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Քահանաներ Թոնի և Սյուզան Ալամոները 
և նվագախումբը իրենց միջազգային 
հեռուստահաղորդման ժամանակ
Լուսանկարը՝ 1974 թվ-ի

Ձեզ չի՞ անհանգստացում, 
որ Սատանան մոլորեցրել է 
ամբողջ աշխարհը: Նա երեք 
անգամ ակնհայտ փորձեր է 
ձեռնարկել գրավելու ԱՍՏԾՈ և 
ԱՍՏԾՈ թագավարության տեղը: 
Նրա երկու փորձերը ողորմելի 
կերպով տապալվել են և, այս երրորդ 
փորձը, որ նա հենց հիմա անում է, 
շուտով նույնպես պիտի տապալվի: 

ԱՍՏԾՈՒՆ տապալելու 
Սատանայի առաջին փորձը տեղի 
է ունեցել Եդեմական այգում, երբ 
Սատանան հարցրեց Եվային. 
«ԱՍՏՎԱԾ ասե՞լ է», ինչպես 
ասված է Ծննդոց գրքի 3:1-3-ում. 
«Օձը [Սատանան]  երկրի վրայ ԱՍՏԾՈՒ ստեղծած բոլոր 
գազաններից աւելի խորամանկ էր։ Օձն ասաց կնոջը. «Ինչո՞ւ 
ԱՍՏՈՒԱԾ ասաց, թէ դրախտում գտնուող բոլոր ծառերի 
պտուղներից չէք կարող ուտել»։ Կինն ասաց օձին [նրան 
կշտամբելու և մերժելու փոխարեն]. «Դրախտի ծառերի 
պտուղներից կարող ենք ուտել։ Սակայն դրախտի մէջտեղի 
ծառի պտղի համար ԱՍՏՎԱԾ ասաց. «Դրանից չուտէք եւ 
չմօտենաք, որպէսզի չմեռնէք»։ Երբ ԱՍՏՎԱԾ ասաց «պիտի 
մեռնեք», ՆԱ ի նկատի չունի, որ մահը կարճ և րոպեական է: 
ՆԱ ի նկատի ունի տղամարդու կամ կնոջ հոգու հավերժական 
մահը, հավերժություն Դժոխքի կրակներում, հավերժական 
մահ:  Այս փաստը ամբողջությամբ նշված է Հին ու Նոր 
Կտակարաններում: 1

Կինը, ինչպես աշխարհի ամբողջ բնակչությունը, երբեք 
չի պատկերացնում, որ այն ժամանակ, երբ դուք  ընդունում 
եք Սատանայի փաստարկը, դուք ընդունում եք ցավալի 
հավերժությունը՝ Դժոխքը, որը երբեք չի ավարտվում, որը իր 
զոհի՝ ինչպես հոգու, այնպես էլ նրա մտքի վրա խենթացնող 
ազդեցություն ունի: Դժոխքը հավերժ իր ծուխը կժայթքի իր 
զոհի վրա (Յայտնութիւն 14:9-11): Նրանք, ովքեր կերկրպագեն 

(այսինքն կլսեն) Սատանային, նրա 
մեկ աշխարհի կառավարությանը, 
նրա աշխարհիկ եկեղեցուն 
(կաթոլիկ) նույն ճակատագրին 
կարժանանան:2  Սատանան, 
որ մարմնավորված է օձի մեջ, 
նուրբ, ինչպիսին օձն է, մոլորեցրեց 
Եվային, և հիմա մոլորեցնում է 
ամբողջ աշխարհը:3 

Յայտնութիան գրքի 12:9-ում 
Սատանան ճանաչված է որպես 
մեծ վիշապ: «Եւ ընկաւ մեծ վիշապը 
[Դրախտից]՝ առաջին օձը, որ կոչւում 
է Բէեղզեբուղ եւ Սատանայ եւ որ 
մոլորեցրեց ամբողջ աշխարհը»։ 
Սատանան գիտեր, որ Եվային 

մոլորեցնելով, նա կդատապարտեր ողջ աշխարհը: 4 Եվան 
դարձավ Սատանայի առաջին ավետարանիչը. նա առաջին 
այծն էր: Սատանայի այծը լինելու համար, դուք չեք կարող 
հավատալ ՀԻՍՈՒՍԻՆ, կամ լինել ՆՐԱ աշակերտներից 
մեկը: Դուք չեք կարող ապրել նվիրյալ ՀԻՍՈՒՍԻ կյանքով, 
բայց ազատ եք անել այն ամենն, ինչը հաճելի է ձեզ: Դուք 
չեք կարող վկայել ՀԻՍՈՒՍԻ մասին, այլ պետք է ուրանաք 
ՆՐԱՆ, ՆՐԱՆ, ով աշխարհ եկավ մեղսավորներին փրկելու: 5

Երբ Սատանան Եվային ասաց, որ դու չես մեռնի, այլ 
կլինես ԱՍՏԾՈ պես, այնպես որ կեր և կերակրի ամուսնուդ 
նույն պտուղը: Եվան արեց, ինչպես Սատանան ասաց և  
ավետարանեց իր ամուսնուն: Նրանց աչքերը բացվեցին 
(Ծննդոց 3:7): Նրանք գիտեին, որ մեղսավոր են և, որ խաբվել 
են: Աշխարհի իշխանությունը այլևս իրենց փոխարեն 
Սատանային էր պատկանում և ոչինչ, բացի ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ապագա մահվան և հարության հավատքից, չէր կարող 
վերադարձնել նրանց դեպի ԱՍՏՎԱԾ: 

Իսկզբանե, ԱՍՏՎԱԾ օրհնեց Ադամին և Եվային բոլոր իր 
ստեղծած արարածներից ավելին: ՆԱ տվեց նրանց ամբողջ 

1 Սղ. 9:17, Ես. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Մտ. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Մրկ. 9:42-48, Ղկ. 3:17, 16:19-26, Թս. Բ 
1:7-9, Պտ. Բ 2:1-9, Յդ. 5-7, Յյտ. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Յյտ.13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 Ծն. 3:1-6, Ես. 14:9-17, Մտ. 24:11-12, 24, Կրնթ. Բ 4:3-4, 
11:13-15, Թս. Բ 2:3-12, Տմ.Բ 3:13, Յյտ. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 Հռ. 5:12-21, Կրնթ. Ա 15:20-22   5 Մտ. 20:28, 
26:28, Յհ. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Գրծ. 5:30-31, 20:28, 26:23, Հռ. 5:6-11, Կրնթ. Ա 15:3-4, Գղ.1:3-4, 2:20, 4:4-5, Եփ. 5:2, Թս. Ա 1:10, 5:9-10, Տմ. Ա 
2:5-6, Տիտ. 2:13-14, Եբր. 2:9-10   
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(Շարունակությունը էջ 1-ի)

ԱՍՏԾՈՒՆ ՏԱՊԱԼԵԼՈՒ ԵՐԵՔ 
ԱՆՀԱՋՈՂ ՓՈՐՁԵՐԸ 

տիեզերքի, ամեն կենդանի արարածի իշխանությունը: 
Ծննդող գրքի 1:28-ը պատմում է մեզ, որ ԱՍՏՎԱԾ ասաց 
նրանց. «Աճեցէ՛ք, բազմացէ՛ք, լցրէ՛ք երկիրը, տիրեցէ՛ք 
դրան, իշխեցէ՛ք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ 
երկրի բոլոր անասունների ու երկրի վրայ սողացող բոլոր 
սողունների վրայ»։ Ադամը և Եվան պատասխանատու էին 
ամբողջ աշխարհի և նրանում գտնվող ամեն բանի համար: 
Երբ Սատանան խաբեց նրանց, ամբողջ աշխարհը ընկավ 
դևի իշխանության մեղքի տակ, այդ պատճառով ԱՍՏՎԱԾ 
ծրագրեց փրկել աշխարհը՝ իջնելով երկրի վրա որպես մարդ:6 
ԱՍՏՎԱԾ դարձավ Մարդու Որդի: ՆԱ մերժեց ինքն ԻՐԵՆ 
մեր մեղքերի համար, մինչև անգամ ԻՐ սեփական մահը 
խաչի վրա, որին հաջորդեց ԻՐ հարությունը և բարձրացումը 
Դրախտ:7 

