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Ամբողջ աշխարհով տարածված եկեղեցիներՆոր Երուսաղեմ

Համաշխարհային ԼրատուՀամաշխարհային Լրատու

ՄԻԱԿ ԵԼՔԸ

(Շարունակությունը էջ 2-ում)

Սերմը, որն Աստոված 
ասաց Աբրահամին 
կօրհնի բոլոր ազգերին, 
այն սերմն էր, որն իր մեջ 
հավիտենական կյանք 
ունի (Ծննդոց 12: 3): Բոլոր 
սերմերը ժամանակավոր 
կամ աշխարհիկ կյանք 
ունեն, բայց միայն մեկ սերմ 
ունի հավիտենական կյանք 
և այդ «սերմը ԱՍՏԾՈ 
ԽՈՍՔՆ է», որը Հիսուսն է 
(Ղուկաս 8:11) :1 ՀԻՍՈՒՍԸ 
միակ սերմն է և նաև 
սերմը  ցանողը՝ ԱՍՏԾՈ 
ԽՈՍՔԸ (Ղուկաս 8:5-15): Մենք ԱՍՏԾՈ տաճարն 
ենք և ՀԻՍՈՒՍԻ Մարմինը՝ ՆՐԱ Հարսնացուն, և 
ունենք ՀԻՍՈՒՍԻՆ ՀՈՐ հետ ՀՈԳՈՒ միոցով, որ 
ապրում են մեր մեջ, հետևաբար,  մենք դարձել ենք 
հավիտենական կյանքի սերմը ցանողը, որը նույնպես 
ՔՐԻՍՏՈՍՆ է`ԽՈՍՔԸ (Յովհաննէս 4:36):2  Մենք նաև 
աշխարհից առանձնացվածներն ենք՝ եկեղեցին: 3  

Կրկին, սերմը՝ ՀԻՍՈՒՍԸ, ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ է: Մենք՝ 
սրբերս, աշխարհից առանձնացվածներս, եկեղեցին, 
այս բոլորը կյանքն են, հավիտենական կյանքը, որն 
անմահության սերմն է և կրկին ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ, որն 
ԱՍՏՎԱԾ է, ով մարմին դարձավ և բնակվեց մեր մեջ, 
ԷՄԱՆՈՒԵԼ, ինչը նշանակում է ԱՍՏՎԱԾ մեզ հետ 
(Մատթէոս 1:23): 

Որոշ հիմարներ ասում են. «Դե, ես գիտեմ, որ 
ես չեմ կարդում Աստվածաշունչն այնքան, որքան 
պետք է», կարծելով, որ այս հիմար խոսքերը 
խոնարհության և համեստության արտահայտում են, 
անկեղծ խոստովանություն և, որ նրանք կխուսափեն 
պատասխանատվությունից՝ այս բառերը ասելով: 
Այնուամենայնիվ, նրանք միայն հավերժ վնասում 
են իրենք իրենց: Քանի որ «Ապա հաւատը լսուածից 
է, եւ լսուածը՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԽՕՍՔԻՑ», որը կրկին 
սերմն է, միակ բանը, որ հավիտենական կյանք ունի 

իր մեջ (Հռոմեացիներին 
10:17): ԽՈՍՔԸ ԱՍՏՎԱԾ Է 
(Յովհաննէս 1:1): ԱՍՏՎԱԾ 
հավերժ է, հետևաբար, եթե 
ԱՍՏՎԱԾ ապրում է ձեր մեջ՝ 
ԽՈՍՔԻ առաքինությամբ, 
դուք երբեք չեք մեռնի, եթե 
մինչև վերջ հաստատուն 
մնաք: 4

Այն ամենը, ինչ տեսնում 
ենք երկրի երեսին, 
հարություն է առել 
երկրի վրայից ԱՍՏԾՈ 
ԽՈՍՔՈՎ, որպեսզի մենք 
կարողանանք պարզորոշ 

տեսնել այն, հատկապես մեզանից նրանք, ովքեր 
գիտեն ԱՍՏԾՈՒՆ կամ երբևէ իմացել են ՆՐԱՆ: 

