերի 
մասին, ինչպիսին են՝ համասեռամոլությունը, 
դավաճանությունը, ապօրինի կենակցությունը, կանացի 
համասեռամոլությունը և անասնապղծությունը: 
ԱՍՏՎԱԾ լավատեղյակ է յուրաքաչյուր առանձին աճած 
խոտի մասին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր թռչունի, 
յուրաքանչյուր ձկան, յուրաքանչյուր կենդանու և 
յուրաքանչյուր մարդու մարսողական համակարգի 
մասին: ՆԱ լավատեղյակ է յուրաքանչյուր մարդկային 
հույզերի և յուրաքանչյուր մարդու երազանքների մասին: 
ՆԱ գիտի, երբ բոլորը ՆՐԱՆ մի կողմ են դնում, կարծես 
թե նա չկա: 14 

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՈՒՄ մի առակ կա սրա վերաբերյալ: 
Դա առակ է մանանեխի սերմի մասին, որը ՀԻՍՈՒՍԸ 
դնում է մարդկանց առաջ, ասելով. «Երկնքի 
Արքայութիւնը [ԱՍԾՏՈ ԽՈՍՔԸ] նման է մանանեխի 
հատիկի, [այս աշխարհի մարդիկ կարծում են, որ 
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ, Դրախտի թագավորությունը, ոչինչ 
են, ամենափոքր բաները, բոլոր սերմերից ամենափոքրը 
(ԽՈՍՔԵՐԸ)], որը  մարդ, առնելով, սերմանեց իր արտի 
մէջ [իր սրտում]: Այն փոքր է [մանանեխի սերմը], 
քան բոլոր սերմերը. սակայն երբ աճում է, բոլոր 
բանջարներից աւելի է մեծանում ու ծառ է լինում, այն 
աստիճան, որ երկնքի թռչունները գալիս են ու նրա 
ճիւղերի վրայ հանգստանում» (Մատթէոս 13:31-32):

Երբ ԱՍԾՏՈ ԽՈՍՔԸ հավատքի միջոցով տեղ է 
գտնում մարդու սրտում, այն դառնում է հսկա մի ծառ, 
որովհետև մարդը, ով հավատք ունի սկսում է վկայել 
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ հեռու և լայնածավալ կերպով, և 
եկեղեցին արդյունք է ունենում նրանից: Ինչևիցե, երբ 
եկեղեցին բարգավաճում է, այն բնակեցվում է շատ 

11 Մատթէոս 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13,  4:14-19, Ղուկաս 9:23-26, 62, Եբրայեցիներին 10:32-39, 12:1-4, 
Յայտնութիւն  21:7-8   12 Եսայի 9:6-7, Ղուկաս 1:31-35, Փիլիպեցիներին 2:5-11, Կողոսացիներին 1:12-20   13 Առակներ. 
29:18, Մատթէոս 13:10-16, Գործեր 28:27, Հռոմէացիներին 8:24-25, Կորնթացիներին Բ  9:24-25, Փիլիպեցիներին 3:13-15   
14 թագավորություններ Ա 16:7, թագավորություններ Գ 8:39, թագավորություններ Դ 19:27, Մնացորդաց Ա 28:9, Յոբ 31:4, 
34:21-22, 25, Սաղմոս 44:21, Սաղմոս 50:21-22, 139:1-6, 12-16, Առակներ 1:25-33, 15:3, 11, Եսայի 42:9, Երեմիա 16:17, Եզեկիել 
11:5, Մատթէոս 6:8, Ղուկաս 16:15, Գործեր 15:18   

(Շարունակությունը 3 էջից)
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ ՓՐԿՈՒթՅՈՒՆ է

http://bible.armenia.ru/hy/book/206.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/224.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/232.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/216.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/217.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/206.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/211.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/216.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/187.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/201.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/206.html%22 %5Co


5

մարդկանցով: Որոշ դիվահար մարդիկ ներխուժում 
են եկեղեցի, փորձելով ավերել այն իրենց կեղծ 
վարդապետությունը տարածելով, կեղծ մեղադրանքներ 
ներկայացնելով ավագանիներին Սատանային 
հաճոյանալու համար: 15 