Յովհաննէսի գրքի 3:16-ում ասված է. «Քանի որ ԱՍՏՎԱԾ 
այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ ԻՐ միածին ՈՐԴՈՒՆ 
տուեց, որպէսզի, ով ՆՐԱՆ հաւատում է [ոչ թե Սատանային 
կամ որևէ մեկին], չկորչի, այլ ընդունի յաւիտենական կեանքը»։ 
Հավերժական կյանքը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե 
ՀԻՍՈՒՍԸ, ով ԱՍՏՎԱԾ է, ՃԱՆԱՊԱՐՀ, ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ 
և ԿՅԱՆՔԸ, շարունակում է ձեր մեջ, որպես ձեր կյանքը 
(Յովհաննէս 14:6):8 Դուք չեք կարող հավիտենական կյանքի 
արժանանալ միայն մեղսավորի աղոթքներ ասելով: Դուք 
պետք է աշակերտ դառնաք: ՏԵՐԸ պատվիրում է մեզ վերցնել 
մեր խաչը և հետևել ԻՐԵՆ (Ղուկաս 9:23-25):9 Հավիտենական 
կյանք ունենալու համար, մենք երբեք չենք կարող իջնել 
խաչից:10 Այլ բառերով ասած, մենք այլևս չենք կարող մեղք 
գործել: 

Սատանան պարտված թշնամի է:11 Սկզբում թվում էր, թե 
Սատանան հավերժ իշխանություն կունենա աշխարհում: Բայց 
այսօր, եթե մենք ենթարկվենք ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ և հրաժարվենք 
Սատանայից, նրա մեկ աշխարհի կառավարությունից, նրա 
սատանայական պաշտամունքի եկեղեցիներից, Վատիկանի 
գլխավորությամբ, իշխանությունը մերը կլինի՝ ՀԻՍՈՒՍԻ 
անունով:12

ԱՍՏԾՈՒՆ և Դրախտում ՆՐԱ թագավորությունը 
տապալելու մարդու երկրորդ փորձը տեղի ունեցավ 
Բաբելոնում: Այն իհարկե տապալվեց: Ծննդոց 11:1-9-ը վկայում 
է, որ. «Այն ժամանակ ողջ երկիրը մէկ լեզուով, մէկ բարբառով 
էր խօսում։ Արեւելքից տեղաշարժուելու ժամանակ նրանք 
Սենաար երկրում մի դաշտ գտան եւ բնակուեցին այնտեղ։ 
Նրանք միմեանց դիմելով՝ ասացին. «Եկէք աղիւս շինենք ու 
այն թրծենք կրակով»։ Աղիւսը նրանց համար ծառայեց իբրեւ 
քար, իսկ կուպրը՝ իբրեւ շաղախ։ Նրանք ասացին. «Եկէք մեզ 
համար քաղաք կառուցենք եւ աշտարակ, որի գագաթը հասնի 
մինչեւ երկինք։ Համբաւ ձեռք բերենք ողջ աշխարհով մէկ 
սփռուելուց առաջ»։ ՏԷՐՆ իջաւ, որպէսզի տեսնի այն քաղաքն 
ու աշտարակը, որ կառուցում էին մարդկանց որդիները։  

ՏԷՐՆ ասաց. «Սրանք մէկ ժողովուրդ են, ունեն մէկ լեզու 
եւ սկսել են այդ գործն անել։ Արդ, ոչինչ չի խանգարում 
նրանց, որ կառուցեն այն, ինչ կամենում են։ ԱՐԻ իջնենք եւ 
խառնենք նրանց լեզուն այնպէս, որ ոչ մէկը չհասկանայ իր 
ընկերոջ ասածը» [ճիշտ այնպես, ինչպես Դեմոկրատները 
և Հանրապետականները այսօր իրար չեն հասկանում, որի 
արդյունքում աշխարհում ոչինչ չի հասցվում ավարտին]: 
ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ այնտեղից նրանց սփռեց աշխարհով մէկ, եւ 
նրանք դադարեցին քաղաքն ու աշտարակը կառուցելուց։ Դրա 
համար այն կոչուեց Խառնակութիւն (Բաբելոն), որովհետեւ 
ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ այնտեղ խառնեց ամբողջ երկրի բնակիչների 
լեզուները եւ այնտեղից նրանց սփռեց ողջ աշխարհով մէկ»։ 

ԱՍՏԾՈՒՆ և ՆՐԱ թագավորությունը տապալելու 
Սատանայի երրորդ և վերջին փորձը տեղի է ունենում հենց 
հիմա: Որոշ մարդիկ սխալմամբ ասում են, որ այն ՉԹՕ-ները, 
որ նրանք տեսնում են, այլ մոլորակներից են, բայց դա սուտ 
է: ՉԹՕ-ները այլ մոլորակներից չեն՝ դրանք Դրախտից են: 
Ես գիտեմ դա, քանի որ, երբ Սյուզին և ես գնում էինք Լաս 
Վեգաս ամուսնանալու, մենք Լոս Անջելեսի և Լաս Վեգասի 
միջև մայրուղու վրա էինք ուշ գիշերով: Մութ էր, երբ Սյուզին, 
որը ղեկին էր, բռնեց իմ ձախ ձեռքը և ասաց ինձ. «Թոնի, 
արի աղոթենք ԱՍՏԾՈՒՆ և խնդրենք ՆՐԱՆ, որ եթե իրոք 
կան ՉԹՕ-ներ, թող որ մենք տեսնենք դրանք»։ Հաստատ այլ 
մոլորակների արարածները չէին կարող լսել մեր աղոթքը 
ԱՍՏԾՈՒՆ, ոչ էլ կարող էին պատասխանել մեր աղոթքին՝ 
առ ԱՍՏՎԱԾ: Անմիջապես ՉԹՕ-ների ջոկատներ թռան մեր 
առջև: Նրանք այնքան մոտ եկան, որ ես մտածեցի, թե դրանք 
մեզ են բախվելու: ԱՍՏՎԱԾ անմիջապես պատասխանեց 
մեր աղոթքին: Երբ ԱՍՏՎԱԾ անմիջապես պատասխանեց 
մեր աղոթքին, իմ հավատը ԱՍՏԾՈ և ՆՐԱ աղոթքներին 
պատասխանելու հանդեպ ուժեղացավ: 

Այս անիվի նման ինքնաթիռները մի քանի անգամ նշված 
են Աստվածաշնչում:13 Դրանք ԱՍՏԾՈ թագավորական 
Հրեշտակների երկնային բանակն են, որոնք հետազոտում 
են այսօրվա աշխարհի չարությունը, մինչև ԱՍՏՎԱԾ վերջ 
կդնի այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող չարիքին 
նախքան ՔՐԻՍՏՈՍԻ վերադարձը: ԱՍՏՎԱԾ ուղարկում է 
Հրեշտակներին այս դժբախտության ժամանակահատվածում 
(և մենք իրոք դժբախտության մեջ ենք): Հրեշտակները 
զեկուցում են ԱՍՏԾՈՒՆ, ապա ԱՍՏՎԱԾ ուղարկում է 
ոչնչացնող Հրեշտակներին, որպեսզի նրանք ոչնչացնեն 
աշխարհում կոնկրետ չարիքի տարածքները:14  ՆԱ 
ոչնչացնում է  համաճարակները (որոնք հիվանդություններն 
են), սովը, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, տորնադոները և 
շատ ուրիշ աղետներ:

Աշխարհի բնակչության մեծ մասը հավատում է, որ 
մարդկությունը խորամանկությամբ կարող է գերազանցել 
ԱՍՏԾՈՒՆ: Նրանք մոռացել են անցյալը, ուստի ԱՍՏՎԱԾ 
նախապատրաստվում է իրենց փորձերին: Սատանան ասաց 
Եվային, որ չպիտի մեռնեն, այլ «կնմանվեն աստվածներին»։ 
Բայց նա ստեց: Մենք դա գիտենք, քանի որ Եվան և նրա 
ամուսինը մահացան: Ինչպես նաև, Նիմրոդը և աշխարհի 
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14, 35-37, 12:1-2, Կրնթ.Ա  9:26-27, Կրնթ. Բ 5:9-21, 6:1-10, Գղ. 5:16-17, 24, Փիլ. 3:7-9, Կղ. 3:5-17, Տմ. Բ 2:4, Տիտ. 2:12,  Եբր. 11:8-26, Պտ.. Ա 4:1-2, Յյտ. 12:10-11   
10 Մտ. 10:22, 24:13, Գրծ. 14:22, Հռ. 11:22, Կղ. 1:22-23, Տմ.  Ա 4:16, Տմ. Բ 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Յբ. 2:17-26, 5:10-11, Յհ. Ա 2:24-25   11 Ես. 14: 9-20, Եզ. 28:11-19, Յհ. 
12:31, Թս. Բ  2:3-10, Եբր. 2:14, Յոհ. Ա 2:13-14, 3:8, 4:4, Յյտ. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 Կրնթ. Բ 6:14-18, Յյտ. 18:1-513 Սղ. 68:17, Եզ. 1:1-24, 3:12-13, գլ. 
10, 11:14-25, Դն. 7:7-9   14 Ծն.. 19:1-25, Թգ. Բ 24:1-17, Թգ.  Դ 19:35, Մնց. Բ 32:19-22, Սղ. 78:49, Մտ.13:41-42, Գրծ. 12:23, Թս.  Բ 1:7-9, Յյտ. 8 գլ., 9:1-5, 13-15, 
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(Շարունակությունը էջ 4-ում)

բնակչությունը երբեք չվերջացրեցին իրենց աշտարակի 
կառուցումը, բայց նաև չկառուցեցին իրենց քաղաքը 
Դրախտում: Դա պարզապես տեղի չունեցավ: 

Կրկին բնակչության մեծամասնությունը միլիարդավոր 
դոլարներ է ծախսում և պատրաստ է ծախսել միլիարդավոր 
դոլարներ ավել, որպեսզի տեղափոխի բնակչությանը այլ 
մոլորակ, այլ մոլորակ, որը նրանք կարծում են, թե ունի երկրին 
բնորոշ հատկանիշներ: Բայց մոլորակներից որևէ մեկը 
չունի երկրի հատկանիշները: Մոլորված աշխարհը շունչը 
պահած սպասում է այս հիմարության իրականացմանը: 
Նրանք հավատացել են մեկ աշխարհի կառավարության 
և դևային եկեղեցու սուտ վարդապետությանը, որոնք 
երկուսն էլ Սատանայի կողմից են կառավարվում, որը, ըստ 
ԱՍՏԾՈ խոսքերի, պիտի մոլորեցնի ամբողջ աշխարհը 
վերջին օրերին (Յայտնութիւն 12:9): ԱՍՏՎԱԾ ասաց, որ 
Սատանայի մեկ աշխարհի եկեղեցին, որը վերահսկում է 
մեկ աշխարհի կառավարությունը, տեղակայված կլինի յոթ 
բլուրների վրա (իհարկե, դրանք են Հռոմը, Վատիկանը, 
Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը): 15 Եթե չգիտեք, 
որ Վատիկանն է այդ քաղաքը, ապա բավական է, որ գնաք 
որևէ ճանապարհորդական գործակալություն և տոմսեր 
խնդրեք դեպի յոթ բլուրների քաղաք: Նրանք ձեզ կտան Հռոմի, 
Իտալիայի տոմսեր: Կրկին, հենց Հռոմն է, որ սատանայաբար 
կառավարում է ՄԱԿ-ը, որը հենց մեկ 
աշխարհի կառավարությունն է: Այն 
նաև կոչվում է «Աշխարհի նոր կարգը» և 
«Սատանայի նստատեղը» (Յայտնութիւն 
2:13): ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ յոթ աղետներով 
Հրեշտակի և այլ Հրեշտակների միջոցով 
շուտով կոչնչացնի երկիրը (և բոլոր չար 
մարդկանց):16 

Յայտնութիւն գրքի 17:1-6, 8-ում ասված 
է. «Եւ եկաւ  մէկը եօթը հրեշտակներից, 
որոնք եօթը սրվակներ ունեին ունէին, [Այս 
սրվակները լի էին վերջին յոթ աղետներով, 
որ ՉԹՕ-ներն էին բերում, որոնք 
իրականում ԲԹՕ-ներ են, բացահայտված 
թռչող օբյեկտներ: Մենք կարող ենք ճանաչել 
ԲԹՕ-ները, ԱՍՏԾՈՒՆ և ՆՐԱ ԽՈՍՔԸ 
իմանալու շնորհիվ. ԱՍՏՎԱԾ ԽՈՍՔՆ Է 
(Յովհաննէս 1:1, Յայտնութիւն 19:13)] խօսեց 
ինձ հետ [այս Հրեշտակը խոսեց ինձ հետ, 
Յովհաննէս],  եւ ասաց. «Ե՛կ այստեղ, եւ 
քեզ ցոյց պիտի տամ դատաստանը այն մեծ 
պոռնկի [Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին, 
Վատիկանը], որ նստում է շատ ջրերի վրայ. 
[աշխարհի բոլոր ազգությունները] նրա 
հետ պոռնկութիւն [յուրաքանչյուր զզվելի 
մեղք և անմեղ (ԱՍՏԾՈ ժողովրդի) հանդեպ 
հալածանք և մեղադրանք] արեցին երկրի 

թագաւորները, [բոլոր երկրների կառավարությունները, 
ինչպես նաև Վատիկանի դատավորներն և Վատիկանի 
դատախազները] եւ նրա պոռնկութեան գինուց հարբեցին 
երկրի բնակիչները»։ [Սա նշանակում է, որ այն ամենը, 
ինչ կոչում են քաղաքական կոռեկտություն (ինչպիսիք 
են՝ համասեռամոլությունը, միասեռ ամուսնությունները, 
հակասեմիտիզմը, հակաքրիստոնեությունը, արյան ծարավը, 
սպանությունը, գողությունը, և ցանկացած նման բան 
հակառակ է ԱՍՏԾՈՒՆ և ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՆ]: 

Եւ հրեշտակը առաւ տարաւ ինձ [Յովհաննէսին] 
անապատ [աշխարհ]՝ ՀՈԳՈՎ. եւ տեսայ մի կին, որ նստել էր 
մի կարմիր գազանի վրայ, [Կինը Վատիկանն է, մեկ աշխարհի 
կրոնը, իսկ ալ կարմիր գազանը՝ ՄԱԿ-ը, որը Վատիկանի 
շարժիչն է: Այն գրավում է իր տեղերը, որպեսզի կարողանա 
փչացնել ԱՍՏԾՈ ժողովրդի գործերը իր եկեղեցական 
կանոններով:], որի մարմինը ծածկուած էր հայհոյալից 
գրութիւններով [օրինակ, եթե դևային անձնավորությունը 
վիրավորված է ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՑ, Վատիկանը և մեկ աշխարհի 
կառավարությունը մեղք կհամարի ԱՍՏԾՈ անունը 
տալ հանրակրթական դպրոցներում, դատարաններում, 
քաղաքական հարթակներում, հուշարձանի և աշխարհի 
այլ ռազմավարական վայրերում: Եվ քանի որ Հռոմեական 

15  Դն. 2:40, 7:19-25, Յյտ. 13:1-8, 14:8, գլ.ներ 17, 18   
16 Յյտ. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21   

Քահանա Մովսես Կվեմբոյը իր ժողովի մի 
քանի անդամների հետ բաժանում են Թոնի 
Ալամոյի հոգիներ շահող գրականությունը 
Ենբեսսում, Քենյա

Ալամոյի Եկեղեցիներին, 
Ողջույններս բոլորին մեր Տեր Հիսուսի անունով: Հավատացած եմ, 