«Արդարեւ ԱՍՏԾՈՒ բարկութիւնը Երկնքից 
յայտնուելու է մարդկանց ամբողջ անհաւատութեան 
եւ անիրաւութեան վրայ, քանի որ նրանք 
ճշմարտութիւնը անիրաւութեամբ են բռնած պահում։ 
Ինչ որ կարելի է իմանալ ԱՍՏԾՈՒ մասին, յայտնուած 
է նրանց, քանզի ԱՍՏՈՒԱԾ ինքը յայտնեց այն նրանց: 
Արդարեւ ի սկզբանէ աշխարհի Աստծու աներեւոյթ 
յատկութիւնները, այն է՝ ՆՐԱ շտնջենաւորութիւնը եւ 
զօրութիւնը եւ աստուածութիւնը, իմանալի կերպով 
տեսանելի են ՆՐԱ ստեղծածների մէջ. Այնպէս որ, 
ամենեւին արդարանալ չեն կարող. Որովհետեւ 
ճանաչեցին ԱՍՏԾՈՒՆ, բայց իբրեւ ԱՍՏՈՒԱԾ 
առաւորեցին կամ գոհութիւն չմատուցեցին նրան, 
այլ իրենց մտածումների մէջ նանրացան, եւ նրանց 
սրտերը անմտութեամբ խաւարեցին։ Իրենք իրենց 
իմաստունների տեղ էին դնում եւ յիմարացան։ Եւ 
անեղծն ԱՍՏԾՈՒ փառքը փոխեցին՝ այն նմանեցնելով 
մարդու եղծելի պատկերի եւ թռչունների եւ 
չորքոտանիների եւ սողունների։ Դրա համար, ըստ 
իրենց սրտերի ցանկութեան, ԱՍՏՈՒԱԾ նրանց 
մատնեց պղծութեան, որ անարգեն իրենց մարմինները 

Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո
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(Շարունակությունը էջ 1-ի)

իրենք իրենց մէջ. Նրանք փոխանակեցին ԱՍՏԾՈՒ 
ճշմարտութիւնը ստով, հնազանդուեցին ու պաշտեցին 
արարածներին եւ ոչ Արարչին, որ օրհնեալ է 
յաւիտեանս։ Ամէն։ Ահա թէ ինչու ԱՍՏՈՒԱԾ նրանց 
մատնեց անարգ կրքերի. Որովհետեւ նրանց էգերը 
բնական կարիքները փոխանակեցին անբնական 
կարիքներով։ Նոյնպէս եւ արուները, թողնելով էգի 
հանդէպ բնական կարիքները, իրենց ցանկութիւններով 
բորբոքուեցին միմեանց հանդէպ: Արուները արուների 
հետ խայտառակութիւն էին գործում եւ փոխարէնը 
իրենք իրենց անձերի մէջ ընդունում էին իրենց 
մոլորութեան հատուցումը [արդարություն]։

Եւ քանի որ չկամեցան ճանաչել ԱՍՏԾՈՒՆ, 
ԱՍՏՈՒԱԾ նրանց մատնեց անարգ մտքերի, որ 
անվայել բաներ անեն՝ լցուած լինելով ամենայն 
անիրաւութեամբ, պոռնկութեամբ, անզգամութեամբ, 
ագահութեամբ, չարութեամբ, կատարեալ նախանձով, 
սպանութեամբ, կռուազանցութեամբ, նենգութեամբ, 
չարասրտութեամբ. Բանսարկու, չարախօս, 
աստուածատեաց, նախատող, հպարտ, ամբարտաւան, 
պոռոտախօս, չարահնար, ծնողատեաց, անմիտ, 
ուխտադրուժ, անագորոյն, անգութ, անողորմ. Նրանք 
գիտէին ԱՍՏԾՈՒ արդար դատաստանը [որովհետև 
նրանք փրկվել էին մի անգամ], թէ այսպիսի բաներ 
գործողները մահուան են արժանի. Եւ ոչ միայն 
նրանք, որ անում են այդ բաները, այլ նաեւ նրանք, որ 
գործողներին հաւանութիւն են տալիս (Հռոմեացիներին 
1:18-32)։5

Աշխարհը հիմա նույնն է , ինչ Նոյի օրերին էր 
(Ծննդոց 6:5-7, Մատթէոս 24:37-44): Մարդկանց 
մտքերը այսօր փոխել են ԱՍՏԾՈ ճշմարտությունը ստի 

(Հռոմեացիներին 1:21-25):6 ԱՍՏԾՈ ճշմարտությունն 
այն է, որ ՆԱ է միակ սերմը, որ ունի ԻՐ մեջ 
հավերժական կյանք: Նրանք հիմա ասում են, ինչպես 
որ ասում էին Նոյի օրերին, որ ԱՍՏԾՈ ճշմարտության 
միակ հավիտենական կյանքի գրավականը սուտն է և 
հանրային դպրոցներում մեր երեխաներին սովորեցնում 
են այս զզվելի, անարգող, շատ վիրավորական 
այլասերումը: Բավական չէ, որ իրար հետ են 
ամուսնանում:Նրանք ուզում են մեր երեխաներին էլ 
սովորեցնել, որ ԱՍՏԾՈ ճշմարտությունը սուտ է:  