Դևերին այս առակում խորհրդանշում են օդում 
թռչյունները, որ գալիս և տեղավորվում են դրանց ճյուղերի 
վրա: Նրանք կան բոլոր ճշմարիտ եկեղեցիներում: 
Սատանայի աշխատանքն է խոչընդոտել ԱՍՏԾՈ գործը 
բոլոր իրեն հայտնի տարբերակներով, իսկ նա շատ 
տարբերակներ գիտի:16 Նա 7,000 տարվա փորձ ունի: 
Հենց այս պատճառով մենք պիտի մեր մտքում պահենք 
ՀԻՍՈւՍԻՆ (Կորնթացիներին Ա 2:16) և հագնենք ԱՍԾՏՈ 
զրահը (Եփեսացիներին 6:11), որպեսզի կարողանանք 
դիմակայել սատանայի հրապուրանքներին:17 Պետրոսի 
Ա գրքի 5:8 – ում ասված է. «Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, 
քանի որ ձեր ոսոխը՝ Սատանան, մռնչում է առիւծի պէս, 
շրջում եւ փնտռում է, թէ ո՛ւմ կուլ տայ։»։ Հետևաբար, 
«Հնազանդուեցէ՛ք ուրեմն Աստծուն եւ դիմադրեցէ՛ք 
Սատանային, ու նա կը փախչի ձեզանից» (Յակոբոս 4:7):

թվում է, թե դժվար է այսօր մարդկանց հեռու պահել 
այս աշխարհի զվարճանքներից: Նրանք դժվարանում 
են իրենց միտքը պահել ԱՍՏԾՈ գահի վրա, ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
և ԻՐ ՀՈՐ վրա, ՈՎ նստում է դրա վրա, և ԱՍՏԾՈ 
յոթ ՀՈԳԻՆԵՐԻ  վրա, որոնք ԱՍՏԾՈ աչքերն են, որ 
նշված են Զաքարիայի գրքի 4-րդ գլխի 10-րդ խոսքում. 
«սրանք են այն եօթը աչքերը, [ԱՍՏԾՈ ՀՈԳԻՆԵՐԸ], որ 
նայում են ամբողջ երկրին»։ Ինչպես նաև, Եսայի 11:2-
ում նշվում են ԱՍՏԾՈ յոթ ՀՈԳԻՆԵՐԻ անունները, 
որոնք են. 1) ԱՍՏԾՈ ՀՈԳԻՆ, 2) իմաստության ՀՈԳԻՆ, 
3) հասկացողության ՀՈԳԻՆ, 4)խորհրդի ՀՈԳԻՆ, 5) 
զորությոն ՀՈԳԻՆ, 6) գիտության ՀՈԳԻՆ, և 7) ՏԻՐՈՋ 
նկատմամբ վախի ՀՈԳԻՆ: 

Յայտնութիւն գրքի 1:4-ում ասված է. «Յովհաննէսից՝ 
Ասիայում գտնուող եօթը եկեղեցիներին[թուրքիա]։ 
Շնո՜րհ ձեզ եւ խաղաղութի՜ւն նրանից, որ է, որ էր, եւ որը 
գալու է. նաեւ՝ ՀՈԳՈւ եօթը զօրութիւններից, ՀՈԳՈւ, 
որ ՆՐԱ աթոռի առաջ է»։ Իսկ Յայտնութիւն գրքի 3:1-
ում ասված է, «Այսպէս է ասում ՆԱ [ՀԻՍՈւՍԸ], ով 
ունի ԱՍՏԾՈւ եօթը ՀՈԳԻՆԵՐԸ եւ եօթը աստղերը»։

Աշխարհի բոլոր զվարճանքների հետ մեկտեղ, դուք 
միգուցե չեք գիտակցում այն փաստը, որ ԱՍՏՎԱԾ գիտի 
ամեն ինչ, ինչ տեղի է ունենում տիեզերքում, կամ որ 
ԻՐ ՀՈԳԻՆ ճշգրիտ գիտի, թե որտեղ եք և ինչ եք անում: 
ՆԱ գիտի ամեն ինչ ձեր մասին:18 Խնդիրը նրանում է, 
որ դուք չգիտեք, որ ԱՍՏՎԱԾ  հեղում է ԻՐ ԿՅԱՆՔԻ 
գետը, ԻՐ ԿՅԱՆՔԻ ՀՈԳԻՆ ձեր վրա, որպեսզի դուք 
հավիտենական ԿՅԱՆՔԻ արժանանանք: Ձեր կյանքը 
ժամանակավոր է, որը շուտով կավարտվի միգուցե 
ավելի շուտ, քան դուք կարծում եք: Ինչևիցե, ԱՍՏՎԱԾ 
ուզում է, որ դուք ստանաք ԻՐ հավիտենական ԿՅԱՆՔԸ 

ձեր հավիտենական հոգու մեջ, որպեսզի կարողանաք 
հավերժություն անցկացնել Դրախտում ԻՐ հետ: 

Դուք ունեք մարմին, հոգի և ոգի: Աստվածաշունչը 
ասում է, որ մարմինը ոչինչ չի շահում (Յովհաննես 
6:63), և մեղսավոր հոգին հարկավոր է ատել, բայց ձեր 
հոգին, եթե ուզում եք հավիտենական ԿՅԱՆՔ, պիտի 
ստանա ՔՐԻՍՏՈՍԻ հավիտենական ԿՅԱՆՔԻ ՀՈԳԻՆ: 
է: Հավիտենական ԿՅԱՆՔԻ գետը սպասում է, որ 
դուք ընդունեք ԿՅԱՆՔԸ, որը ՀԻՍՈւՍ ՔՐԻՍՏՈՍՆ է: 
Այսպիսով, ասեք այս աղոթքը: Եթե ուզում եք ծառայել 
ՏԻՐՈՋԸ, կարող եք դա անել մեր եկեղեցում, եթե կարող 
եք հետևել կանոններին:

Այնուհետև, ինչպես ՀԻՍՈւՍՆ է հրամայում, դարձիր 
հոգու հաղթող: Դու կարող ես անել դա՝ դառնալով 
Քահանա Ալամոյի գրականության տարածողը:Մենք 
տպագրում ենք Քահանա Ալամոյի գրականությունը 
բազմաթիվ լեզուներով և տարածում դրանք ամբողջ 
աշխարհում: Մենք ծախսում ենք միլիոնավոր դոլարներ 
թղթի և տարածման վրա, այնպես որ մենք քո աղոթքների 
և ֆինանսական օգնություն կարիքն ունենք:

Աստված պատվիրում է մեզ ուղղել և դաստիարակել 
մեր երեխաներին:32 Ամուսնությունը թույլատրվում է 
Աստծո կողմից է սեռական հասունությունից հետո, 
երբ երեխաները դառնում են տղամարդ և կին: Սա 
արգելելը սատանային հավատալն է (Ա Տիմոթեոս 4:1-
3): Քահանա Ալամոն բանտում է քարոզելու և անելու 
այն, ինչ Աստվածաշունչն է ասում: 

15 Դանիել 11:30-32, Մատթէոս 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Գործեր 20:28-31, Գաղատացիներին 2:3-5, Պետրոս Բ գլ. 2, Յովհաննէս Ա 2:18-19, 4:1-6, 
Յովհաննէս Բ 7-11, Յուդա3-19   16 Եսայի 14:4-20, Մատթէոս 24:24, Յովհաննէս 8:44, 10:10, Կորնթացիներին Բ 4:3-4, 11:13-15, թեսաղոնիկեցիներին Բ  2:3-12, Պետրոս  Ա 5:8, 
Յովհաննէս Ա 4:1, Յայտնութիւն 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15   17 Կորնթացիներին Բ 2:11-16, 15:57-58, 16:13, Կորնթացիներին  Բ 6:1, 4-7, 10:3-6, Եփեսացիներին4:27, 
6:10-18, Փիլիպեցիներին2:5, թեսաղոնիկեցիներին Ա  5:3-9, 21, Տիմոթէոսին  Ա 6:12, Տիմոթէոսին Բ 2:3-4, Եբրայեցիներին 4:12, 12:1-4, Յակոբոս 4:7, Պետրոս Ա 5:8-10, Յովհաննէս 
Ա  5:4   18 Երկրորդ Օրէնք  31:21, թագավորություններ Ա 16:7, թագավորություններ Դ 19:27, Մնացորդաց Բ 16:9, Սաղմոս 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Եսայի 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Jer. 
1:5, Ամոս 9:1-4, Ղուկաս 12:2-7, Հռոմէացիներին 8:27-29, Յովհաննէս Ա  3:20   

(Շարունակությունը՝ էջ 8)

Հարգելի Քահանա Ալամո, 
թող որ Աստծո շնորհը և օծումը, որ գերազանցում է 

բոլոր հասկացողությունները և գիտելիքները Նրա Որդի 
Հիսուս Քրիստոսի միջոցով միշտ լինի Ձեր և Ձեր եկեղեցու 
վրա: Ես կոչ արեցի նոյեմբերին վկայության գծին իմ 
կնոջ համար աղոթել. նա քաղցկեղ ունի: Ես ունեմ շատ 
խնդիրներ սրտի հետ: Ձեր աղոթքները շատ օգտակար 
են իմ և իմ ընտանիքի համար: Ես ամեն օր և գիշեր 
աղոթում եմ իմ սիրելիների համար և Քահանա Ալամոյի 
համար: Դուք շատ օգտակար եք եղել ինձ համար, 
որպեսզի ես հասնեմ հոգևոր գիտելիքի ավելի բարձր 
մակարդակի: Ես գիտեմ, որ իմ հոգին դարձել է Աստծուն 
այն գրականության շնորհիվ, որ ուղարկել եք ինձ: Ես 
պատմել եմ նաև շատ ուրիշ քրիստոնյա եղբայրների ձեր 
մասին: Շատ երախտապարտ եմ ձեր օգնության համար: 
Ես աղոթում եմ Տիրոջը և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, 
որպեսզի ինձ շուտով ազատեն այս բանտից: Ես 
վաղաժամկետ ազատման օր ունեմ փետրվարին: Ես նաև 
աղոթում եմ, որ դուք նույնպես շուտով ազատ արձակվեք:
Ռոբերտ Գրին                          Ֆարմինգթոն, ՄՕ