որ լավ կացության մեջ եք ձեր եկեղեցում: Մենք ցանկանում ենք մեր 
երախտագիտությունը հայտնել ձեր եկեղեցուց մեզ գրականություն և աղոթք 
ուղարկելու համար: Այն շատ մեծ երախտագիտությամբ ընդունվեց մեր 
եկեղեցում և հասարակության մեջ: Շատ մարդիկ որոշեցին իրենց կյանքը 
փոխել և ընդունել Հիսուսին որպես իրենց անձնական Փրկիչ: Եվ, իհարկե, 
Ալամոյի գրականությունը ճշմարիտ ուղերձներ է պարունակում, քանի որ երբ 
մենք այն բաժանում ենք, շատ մարդիկ հենց այդ պահին էլ կրոնափոխվում են: 
Ուրեմն, սա նշանակում է, որ այն պարունակում է ՏԻՐՈՋ հոգևոր ուղերձները 
(այն օծված է): 

Այսպիսով, եղբայրներ, մենք որոշել ենք տարածել այս ուղերձները բոլոր 
գյուղերում և եկեղեցիներում, քանի որ դուք գիտեք, Աֆրիկայում դեռևս շատ 
մարդիկ հետևում են ավանդական մշակույթներին: Այսօր մենք ունենք քսան 
մարդ, ովքեր կանչված են և ի վիճակի են մարդկանց հետ հաղորդակցվել և 
մատուցել գրականությունը իմաստուն կերպով: Այսպիսով, մենք լավ ենք 
անցկացրել ծառայությունը և դեռևս սպասում ենք ձեր ուղարկածին: 

Ինչ վերաբերում է Քահանա Ալամոյին, ես հավատում եմ, որ դուք շուտով 
դուրս կգաք բանտից: Եվ մենք մեկ թիմի պես աղոթում և ծոմ ենք պահում: Եվ Տերը 
չի լքի մեզ, և ինչպես Աստվածաշունչն է ասում Սաղմոսների գրքի 34:18-19-ում. 
«Գոհութիւն պիտի մատուցեմ քեզ, Տէ՛ր, մեծ հաւաքներում եւ ժողովրդի բազմութեան 
մէջ պիտի օրհներգեմ քեզ։ 
Թշնամիներն իմ թող վրաս 
չխնդան, նրանք, որ ատում էին 
ինձ առանց պատճառի եւ իրար 
աչք էին անում ինձ համար»։ 
Պայքարը մերը չէ, այլ՝ Տիրոջինը: 
Կարդացեք նաև Փիլիպեցիներին 
գրքի 4:4-9-ը: 
Աստված Օրհնի Ձեզ, 
Ձերը հավատարմորեն, 
Քահանա Մովսես Կուեմբոյ, 
Էնդեբեսս, Քենյա

Քենյա 

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
http://bible.armenia.ru/hy/book/232.html
http://bible.armenia.ru/hy/book/232.html
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html
http://bible.armenia.ru/hy/book/232.html
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html
http://bible.armenia.ru/hy/book/209.html
http://bible.armenia.ru/hy/book/216.html
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(Շարունակություն էջ 3-ի)

(Շարունակությունը էջ 8-ում)

կաթոլիկ եկեղեցում շատ բարձր պաշտոնյաներ 
համասեռամոլներ են, նրանք նոր օրենք են սահմանել, որ 
հակահամասեռամոլ լինելը ահավոր մեղք է (ատելության վրա 
հիմնված հանցագործություն է): Այսպես մտածելու համար, 
պետք է որ ստացած լինեք Գազանի Նշանը ձեր ճակատին 
(Յայտնութիւն 14:9-11):  Սա շատ չար հոգևոր հարց է]: Եւ այն 
գազանը, որին տեսայ, ունէր եօթը գլուխ եւ տասը եղջիւր։ [Սա 
հուշում է, որ մեկ աշխարհի կառավարությունը կազմված 
է շատ կառավարություններից, որոնք միացյալ են: Նրանք 
բոլորը միևնույն ձևով են մտածում, նրանք կուրորեն ընդունում 
են այն ամենը, ինչ Սատանան ասում է (Յայտնութիւն 17:12-
15): Դևը դարձնում է ձեզ հայրենասեր, երբ ընդունում եք այն 
ամենն, ինչ նա ասում է, և ոչ հայրենասեր, երբ չեք ընդունում 
իր յուրաքանչյուր ասածը]:

«Կինը հագել էր ծիրանի ու կարմիր հագուստ [սրանք 
Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կրոնի գույներն են], եւ 
զարդարուած էր ոսկով, մարգարտով [Ներքին եկամուտների 
ծառայության կողմից հավաքած բոլոր գումարներն անօրեն 
կերպով պատկանում են Վատիկանին: Նրանք ունեն, 
բառացիորեն ասված միլիարդներ, որ կարող են վատնել:] 
եւ թանկագին քարերով. նա իր ձեռքին բռնել էր ոսկէ 
բաժակ, որը լի էր իր գարշելի եւ անմաքուր պոռնկութեամբ։ 
[Վատիկանը, որ կրկին Սատանայի նստատեղն է, կողմ է 
յուրաքանչյուր մեղքի, որ կա աշխարհում և դժոխքում]: Եւ 
նրա ճակատին կար գրուած խորհրդաւոր մի անուն. «ՄԵԾՆ 
ԲԱԲԵԼՈՆ, ԵՐԿՐԻ ՊՈՌՆԻԿՆԵՐԻ և ԳԱՐՇԵԼԻՆԵՐԻ 
ՄԱՅՐ » [արտահայտությունը, որը «գրված է նրա ճակատին» 
պարզապես նշանակում է, որ նրա միտքը կլանված է բոլոր 
սատանայական չարություններով]:

Եւ տեսայ այդ կնոջը՝ հարբած սրբերի արիւնից [Սատանայի 
Վատիկանը հայտնի է աշխարհում արյունահեղություններ 
պատճառելով, ներառյալ աբորտները, Հոլոքոսթը, 
Իսպանական ինկվիզիցիան և բոլոր պատերազմները, 
որ երբևէ տեղի են ունեցել], եւ ՀԻՍՈՒՍԻ բոլոր վկաների 
արիւնից [ԱՍՏԾՈ Հրեշտակը պատմեց սա Յովհաննէսին]։ 
Եւ տեսնելով նրան՝ [Վատիկանը] մեծապէս զարմացայ» 
… Եւ բոլոր նրանք, որոնք բնակւում են երկրի վրայ, եւ 
որոնց անունները գրուած չէին կեանքի գրքում աշխարհի 
սկզբից, զարմացան, որ դու տեսնում էիր գազանին, որ 
կար, այլեւս չկայ, բայց վերստին գալը մօտ է»։ «Գազանը» 
Հռոմն էր մինչև իր անկումը, և այսօր Սատանան վերածնել 

Սիրելի եղբայրներ Հիսուսի անունով, 
Թող Աստված օրհնի ձեզ և Քրիստոսի մարմինը ձեր 

եկեղեցում: Հիասքանչ է նշել Աստծո հիանալի գործերը, 
որ նա անում է ձեր Ավետարանչական գրականության 
միջոցով: 

Աստծո կամոք, ժողովի աջակցությամբ, այսօր 
մենք Ավետարանչական այցելություն անցկացրեցինք 
դեպի ներքին ցեղային Դոնդապուդի գյուղ: Մեր 
ճանապարհորդությունը (40 կմ) անցավ նավով, և 
երեսուներեք մարդ մասնակցեց: Աստված հսկայական 
աշխատանք կատարեց նաև ներքին Հինդու 
տարածաջրջանում ձեր գրականության միջոցով: 
Հույս ունենք, որ շատ մոլորված հոգիներ կփրկենք այս 
տարածքում: 

Ուզում եմ ձեզ ուղարկել լուսանկարներ, որ տեսնեք 
մեր աշխատանքը այստեղ: 

Մեր աղոթքները մեր եղբայր Թոնիի առողջության և 
շութափույթ ազատման համար: 
Ձեր եղբայրներ Հիուսի անունով, 
Սոլման Ռաջու Կոլա, 
Անդրա Պրադեշ, Հնդկաստան

Հնդկաստան

Եղբայրներ Սոլման Ռաջու Կոլան և 
իր ավետարանչական թիմը Քահանա 
Ալամոյի գրականությունը բաժանելիս 
Անդրա Պրադեշի, Հնդկաստանի 
հեռավոր տարածաշրջաններում

է Հռոմը իր սատանայական ոգով, որը մեծացել է՝ հասնելով 
դժբախտությունների չափերի։

Երբ ես պատմում եմ մարդկանց, այն բոլոր հալածանքների 
և մեղադրանքների մասին, որոնց իմ եկեղեցին դիմակայել է 
վերջին հիսուն տարիների ընթացքում, ես չեմ պատմում դա 
բողոքելու կամ համակրանք ձեռք բերելու համար, այլ նրա 
համար, որ բոլորին ցույց տամ, թե որքան հեշտ է դիմակայել 
Հռոմեական կաթոլիկ սատանայական եկեղեցու կողմից 
ցանկացած չարության, քանի որ ԱՍՏՎԱԾ բացահայտել է դա 
ինձ: Առանց բացահայտելու մարդիկ կկործանվեն (Առակներ 
29:18): Մենք պետք է ուրախանանք, երբ մեզ հալածում են 
հանուն ՀԻՍՈՒՍԻ: Շատ հատորներ կպահանջվեն, որպեսզի 
ես պատմեմ ձեզ իմ միայն մի քանի հալածանքների մասին: 
ԱՍՏՎԱԾ ասաց ինձ, որ պետք է 100 միլիոն անգամ հոգեպես 
ավելի ուժեղ լինեմ, քան հսկա կաղնու ծառը, որը վայր ընկավ 
իմ եկեղեցու բակում տասնհինգ րոպե հետո, երբ ես պատմեցի 
ժողովին, թե ՏԵՐՆ ինձ ինչ է ասել:17 «Երանի՜ ձեզի՝ երբ 
մարդիկ ատեն ձեզ, ու երբ զատեն ձեզ իրենց ընկերութենէն, 
նախատեն եւ վարկաբեկեն ձեր անունը՝ մարդու Որդիին 
պատճառով: Ուրախացէ՛ք այդ օրը ու ցնծացէ՛ք, քանի որ ձեր 
վարձատրութիւնը շատ է երկինքը. արդարեւ իրենց հայրերը 
նոյնպէս կ՚ընէին մարգարէներուն:» (Ղուկաս 6:22, 23):

17  Կարդացեք «Ծառը»  6500 հատոր, «Ողջ տիեզերքի ամենահզոր 
պաշտոնը» 19700 հատոր,

ԱՍՏԾՈՒՆ ՏԱՊԱԼԵԼՈՒ ԵՐԵՔ 
ԱՆՀԱՋՈՂ ՓՈՐՁԵՐԸ 
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Երբ ես տասնմեկ կամ տասներկու տարեկան էի 
ես ահավոր փորձառություն ունեցա սխալ հոգևոր 
թագավորության հետ, որը երբևէ չի կրկնվի: Տարիներ 
հետո, ես եկա Լոս Անջելես և սկսեցի թմրանյութ ընդունել, 
կորցրեցի իրականության հետ կապը մի քանի տարով: Ես 
նույնիսկ կարծում էի, որ հավերժ կորցրել եմ այն: Թվում էր, 
որ հավերժ: Ես կարծում էի, որ մահացել եմ և ապրում եմ 
երկու զուգահեռ աշխարհների միջև՝ հալուցինացիաների 
և իրականության: 

Մի օր, Աստծո կամոք, ես հեռուստացույց էի դիտում 
ինչ-որ մեկի տանը: Ձանձրացա և անջատեցի այն: Նայեցի 
պատուհանից դուրս  և տեսիլք ունեցա Աստծուց: Նայում 
էի ինքս ինձ այն ժամանակ, երբ դեռ տասնմեկ տարեկան 
էի, կանգնած Քլիվլենդի տան բակում (ես ինքս Քլիվլենդից 
եմ): Նայում էի արագացրած կադրով (մոտ տաս վայրկյան), 

Սիրելի Թոնի Ալամո, 
Ջերմագույն ողջույններս ձեզ Մյանմարից մեր հարություն առած Տիրոջ 

և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով: Ես ամբողջ հոգով աղոթում եմ, որ ձեզ 
մոտ ամեն ինչ լավ լինի: 

Սկսած 2002թվ-ից «Ռոդ և Ստաֆ Եկեղեցին» զբաղված է եկեղեցի 
հիմնելով, ավետարանչությամբ, բժշկական օգնությամբ, ազատմամբ, 
կրթական համայնքների զարգացմամբ, երեխաների մասին հոգ տանելով/
մանկատների ծրագրերի իրականացմամբ, գրականության թողարկմամբ 
և բաժանմամբ՝ հավատացյալների և անհավատների խմբերի շրջանում 
Մյանմարում:  Մեր նպատակն է հասնել Մյանմարի ցեղային խմբերի 
չքարոզված ժողովրդին և առաջնորդել Հիսուսին չհավատացողներին, 
տալով գրականություն, բուկլետներ և Աստվածաշունչ, ուսուցանելով 
Աստվածաշունչը անհատական, փոքր խմբերով և եկեղեցական 
համաժողովների, Քրիստոնեական գրականության թարգմանության և 
տպագրման միջոցով: Մենք ջանք չենք խնայում դարձնելու այն զորեղ՝ 
մարդկանց հասնելու և նոր եկեղեցիներ ստեղծելու համար:

Ես ոգեշնչված և օրհնված էի կարդալու ձեր գրականությունը՝ Մեսիան 
համաձայն Աստվածաշնչյան Մարգարեության: Այդ ժամանակվանից 
սկսած, ուզում եմ թարգմանել այն Բումեզ, Հախա-Չին և Միզո 
լեզուներով (Մյանմարի ցեղախմբերի լեզուներով): Որովհետև այս 
գիրքը հզոր և բովանդակալից է, և ես համոզված եմ, որ դա իմ ժողովրդի 
համար օրհնությունների ցնցուղ կլինի: Մյանմարում քրիստոնեական 
գրականություն հազվադեպ է պատահում, և մարդիկ, ովքեր մտահոգված 
են Ավետարանի տարածմամբ, թարգմանել, տպագրել և բաժանել են 
այն անվճար: Գրականությունը շատ ազդեցիկ և արդյունավետ է: Այս 
մարդկանց միայն չորս տոկոսն է հավատացյալ և տարածաշրջանի մեծ 
մասը մթության մեջ է: Մենք աղոթում ենք, որ շատ հոգիներ բերենք դեպի 
Հիսուսը ձեր գրականության միջոցով: Ես հավատում եմ, որ նրանց սրտի 
ծարավը կհագենա: Հաղաչին և Միցոն ներքին ցեղային խմբեր են, որոնք 
ապրում են Արևմտյան լեռնոտ մարզում: Նրանք խոսում են իրենց սեփական 
բարբառով և, հիմնականում, չեն կարդում Բումեզով: Եթե ուղարկեք մեր 
գրադարանի համար ավելի շատ նյութեր, շատ ուրախ կլինենք: 

Մենք շատ ենք ուզում մեծացնել մեր եկեղեցին Մյանմարում: Մենք 
ուրախ ենք ձեզ հետ միասին աշխատել ՆՐԱ համար և հրավիրում ենք 
ձեզ նույնպես մեծացնել ձեր եկեղեցին մեր երկրում: Եթե ժամանակ 
ունենաք, մենք սիրով հրավիրում ենք ձեզ Մյանմար այցելել, հանուն Նրա 
Թագավորության: 
Սպասում ենք ձեր պատասխանին: Աստված թող օրհնի ձեզ: 
Նրա առաքելության անունով, 
Ռեվերենք Բավի Հ. Թանք, Նախագահ, 
«Ռոդ և Ստաֆ Եկեղեցի» ,          Յանգոն, Մյանմար

Մյանմար, 

Սքոթ Դըրնինգի Վկայությունը
թե ինչպես մեծացա մինչև ներկա տարիքս և կանգնած էի 
կողքի տան բակում: Մինչև կարողացա մտածել, թե ինչ 
էր սա նշանակում, Աստված խոսեց ինձ հետ, «Աստված 
ստեղծեց արևը, Աստված ստեղծեց լուսինը, Աստված 
ստեղծեց երկիրը, Աստված ստեղծեց աստղերը, Աստված 
ստեղծեց խոտը և Աստված ստեղծեց խոտը, որ աճի»։ Ես 
ցնցված էի: Բարձրաձայն ասացի. «Սա նույն արևն է, նույն 
երկիրը, նույն ես: Ես պարզապես մեծացա և գժվեցի»։ 