Միսսուրի

http://bible.armenia.ru/hy/book/206.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/214.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/231.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/206.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/232.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/215.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/216.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/218.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/221.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/224.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/225.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html%22 %5Co
http://bible.armenia.ru/hy/book/162.html%22 %5Co
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Ես դուրս չեմ եկել բաժանված ընտանիքից, 
շրջապատված քաոսով, խառնաշփոթով, 
ալկոհոլով կամ թմրանյութերով, այլ 
դաստիարակվել եմ սիրո, աջակցող 
ծնողների կողմից, որոնք իրենց կյանքը 
նվիրել են եղբորս և ինձ: Մենք ունեցել ենք 
երջանիկ մանկություն, հանգստյան օրերին 
զբաղվելով ձկնորսությամբ, ձիարշավով, 
արշավներով և ջրային դահուկներ քշելով:

Ես դեռ չէի դիմավորել իմ ութերորդ 
Սուրբ Ծնունդը, երբ տատիկից որպես նվեր 
ստացա իմ առաջին Աստվածաշունչը: 
Իմանալով, որ սա հատուկ գիրք էր, ես 
մեկուսացա և մեծ հետաքրքրությամբ 
կարդացի այն: Սա Հիսուսի մասին 
պատմությունների մի գիրք չէր: Այն ազդեցությունը, որ 
Հիսուսն ունեցել էր վնասող հասարակության իրավիճակի 
վրա, այն հրաշքները, հույսը և այն խաղաղությունը, որը 
նա տվեց մարդկանց, ինձ մտածելու տեղիք տվեցին. 
«Օ, եթե կարողանայի ապրել այն ժամանակներում, ես 
կհետևեի Հիսուսին»: Ապա ես խորը հիասթափություն 
ապրեցի, քանի որ Աստվածաշնչի Հիսուսը ակնհայտ չէր 
աշխարհում, որ ես ապրում էի: 

Իմ հայրը շատ վնասակար գործարքները է 
ունեցել տեղական այսպես կոչված եկեղեցական 
հոգևորականության հետ և երբեք այլևս չէր մտնի եկեղեցի, 
մինչև իսկ իմ փրկությունից հետո շատ տարիներ անց, երբ 
ես եկա թոնի և Սյուզան Ալամոների Քրիստոնեական 
Հիմնադրամը: Հետևաբար եղբայրս և ես սկսեցինք 
Կիրակնօրյա դպրոց հաճախել և մենք մնում էինք այնտեղ 
առանց մեր ծնողների: Իմ փոքրիկ փորձառությունը 
Բապտիստական եկեղեցու հետ այն էր, որ մենք պետք է 
փրկվենք Դժոխքից, ինչպես ես եզրակացրեցի: Գողերի, 
մարդասպանների, չարաշահողների պես մարդիկ պիտի 
ընկնեն այնտեղ, բայց ոչ մեզ պես մարդիկ: Ես զբաղեցնում էի 
ինքս ինձ ձիարշավով և բոլորին ցույց տալով իմ մրցանակը 
պալոմինոյի շոու շքերթներում: Իմ ձին անկասկած պետք 
է գրավեր առաջին տեղը. նա բոլորի ուշադրության 
կենտրոնում էր: Մի օր մեծ շքերթի ճանապարհին մենք 
վթարի ենթարկվեցին և իմ ձին՝ Ամիգոն սպանվեց: Ես 
կոտրվեցի, իմ երազանքները չքացան: Շատ ժամանակ 
պիտի անցներ, որպեսզի ապագայում ես կարողանայի 
նորից զբաղվել ձիարշավով: 

Դպրոցական ընկերներս ամեն կողմից ինձ համոզում 
էին ներգրավվել թմրանյութերի և հալյուցինոգենների 
արագ աճող թագավորության մեջ: Ավագ դպրոցն 
ավարտելուց հետո իմ ծնողները մեզ տեղափոխեցին 
ավելի լավ միջավայր: Մենք տեղափոխվեցինք 
Կոլորադոյում Րոքի Մաունթէյնզ բնակավայր, Լիթլ 

Քիմարոն գետի ճիշտ կողքին: Մենք 
շրջապատված էինք լճերով, գետերով, 
սարերով և մեսաներով (սեղանաձև 
լեռներով): Հարևան որսորդական տնակը 
լճի հակառակ կողմում էր, և հայտնի 
էր որսորդությամբ և ձկնորսությամբ: 
Ես աշխատանքի անցա այդ տնակում 
որպես արահետային արշավների 
ուղեկցորդ: Ես ժամեր էի անցկացնում 
տնակի ձիերի մասին հոգ տանելով, 
որոնք օգտագործվում էին որսորդական 
արշավների ժամանակ: Մի օր ես 
մենակ էի ձի քշում, և հասա Արևմտյան 
Մեսայի ամենաբարձր կետին: Երբ 
ուսումնասիրում էի շքեղ տեսարանը, 