Սա ինձ խիզախություն ուղարկեց, որ քայլեմ 
գիշերով փողոցներով՝ Աստծո հետ խոսելով: Աստված 
սարսափեցրեց ինձ երկու անգամ երևակայությունիցս 
դուրս, որովհետև դեռ շարունակում էի մեղքեր գործել: 
Մի օր հուսահատված, գնացի Թոնի Ալամոյի Հոլիվուդի 
Քրիստոնեական Եկեղեցի, Քալիֆորնիայում: Ես երբեք 
ներկա չէի եղել նրանց ծառայություններին, քանի որ այն 

հիմնական կրոնական ուղղության եկեղեցի չէր: 
Մոտավորապես ժամը 23:30 էր, Թոնի Ալամոն 
այնտեղ էր: Թոնին մոտեցավ ինձ և ասաց. «Պետք 
է մնաս այստեղ»։ Ես այդպես էլ արեցի: Մյուս 
գիշեր ծառայության ժամանակ Քահանա Թոնի և 
Սյուզան Ալամոները նույնպես այնտեղ էին: Թոնին 
իր ամբողջական վկայությունն արեց, թե ինչպես 
Աստված խոսեց իր հետ: Ես երբեք չէի լսել Հիսուս 
Քրիստոսի արյան մասին մեր մեղքերի քավման 
համար: Ես շատ ուժեղ զգացի Սուրբ Հոգին: 
Երեսուն մարդ հոգեպես վերածնվեց՝ փրկվելով 
այդ գիշեր, ներառյալ ես: Ես գնացի աղոթքների 
սենյակ և կնքվեցի Սուրբ Հոգու անունով: Ես 
գիտեի, որ տուն եմ հասել: Դա 1970 թվ.-ի մայիսի 
11-ն էր: 

Մեկուկես տարի հետո Թոնի Ալամոն ինձ 
նամակ գրեց, որովհետև ես խնդիրներ ունեի: 
Գիշերվա 2-ի մոտակայքում եղբայրներից մեկն 
ասաց ինձ, որ Թոնին նորից զանգում է և ուզում 
է խոսել ինձ հետ: Ես Սաուգուսի եկեղեցում էի, 
Քալիֆորնիայում: Ես վերցրեցի լսափողը և ասացի. 
«Բարև, Սքոթն է»։ Ոչ ոք ոչինչ չասաց: Ես կրկնեցի. 
«Բարև, Սքոթն է»։ Ապա լսեցի Թոնի Ալամոյի 
ձայնը. «Աստված ստեղծեց արևը, Աստված 
ստեղծեց լուսինը, Աստված ստեղծեց երկիրը, 
Աստված ստեղծեց աստղերը, Աստված ստեղծեց 
խոտը և Աստված ստեղծեց խոտը, որ աճի»։ Զգացի 
Սուրբ Հոգու պատը իմ շուրջը: Դրանից հետո մոտ 
45 րոպե Թոնին հորդորում էր ինձ: Ես երբեք չէի 
պատմել, որ Աստված խոսել է ինձ հետ կամ թե ինչ 
է խոսել: 

Տարիների ընթացքում Սուրբ Հոգին դարձել է 
այն Ավետարանչական գրականության մասը, որը 
Քահանա Ալամոն գրում է, և եկեղեցիներին ուղղված 
բոլոր ուղերձների մասը: Թոնի և Սյուզան Ալամոները 
իրապես «քաղաքներ» են կառուցել Միացյալ 
Նահանգների տարբեր մասերում եկեղեցիներում 
ապրող մարդկանց համար: Թոնիի Ավետարանչական 
բուկլետները ուղարկվել են ավելի քան 200 տարբեր 
երկրներ՝ համապատասխան մարդկանց կարիքների: 
Ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ փրկվել եմ և 
առավելություն ունեմ լինելու այս Եկեղեցում: 
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Պապ Ֆրանցիսկոսը մեղավոր է ճանաչվել երեխաների 
թրաֆիքինգի, բռնաբարության և սպանության գործով
Հուլիսի 20, 2014թ, կիրակի 7:28
Հեղինակ՝ Ջուդի Բայինքթոն

Երեկ մեղադրյալներ Պապ Ֆրանցիսկոս Բերգոլիոն, 
Կաթոլիկ Ճիզուիտների Վերադաս Ադոլֆո Պաչոն և 
Քենթրբերիի Արքեպիսկոպոս Ջասթին Վելբին 
մեղավոր են ճանաչվել երեխաների բռնաբարության, 
կտտանքների և թրաֆիքինգի ենթարկելու համար: 
Բրյուսելում Արդարադատության միջազգային ընդհանուր 
իրավասության դատարանի հինգ դատավորները որոշեցին, 
որ հանցագործությունները տեղի են ունեցել ոչ ուշ քան 2010 
թվ.-ը: Անցյալ մարտից սկսած ավելի քան քառասունութ 
ականատես վկայություններ են տվել մեղադրյալների 
գործողությունների մասին այս Արդարադատության 
միջազգային ընդհանուր իրավասության դատարանի առջև՝ 
որպես Իններորդ շրջանի երեխաների զոհաբերության 
սատանայական եկեղեցու անդամների:

Իններորդ շրջանի երեխաների զոհաբերության 
սատանայական եկեղեցին կոչված է երեխաներ զոհաբերել 
Մոնրեալի, Նյու-Յորքի, Շոտլանդիայի, Լոնդոնի, Հռոմի Կաթոլիկ 
տաճարներում, Ուելսի Քարնարվոն Քասըլում, Հոլանդիայում 
գտնվող գաղտնի Ֆրանսիական Դղյակում և Կանադական 
կաթոլիկ և Անգլիական հնդկական տեղական դպրոցներում 
Կամլուփսում, Բրիտական Կոլումբիայում և Բրենթֆորդում,

Օնտարիո Կանադայում: Համարվում էր, որ Իններորդ 
շրջանի երեխաների զոհաբերության սատանայական 
եկեղեցին օգտագործում էր մասնավոր սեփականություն 
հանդիսացող անտառային տարածքներ ԱՄՆ-ում, 
Կանադայում, Ֆրանսիայում և Հոլանդիայում իրենց 
համաշխարհային էլիտայի համար նախատեսված 
«Մարդկային որսի խնջույքների» համար, որի անդամներն 
են համաշխարհային էլիտան, ներառյալ Եվրոպական 
թագավորական ընտանիքները: Ասում էին, որ 
դեռահասները բերվում էին մաֆիայի կողմից, ապա նրանց 
մերկացնում էին, բռնաբարում, կտտանքների ենթարկում և 
սպանում: Գլխավոր դատախազը հայտարարեց. «Կաթոլիկ 
Եկեղեցին աշխարհի ամենամեծ կորպորացիան է և 

պարզվում է, որ գաղտնի միաբանության մեջ է մաֆիայի, 
կառավարությունների, ոստիկանության և դատարանների 
հետ ամբողջ աշխարհում»:

Երկու դեռահաս կանայք պատմեցին Բրյուսելում 
Արդարադատության միջազգային ընդհանուր 
իրավասության դատարանին, որ Պապ Ֆրանցիսկոսը 
բռնաբարել է երեխաների զոհաբերությունների 
ընթացքում: Ութ այլ ականատես հաստատեցին, որ 
բռնաբարության և երեխաների զոհաբերության 
ականատեսն են եղել: Համարվում է, որ Իններորդ շրջանի 
երեխաների զոհաբերության սատանայական եկեղեցու 
գործունեությունները տեղի են ունեցել 2009 և 2010 թվ.-
նների գարնանը Հոլանդիայի և Բելգիայի հեռավոր 
տարածաշրջաններում:

Վատիկանի արխիվներից ձեռք բերած փաստաթղթերի 
համաձայն, պարզվել է նաև, որ Պապ Ֆրանցիսկոսը 
երեխաների սատանայական զոհաբերությունների 
ծիսակատարություններ իրականացնող ոճրագործներից է 
եղել Արգենտինայում արքեպիսկոպոս  և եպիսկոպոս լինելու 
ընթացքում: Դատարանական արտոնություն կոչվող 1967 
թվ.-ի դեկտեմբերի 25-ի երկրորդ գրառումը ցույց է տալիս, 
որ ամեն նոր Պապից պահանջվում էր մասնակցել Իններորդ 
շրջանի երեխաների զոհաբերության սատանայական 
եկեղեցու ծիսակատարություններին՝ զոհաբերելով նորածին 
մանուկների, ապա խմելով նրանց արյունը: Փաստաթղթերը 
ներկայացվել են Արդարադատության միջազգային 
ընդհանուր իրավասության դատարանին Վատիկանի 
նշանավոր պաշտոնիայի և Վատիկանի դատարանի նախկին 
բարձրաստիճան աշխատակցի կողմից: 

Անցյալ ամիս իռլանդական Գարդա ոստիկանության 
ուժերի մի հետախույզ հինգ դատավորների և քսանյոթ 
երդվյալ ատենակալների առջև վկայեց, որ իռլանդական 
հռոմեական կաթոլիկ միանձնուհիների կոյուղու բաքում 
գտնված գրեթե 796 երեխաների ոսկորների վրայի նշանները 
վկայում են, որ նրանք սպանվել են ծիսակատարությունների 
ընթացքում: Վկան ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 
դատական փորձագետները հաստատել են, որ զանգվածային 
գերեզմանում երեխաների գլխատումը ու մասնատումը 
հիշեցնում է ծիսական սպանությունների կամ երեխաների 
զոհաբերությունների ծանոթ նշաններ:

ԲիԲիՍի հեռուստաընկերության վավերագրական ֆիլմը 
բացահայտեց Իսպանիայում կաթոլիկ եկեղեցու կողմից 
երեխաների թրաֆիքինգի վերաբերյալ հիսունհինգ տարվա 
աղմկահարույց պատմություն: Մինչև 90-ականներն 
ավելի քան երեք հարյուր նորածիններ էին առևանգվել 
իրենց ծնողներից: Մայրերին ասել են, որ իրենց նորածին 
երեխաները մահացել են և նրանց թաղել են զանգվածային 
գերեզմաններում: Համարվում է, որ կաթոլիկ եկեղեցին քսան 
միլիարդ դոլար է աշխատել որդեգրումների հաշվին:  

Մեկ այլ վկա նշեց, որ Արգենտինայի 1970 թվ.-ների 
Կեղտոտ պատերազմի ժամանակ ներկա է եղել Պապ 
Ֆրանցիսկոսի ռազմական խունտայի հետ հանդիպումներին: 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.youtube.com/watch?v=-A1o1Egi20c
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.youtube.com/watch?v=-A1o1Egi20c
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Ըստ վկայի խոսքերի, Պապ Ֆրանցիսկոսը օգնել է անհետ 
կորած քաղաքական բանտարկյալների 30 000 երեխաներին 
տեղափոխել Երեխաների Միջազգային շահագործման 
կենտրոն, որը ղեկավարում էր մի գրասենյակ Վատիկանում: 

ԷյԲիՍի Նյուզ Սպեշըլն ակնարկեց, որ սատանան բնակվում 
է Վատիկանում: «Դատարանին ներկայացված Վատիկանի 
գաղտնի արխիվներից առգրավված փաստաթղթերը 
պարզորոշ նշում են, որ դարեր շարունակ ճիզուիտներն 
ունեին հատուկ ծրագիր ծիսակատարություններ 
անցկացնելու և սպանելու նորածին երեխաների և ապա 
խմելու նրանց արյունը», - պատմեց Արդարադատության 
միջազգային ընդհանուր իրավասության դատարանի 
Գլխավոր դատախազը հինգ միջազգային դատավորներին 
և քսանյոթ երդվյալ ատենակալներին: «Ծրագիրը ծնվել է 
անմեղ մարդկային էակի արյունից հոգևոր ուժ ստանալու 
խելագար գաղափարից, այսպիսով՝ ապահովելով 
Հռոմում Պապի համար քաղաքական կայունություն: Այս 
գործողությունները ոչ միայն ցեղասպանության տարրեր են 
կրում, այլ նաև համակարգված և ինստիտուցիոնալացված 
են: 1773 թվ.-ից սկսած այսպիսի գործողություններ 
էին իրականացվում Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու, 
ճիզուիտների և յուրաքանչյուր Պապի կողմից»:

Կազմակերպվեց շարունակական և մշտական 
հետաքննություն, պարզելու և հետապնդելու այն անձանց, 
ովքեր կարող էին մասնակից լինել հանցագործություններին, 
որ Արդարադատության միջազգային ընդհանուր 
իրավասության դատարանը բացահայտել էր: 2014 
թվ.-ի սեպտեմբերի 1-ին Մշտական Հանձնաժողովին 
հանձնարարված է հարցում կատարել Երեխաների 
Թաֆիքինգի և Ծիսական Զոհաբերությունների վերաբերյալ: 
Դրանից հետո հաջորդելու էր դատավարությունը:

Քառասունութ ականատես նշեցին իրենց նկատմամբ 
հանցագործություն գործածների  անունները. Կաթոլիկ 
Պապ Ֆրանցիսկոս Բերգոլիոն, Ջոն Պոլ Բ-ն և Ջոզեֆ 
Ռաթզինգերը, Կանադայի Միացյալ Եկեղեցու և Կաթոլիկ 
Եկեղեցու պաշտոնյաները, ներառյալ Կարդինալ և 
Կաթոլիկ Ճիզուիտների Վերադաս Ադոլֆո Պաչոն, Միացյալ 
Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթը և Արքայազն 
Փիլիպը, Քենթրբերիի Անգլիկան Արքեպիսկոպոս 
Ջասթին Ուելբին և Բարձրագույն Դատարանի Դատավոր 
Ֆուլֆորդը, Նիդերլանդներում՝ Հոլանդական և Բելգիական 
կարդինալները և թագավորական ընտանիքի անդամները, 
ներառյալ Հոլանդական Թագաժառանգ Արքայազն Ալֆրինկ 
Բերնարդը, Թագավոր Հենդրիկը՝ Հոլանդիայի Թագուհի 
Ոիլհելմինայի ամուսինը, Թագուհի Բեատրիսը, նրա հայրը 
և թագավորի փոխարինող Արքայազն Յոհան Ֆրիզոն և 
նրա կինը Մաբել Վիսսե Սմիթը, նախկին նախարարներ, 
Հոլանդիայի գլխավոր հրամանատար և Ռաադ վան Սթեյթի 
քարտուղարԿանադայի, Ավստրալիայի, Միացյալ 
Թագավորության և ԱՄՆ ռազմական և կառավարական 
պաշտոնյաները, ներառյալ ԱՄՆ-ի Կենտրոնական 
հետախուզական գործակալության, ինչպես նաև ԱՄՆ, 
Բելգիայի, Հոլանդիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, 
Ֆրանսիայի, Իռլանդիայի և Միացյալ Թագավորության 
նշանավոր կառավարական նախարարներ, դատավորներ, 
քաղաքական գործիչներ և գործարարներ:

Մարդկությունն ընդդեմ Բերգոլիո և այլոք գործի 
ձերբակալության երաշխավորագիրը ստորագրվել 
է 2014 թվ. հուլիսի 19-ին: Եկեղեցու և պետության 
հանցագործությունների միջազգային տրիբունալի 

երեկվա մամլո հաղորդագրության համաձայն, այս պահի 
դրությամբ դատական գրառումները կմնան կնքված: 
Բրյուսելում Արդարադատության միջազգային ընդհանուր 
իրավասության դատարանը նշեց 50 000 կանադացի 
բնիկ երեխաների, որոնք անհետ կորած էին համարվում: 
Դատավարությունն ավարտվեց 2013 թվ.-ի փետրվարին 
միջազգային էլիտայի 40 ներկայացուցիչներին մեղավոր 
ճանաչելու որոշումներով, ներառյալ Թագուհի Եղիսաբեթը: 