պարուրված էի ոսկեզօծ կաղամախու ծառերով, սոճիների 
փխրուն, խորը հոտով, նարնջագույն մացառ թփերով, 
վազող գետի աղմկով, որոնք այնքան մաքուր էին, որ 
կարող էիր զգալ դա: Հետևյալ հարցերը այցելեցին ինձ. այս 
ամբողջ նուրբ գեղեցկությունը Աստված է ստեղծել, բայց 
ինչու՞ ես չունեմ այս գեղեցկությունը իմ ներսում: Ինչու՞ 
են իմ մտքերը և ցանկությունները դևային, ինքնասեր և 
իզուր: Ինչու՞ է ինձ մոտ տպավորություն, որ իմ ներսում 
մի վայրի կենդանի է: Ես հիասթափված մնացի միայն 
ավելի շատ հարցերով: 

Առանց որևէ ղեկավարման կամ մտքի, և քայլում էի 
այն բոլոր մարդկանց վրայով, ովքեր սիրում էին ինձ: 
Ես հեռանում էի և նույնիսկ ետ չէի նայում: Հաջորդ 
տարի ես այնքան խորը խզեցի իմ շուրջը կործանվող 
աշխարհի հետ կապը: Ես ոչինչ չունեի, որ կյանքս տայի 
կամ կառուցեի:  Ես տեղափոխվում էի քաղաքից քաղաք, 
նահանգից նահանգ, մեկ թմրանյութերի հավաքույթից 
մյուսը: Ես օգտագործեցի բավականաչափ ալկոհոլ և 
դեղահաբ, որը հերիք էր նորմալ մարդուն սպանելու 
համար: Բայց արթնացուցիչ զանգը հնչեց մի քանի 
դեպքերից հետո, որոնք ինձ ցնցեցին և դուրս բերեցին 
միգամած ընդարմացումից: Ինչ որ կերպ ես փրկվեցի 
թմրանյութերի մեծ չափաբաժնից, հետո դուրս պրծա 
հրդեհից, նավի վթարից և առևանգումից՝ ավտո ստոպով 
ճանապարհորդելիս: Նաև փրկվեցի մի միջադեպից, 
երբ ատրճանակը պահել էի մեկի վրա, ով ծեծել էր 
իմ եղբորը: Այս վերջին դեպքը օրվա անկումն էր, որը 
ստիպեց ինձ հասկանալ, որ ես կառավարումից դուրս եմ: 
Աստված անկասկած այնքան զայրացած էր ինձ վրա, որ 
ես համոզված էի, որ ուղիղ Դժոխք եմ ընկնելու: Ինչպե՞ս 
կարող էի ետ բերել արարքներս ինքս իմ հանդեպ և 
ուրիշների, որոնց կյանքերը ես խորտակել էի: 

Ես եկա Հոլիվուդ, Քալիֆորնիա, մեկ նպատակով՝ 
այն էր փող աշխատել և ապա ճանապարհ ընկնել դեպի 

թԵՐԻ ՈՒԱՅթԻ ՎԿԱՅՈՒթՅՈՒՆԸ
Ազատման հրաշքը

Քույր թերի Ուայթ
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սարեր, որպեսզի թաքնվեմ իմ շուրջը խիստ բացասական 
իրողություններից: Ես ատում էի քաղաքը և հատկապես 
Հոլիվուդը: Երբ հասա այնտեղ, ես հասկացա, որ սխալ 
ընտրություն եմ կատարել: Գումարը, որ ես աշխատեցի, 
գողացան, իսկ ես չափազանց հպարտ էի ծնողներիս 
զանգելու համար: Ես շատ էի վախենում ավտո ստոպով 
ճանապարհորդել. առնետի պես թակարդի մեջ էի: 
Հաջորդ շաբաթ Սանսեթ Սթրիփի վրա ես հանդիպեցի 
մի խումբ երիտասարդների, ովքեր մնացածների նման 
էին, բայց նրանց նպատակը մյուսներից մի ամբողջ 
աշխարհ հեռու էր: Փողոցի մարդիկ նրանց ծաղրում 
էին, անվանելով նրանց «Աստծո պահակախումբ»: Երբ 
այդ նույն մարդիկ խոսում էին ինձ հետ, նրանք խոսում 
էին հեղինակությամբ և անկեղծ մտահոգությամբ: 
Ես չէի կարող զերծ մնալ նրանց հաղորդագրության 
անհապաղությունից: «Հիսուս Քրիստոսը ետ է գալիս 
աշխարհ: Ապաշխարի՛ր կամ ոչնչացի՛ր: Աստծո հետ 
խաղաղության արի, քանի դեռ ժամանակ կա: Հիսուսը 
գալիս է աշխարհ վրեժխնդրության գավազանով 
բոլոր նրանց դեմ, ովքեր չեն ճանաչում Նրան: Դժոխքը 
հավերժ է: Մենք ապրում ենք վերջին օրերում: Դարձի՛ր 
Աստծուն քանի դեռ շատ ուշ չէ: Այցելի՛ր եկեղեցու 
ծառայությունները, որ ամեն երեկո ունենում ենք և 
իմացի՛ր ավելին»:

«Դժոխք» բառը շատ ազդեց ինձ վրա, քանի որ գիտեի, որ 
դա ճիշտ է: Այն գրանցվեց բարձր և հստակ: Անմիջապես 
ինչ-որ մի բան իմ ներսում ասաց ինձ. «Դու միշտ ասում 
էիր, որ ճշմարտության փնտրողն ես: Գնա ավելին 
իմացիր սրա մասին»: Մոտ մեկ շաբաթ անց ես ինքս 
գտա իմ ճանապարհը և եկա եկեղեցու ծառայությանը 
Կրեսցենտ Հեյթս Բուլվարին, Հոլիվուդում: Դա 1970 
թվ.-ի նոյեմբերի 9-ն էր: Այն կոչվում էր թոնի և Սյուզան 
Ալամոների Քրիստոնեական Հիմնադրամ: Ես չէի կարող 
դիմակայել այն ուժեղ, գերող Ոգուն, որ մոտենում էր 
ինձ, չնայած կասկածներին և թերահավատությանը, 
որ պարուրել էին իմ միտքն և սիրտը: Սրանք բնական 
արձագանքներ էին ընդդեմ օրենքների, ստերի և 
մարդկային չարաշահման, որոնցով ես վիրավորված էի: 
Երիտասարդությունս անհույս կորցրած, թվում էր թե 
ես ողբերգական պատմության հերոս էի: Միայն ինձ էի 
մեղադրում իմ սխալ որոշումների համար, որ ընտրել էի 
կայացնել:   

Երբ մտա մեծ, երկու հարկանի շենքը, լցված 
մարդկանցով, որոնք հիփիների տեսք ունեին, 
երջանկություն և անկեղծ խանդավառություն զգացի, 
որն ակնհայտ էր: Քահանա թոնի Ալամոն այնքան չէր 
համադրվում հիփիների կողքին, քանի որ հագել էր 
գործնական կոստյում: Ես նկատակ էի հետապնդում 
զննել նրան և այն ամենը, ինչ որ նա կասեր: Այդ գիշեր 
չհանդիպեցի նրա կնոջը Սյուզանին: Ծառայությունը 
սկսվեց հին ավետարանչական երգերի աշխույժ 
երգեցողությամբ: Մի մարդ ֆլեյտայով նվագեց «Ինչ 
երեխա է սա» երգը, և կարծես թե այդ հրեշտակային 
երաժշտությունը Դրախտից էր գալիս: Այնտեղ չկար 
մեծ ուղեկցող նվագախումբ, սակայն ինչ-որ բան 

խեղդում էր այն պաշտպանությունը, որ ես կառուցել 
էի իմ սրտի շուրջ: Արցունքները հոսում էին դեմքովս, 
և ես լսում էի իմ կյանքում առաջին Սուրբ Հոգով 
լցված ծառայությունը: Ես մոլորված մեղսավոր էի, 
որ մոտ էր գտնվելուն: Փրկված նորադարձները 
տվեցին կարճ, բայց նկարագրական բնութագրեր: 
Ավելի քան հարյուր վկայություններ լսեցի այդ օրը: 
Կային ներկայացուցիչներ Ֆրանսիայից, Անգլիայից, 
Կանադային, Ավստրալիայից, Մեքսիկոից, Հարավային 
Ամերիկային, համարյա թե ողջ աշխարհից: 

Կային նաև միջին տարիքի մարդիկ, որոնք լքել 
էին իրենց ցուրտ, մահացած եկեղեցիները, որպեսզի 
միանան Աստծո այս մասնագիտացված քայլին: Բոլոր 
վկայությունները այնքան կարևոր էին ինձ համար, 
որպեսզի հավատ և հույս հաստատեին իմ մեջ, և որ 
քայքայեին շերտը շերտի ետևից իմ սրտի շուրջը եղած 
կասկածն և ճնշումը: Ես լսեցի խոշոր թմրանյութերից 
կախվածություն ունեցողների և վաճառողների մասին, 
որոնք վայրկյանապես ետ էին բերվում Աստծո փրկիչ ուժի 
միջոցով, և հարբեցողների մասին, որոնք միանգամից 
մաքրվում էին առանց ալկոհոլ ցանկանալու: Մի մարդ 
գնում էր բանկ թալանելու, երբ նրան կանգնեցրեցին և 
բերեցին եկեղեցի, որտեղ և նա վերածնվեց և դարձավ 
Հիսուսին և իր Տիրոջը ընդունող նոր արարած:  