50 000 բնիկ երեխաները անհետ կորել են Կանադայում 
և, հիմնականում, Կաթոլիկ եկեղեցու սեփականություն 
հանդիսացող տեղական դպրոցներից:  Ավելի քան 34 
երեխաների զանգվածային գերեզմաններ են հայտնաբերվել 
ամբողջ Կանադայում այդ տեղական ութսուն դպրոցներից 
որոշներում:  Կառավարությունը շարունակաբար մերժել է 
Բրյուսելում արդարադատության միջազգային ընդհանուր 
իրավասության դատարանի պեղումների վերաբերյալ 
խնդրանքները:  

Հավանական պատճառը անսպասելի չէր: 1964 թվ.-ի 
հոկտեմբերի 10-ին Թագուհի Եղիսաբեթը և Արքայազն 
Ֆիլիպը մեղադրվել են Բրիտանական Կոլումբիայի 
Կամլուփի տեղական դպրոցներից տասը երեխաների 
անհետացման մեջ: Ծնողները այդ ժամանակից ի վեր չեն 
տեսել իրենց երեխաներին: Դատավարությունն ավարտվեց 
Պապ Ռաթզինգերի հրաժարականով: Այս դեպքերի մասին 
ապացույցներ կարելի է գտնել Կեվին Աննեթի «Այլևս 
չթաքնված»-ում (“Hidden No Longer”): 

Արդարադատության միջազգային ընդհանուր 
իրավասության դատարանը ունի ավելի քան 450 Ընդհանուր 
Իրավունքի և Խաղաղության սպաներ տասներեք երկրներում, 
որոնք համագործակցում են 51 տեղական արտոնագրված 
խմբերի հետ: Միջոցների հավաքը հասանելի էր այն 
ընդհանուր իրավունքի խմբերի համար, որոնք ցանկանում էին 
մասնակցել: Եկեղեցու և պետության հանցագործությունների 
միջազգային տրիբունալի, Բրյուսելում Արդարադատության 
միջազգային ընդհանուր իրավասության դատարանի, 
դրա տեղական մասնաճյուղերի հետ կապ հաստատելու 
կամ կամավորական աշխատանքներին մասնակցելու 
համար գրեք կամ զանգահարեք՝ itccscentral@gmail.com, 
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (ԱՄՆ) կամ 250-
591-4573 (Կանադա):

Հեղինակի մասին
Ջուդի Բայինքթոն, MSW, LCSW, թոշակառու, «Քսաներկու 

դեմքեր. Ջեննի Հիլլի և Նրա Քսաներկու Բազմապատիկ 
Անձերի  Զարմանալի Կյանքի ներսում»։ (www.22faces.com) 
թոշակառու թերապեվտ, հասարակական խոսնակ, 
ակտիվիստ և հետաքննող լրագրող է, որի հոդվածները 
միջազգային երեխաների շահագործման շրջանակների 
մասին մեջբերված են հարյուրավոր բլոգերում և 
ինտերնետային կայքերում: Ալբերտա Մենտալի անվան 
Հոգեկան Առողջության նախկին ղեկավար և  Պրովո 
Ընտանեկան Խորհրդատվության Կենտրոնի և Երեխաների 
Շահագործման Խոսնակների Բյուրոյի Գործադիր 
Տնօրեն (www.ChildAbuseRecovery.com). Եթե ունեք որևէ 
տեղեկություն երեխաների շահագործման մասին, խնդրում 
ենք գրել Ջուդիի էլեկտրոնային հասցեին՝ info@22faces.
com: Հրավիրում ենք ձեզ ստորագրել Կոնգրեսին ուղղված 
միջնորդագիրը, որպեսզի հետախուզեն երեխաների մտքի 
վերահսկողության ԿՀՎն՝ սեղմելով այստեղ http://www.
change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investiga-
tion-cia-mind-control-of-children

http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://abcnews.go.com/Travel/chief-exorcist-rev-gabriele-amorth-devil-vatican/story?id=10073040
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.childabuserecovery.com/
http://childabuserecovery.com/
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18 Սղ 51:5, Հռ 3:10-12, 23   19 Մտ 26:63-64, 27:54, Ղկ 1:30-33, Յհ 9:35-37, Հռ 1:3-4   20 Գրծ 4:12, 20:28, Հռ 3:25, Ա.Յհ 1:7, Յյտ 5:9   21 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   22 Ղկ 22:69, Գրծ 2:25-36, Եբր 10:12-13   23 Ա.Կր 3:16, Յյտ 3:20   24 Եփ 2:13-22, 
Եբր 9:22, 13:12, 20-21, Ա.Յհ. 1:7, Յյտ 1:5, 7:14   25 Մտ 26:28, Գրծ 2:21, 4:12, Եփ 1:7, Կղ 1:14   26Մտ 21:22, Յհ 6:35, 37-40, Հռ 10:13   27 Եբր 11:6   28 Յհ 5:14, 8:11, 
Հռ 6:4, Ա.Կր 15:10, Յյտ 7:14, 22:14   29 Մտ 28:18-20, Յհ 3:5, Գրծ 2:38, 19:3-5   30 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

(Շարունակությունը էջ  4-ի)
ԱՍՏԾՈ և աշխարհի բոլոր բնակիչների առջև ասում եմ 

ձեզ, որ այն, ինչ մարդիկ ՉԹՕ են կոչում այլ մոլորակներից չեն, 
այլ Հրեշտակներ Դրախտից: Ես հոգովս ես երդվում: Նրանք, 
ովքեր ասում են ձեզ դա, Սատանայի կողմից մոլորեցվածներն 
են, նույն ինքը՝ Եվան, Բաբելոնի մարդիկ, ՄԱԿ-ը, և նրանք 
ձեզ իրենց հետ Դժոխք կտանեն: Մարդկությունը չի կարող 
և չպետք է գրավի ԱՍՏԾՈ տեղը: Մարդկության փորձերը 
արդեն տապալվել են անցյալում և միշտ կտապալվեն:

ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍՆ է ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ: Հավատացեք 
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՆ (ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ) և կփրկվեք 
(Գործեր 16:31): ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ, ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ ընդունելու 
համար այս աղոթքը ասացեք. 

Իմ ՏԵՐ, իմ ԱՍՏՎԱԾ, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում 
հոգուս համար, ես, մեղսավորս:18 Հավատում եմ, որ ՀԻՍՈՒՍ 
ՔՐԻՍՏՈՍԸ ապրող ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆ է:19Հավատում եմ, որ ՆԱ 
մահացավ խաչի վրա և ԻՐ անգին արյունը թափեց իմ գործած 
բոլոր մեղքերի քավության համար:20 Հավատում եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ 
իր ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ուժի շնորհիվ կյանքի բերեց ՀԻՍՈՒՍԻՆ21, և 
որ ՀԻՍՈՒՍԸ  նստում է ԱՍՏԾՈ աջ կողմում և այս պահին լսում 
է իմ մեղքերի խոստովանությունը և այս աղոթքը:22ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, 
ես իմ սրտի դուռը բացում եմ և հրավիրում եմ ՔԵԶ իմ սրտի 
մեջ:23 Մաքրիր իմ բոլոր մեղքերը ՔՈ անգին արյունով, որ ԴՈՒ 
թափեցիր խաչի վրա իմ փոխարեն Գողգոթայում:24 ԴՈՒ չես 
հեռացնի ինձ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, ԴՈՒ կներես իմ մեղքերը և կփրկես 
իմ հոգին: Ես գիտեմ, որովհետև ՔՈ ԽՈՍՔԸ, Աստվածաշունչն 
է այդպես ասում:25 ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ասում է, որ ԴՈՒ ոչ ոքից 
երես չես թեքի, այդ թվում և ինձնից:26 Հետևաբար, ես գիտեմ, որ 
ԴՈՒ լսել ես ինձ, և ԴՈՒ պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ 

փրկված եմ:27 Ես շնորհակալ եմ ՔԵԶԱՆԻՑ, ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ, իմ 
հոգին փրկելու համար, և ես ցույց կտամ իմ շնորհակալությունը 
՝ հետևելով ՔՈ հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:28 

Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍԸ պատվիրեց մկրտություն 
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՎՈ 
և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:29 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:30

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): 

ԱՍՏԾՈՒՆ ՏԱՊԱԼԵԼՈՒ ԵՐԵՔ 
ԱՆՀԱՋՈՂ ՓՈՐՁԵՐԸ 

Թարգմանցած է. www.christian-translation.com

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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