Քահանա Ալամոն հաղորդեց վերջին ժամանակների 
մարգարեությունների մասին և կարդաց Մատթեոսի 
գրքի 24-րդ գլուխը:Ավետարանի պարզությունը, 
մատչելիությունը քարոզում էին Ավետարանը Աստծո 
Սուրբ Հոգու ուժով: կարող էի ես դիմակայել հրավերին, 
ծնկի գալ խորանի մոտ և խնդրեի Հիսուսին իր տեղը 
զբաղեցնել իմ սրտում: Քահանա Ալամոն նույնպես 
ծնկի եկավ և ինձ տարավ մեղսավորի աղոթքի միջով, 
համաձայն Աստվածաշնչի: Ապաշխարելուց հետո 
և Հիսուսին, իր սուրբ արյունով մեղքերս մաքրելու 
խնդրանքից հետո և Նրան իմ սիրտը հրավիրելուց 
հետո, Նա ներեց ինձ: Ես նոր էի: Անմեղ մանկական 
հավատքը լցրեց իմ սիրտը: Ես լցվեցի ուրախությամբ, 
խաղաղությամբ և հույսով, գերազանցելով իմ մեծագույն 
ակնկալիքները: Ես նոր ստեղծված արարած էի: Ես 
հասկացա և զգացի փրկիչ ուժը, հրաշք փրկությունը, որ 
միայն Հիսուս Քրիստոսը կարող է պարգևել: Իմ առաջին 
Աստվածաշնչի այս հրաշք Մարդը, ինչպես մի երեխա, 
կենդանի է և աշխատում է, խոսում և քայլում է բոլոր 
նրանց հետ, ովքեր բացել են իրենց սրտերի դռները: 

Արդեն քառասուներկու տարի է, ինչ ես ականատես 
եմ եղել և ճաշակել եմ բուժումը, հարությունը, և փրկիչ 
ուժը: Ես չափից շատ հրաշքներ եմ տեսել, դրանք այս 
նամակում նշելու համար: Քահանա Ալամոն և նրա 
կինը՝ Սյուզանը, իրենց կյանքը զոհեցին հանուն մեր 
հոգիների փրկության, և դրանք Աստծո Սուրբ աշխարհի 
հետ կապելու համար: Նրանք մեզ սովորեցրեցին 
Սատանայի բոլոր որոգայթները և մանրամասն 
ներկայացրեցին Նեռին: Ես հավերժ շնորհակալ եմ: 
Փառքն Աստծուն և երախտիք մեր սիրելի Քահանա 
թոնի Ալամոյին: 
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Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ 
խնդրում հոգուս համար, ես, մեղսավորս:33 Հավատում 
եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:34 
Հավատում եմ, որ ՆԱ մահացավ խաչի վրա  և ԻՐ անգին 
արյունը թափեց իմ գործած բոլոր մեղքերի քավության 
համար:35 Հավատում եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ իր ՍՈւՐԲ 
ՀՈԳՈւ ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց ՀԻՍՈւՍԻՆ36, 
և որ ՀԻՍՈւՍԸ  նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում և այս 
պահին լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը և այս 
աղոթքը:37 ՏԵՐ ՀԻՍՈւՍ, ես իմ սրտի դուռը բացում 
եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի մեջ:38 Մաքրիր իմ 
բոլոր մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈւ թափեցիր 
խաչի վրա իմ փոխարեն Գողգոթայում:39 ԴՈւ չես 
հեռացնի ինձ, ՏԵՐ ՀԻՍՈւՍ, ԴՈւ կներես իմ մեղքերը 
և կփրկես իմ հոգին: Ես գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, 
Աստվածաշունչն է այդպես ասում:40 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ 
ասում է, որ ԴՈւ ոչ ոքից երես չես թեքի, այդ թվում 
և ինձնից:41 Հետևաբար, ես գիտեմ, որ ԴՈւ լսել ես 
ինձ, և ԴՈւ պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ 
փրկված եմ:42 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ 
ՀԻՍՈւՍ, իմ հոգին փրկելու համար, և ես ցույց կտամ 
իմ շնորհակալությունը ՝ հետևելով ՔՈ հրամաններին 
և այլևս մեղք չգործելով:43 

Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈւՍԸ պատվիրեց 
մկրտություն անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ 
հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ և ՍՈւՐԲ ՀՈԳՈւ:44 Պետք 

է ջանասիրաբար ուսումնասիրել ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ 
(Հին և Նոր կտակարաննորի) եբրայերեն և հունարեն 
բնօրինակների թարգմանությունը և անել այն ամենը, 
ինչ այնտեղ ասված է՝ մինչև քո վերջին օրը:45

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):

19 Սաղմոս 51:5, Հռոմէացիներին 3:10-12, 23   20 Մատթէոս 26:63-64, 27:54, Ղուկաս 1:30-33, Յովհաննէս 9:35-37, Հռոմէացիներին 1:3-4   21 Գործեր 4:12, 20:28, Հռոմէացիներին 
3:25, Յովհաննէս Ա 1:7, Յայտնութիւն 5:9   22 Սաղմոս 16:9-10, Մատթէոս 28:5-7, Մարկոս 16:9, 12, 14, Յովհաննէս 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Գործեր  2:24, 3:15, Հռոմէացիներին 8:11, 
Կորնթացիներին Ա 15:3-7   23 Ղուկաս  22:69, Գործեր 2:25-36, Եբրայեցիներին10:12-13   24 Կորնթացիներին  Ա 3:16, Յայտնութիւն  3:20   25 Եփեսացիներին 2:13-22, Եբրայեցիներին 
9:22, 13:12, 20-21, Յովհաննէս Ա 1:7, Յայտնութիւն 1:5, 7:14   26 Մատթէոս 26:28, Գործեր 2:21, 4:12, Եփեսացիներին 1:7, Կողոսացիներին 1:14   27 Մատթէոս. 21:22, Յովհաննէս 
6:35, 37-40, Հռոմէացիներին 10:13   28 Եբրայեցիներին 11:6   29 Յովհաննէս 5:14, 8:11, Հռոմէացիներին 6:4, Կորնթացիներին Ա 5:10, Յայտնութիւն 7:14, 22:14  30 Մատթէոս 28:19-20, 
Յովհաննէս 3:5, Գործեր  2:38, 19:3-5   30 Յեսու 1:8, Սաղմոս 1:1-2, Տիմոթէոսին  Բ 2:15, 3:14-17, Յակոբոս 1:22-25, Յայտնութիւն 3:18   31 Առակներ  13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 
29:15, 17, Եբրայեցիներին12:5-11, Յայտնութիւն 3:19

(Շարունակությունը 5 էջից)

Խնդրում ենք, կապվեք մեզ հետ հավել յալ տեղեկատվություն և այլ հետաքրքրող թեմաների համար:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Քսանչորսժամյա հեռարձակում և տեղեկատվական թեժ գիծ: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
թոնի Ալամո, Համաշխարհային Քահանա, թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական Առաքելությունը ԱՄՆ-ում 

բնակվողների համար տրամադրում է բոլոր հարմարություններով կացարաններ, բոլոր նրանց համար, 
ովքեր իրենց ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով և ուժով ուզում են ծառայել ԱՍՏԾՈՒՆ:

Նյու-Յորքում ծառայություններն անց են կցվում ամեն Երեքշաբթի ժամը 20:00-ին, իսկ այլ բնակավայրերում՝ ամեն գիշեր: 
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾԱՌԱՅՈՒթՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ՀՅՈՒՐԱՍԻՐՈՒթՅԱՆ:

Խնդրում ենք զանգահարել (908) 937-5723 հեռախոսահամարով տեղեկատվության համար:
Կարող եք ստանալ Քահանա Ալամոյի գիրքը, Մեսիան, որտեղ ներկայացվում են 333 մարգարեություններ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ մասին, որոնք հայտնաբերվել են Հին Կտակարանում:
Տարածեք Քահանա Ալամոյի գրականությունը և դարձեք բանվոր հոգիների բերքի հավաքման գործում:
Մեր ողջ գրականությունը և աուդիոքարոզներն անվճար են, ներառյալ փոխադրումը:

Եթե որևէ մեկը փորձի ձեզնից վճար պահանջել դրանց համար, խնդրում ենք զանգահարել 
անվճար այս համարի հաշվին տվյալ հեռախոսահամարով (661) 252-5686

ԱՅՍ ԳՐԱԿԱՆՈւթՅՈւՆԸ ՊԱՐՈւՆԱԿՈւՄ է ՓՐԿՈւթՅԱՆ ՃՇՄԱՐԻՏ ԾՐԱԳԻՐԸ (Գրծ 4:12):
ԴԵՆ ՄԻ ՆԵՏԵՔ ԱՅՆ, ՓՈԽԱՐԵՆԸ՝ ՓՈԽԱՆՑԵՔ ՄԵԿ ՈւՐԻՇԻՆ

Նրանց, ովքեր գտնվում են այլ երկրներում, մենք քաջալերում են թարգմանել այս գրականությունը ձեր մայրենի լեզվով: 
Գրականությունը վերատպելու դեպքում, խնդրում ենք ներառել հետևյալ հեղինակային իրավունքը և գրանցումը:

© Հեղ. Իրավունք Դեկտեմբեր 2012, Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Աշխարհի Քահանա թոնի Ալամո  ®Գրանցված է Դեկտեմբեր 2013
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