Նրանք դևերին (համասեռամոլ դևերին) ընդունել են, 
հզոր դևերին, որոնք նրանց դրդում են երկրպագել բաներ, 
որոնք մարմնական են, այնպես որ նրանք ծառայում 
արարածին  ավելի, քան Արարչին (Հռոմեացիներին 
1:25): Այս պատճառով ԱՍՏՎԱԾ բաց է թողել նրանց: 
ՆԱ զիջել է նրանց զզվելի կապվածություններին, իրենց 
սեփական զզվելի կապվածություններին, որոնք նրանք 
այդքան սիրում են: ԱՍՏՎԱԾ տեսնում է, որ նրանք 
մերժել են ՆՐԱՆ և ՆՐԱ հավիտենական կյանքը և 
նրանք դաժանորեն պայքարում են ՆՐԱ հետ դրանով, 
այնպես որ ԱՍՏՎԱԾ գործ չի ունենում նրանց հետ 
այլևս: ԱՍՏՎԱԾ  հրաժարվել է նրանցից և թույլ է տվել 
նրանց ունենալ այն, ինչ նրանք ուզում են, որն էլ զզվելի 
կապվածություններն են: Նա թույլ է տալիս նրանց 
անել այն, ինչ որ իրենք ընտրել են՝ կինը կնոջ հետ, 
տղամարդը տղամարդու, միասեռականություն: 

Ինչևիցե, ԱՍՏԾՈ սերմը, հավիտենական կյանքի 
ԱՍՏԾՈ սերմը չի ապրի մի հոգում, որը զզվելի է, քանի 
որ դա փոխում է ԱՍՏԾՈ ճշմարտությունը ստի: Այս 
համասեռամոլ դևը հզոր է, բայց ՀԻՍՈՒՍԸ, ԻՐ մեջ 
կրելով հավիտենական կյանքի սերմը, ավելի հզոր է: 

7 ԱՍՏՎԱԾ մեզ պատվիրում է դիմակայել դևին և նա 

ՄԻԱԿ ԵԼՔԸ

ԱԼԱՄՈՅԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՌՑԱՆՑ
www.alamoministr ies.com

Նիգերիա
Հարգելի Քահանա Թոնի, 

Ողջույններս ձեզ՝ Հիսուսի անունով: Ես երջանկությամբ հայտնում 
եմ ձեզ, որ արդեն դարձել եմ Աստծո ծառան՝ ձեր ավետարանչական 
գրականության միջոցով, որը ես կարդում և լսում եմ ձեր 
ռադիոհաղորդման ժամանակ Ռադիո Աֆրիկայի եթերում: Շնորհակալ 
եմ ձեզ այն ջանասրիության համար, որով դուք մեզ եք փոխանցում Աստծո 
Խոսքը:  Ես նորադարձ եմ և ուզում եմ, որ ուղարկեք ինձ մեկ ամբողջական 
Աստվածաշունչ և ձեր ավետարանչական գրականությունը և Մեսիա 
գիրքը: Ես կորուսյալ էի, բայց մոլորությունից դուրս եկա: 

Թող Աստված առատորեն օրհնի ձեր եկեղեցին: Հուսով եմ 
ձեզնից շուտով լուր ստանալ:

Հարգանքով՝ 
Մոնե Ակինվա և ընտանիքը
Սանշայն Սթեյթ, Նիգերիա

5 Ծն. 19:1-13, 24-25, Ղւ. 18:22, 20:13,  Օր. Բ 22:5, 
23:17-18, Դտ. 19:22-28,  Թգ. Գ 14:24, 15:11-12, Թգ. 
Դ 22:1-2, 23:7, Եզ. 16:49-50, Հռ. 1:18-32, Կր. Ա 6:9-10, 
Տմ. Ա 1:9-10, Տմ. Բ 3:1-5, Յդ. 7, Յյտ. 22:14-15   

Քահանա Պ. Վ. 
Ռաթնամը բաժանում 
է Քահանա Ալամոյի 
գրականությունը 
Անդրա Պրդաեշի 
գյուղերում, 
Հնդկաստան

6 Տմ. Ա 4:1-3, Տմ. Բ 4:3-4,  Պտ. Բ 2:1-3   7 Օր. Բ 4:39, 32:39,  Թգ. Ա 2:6-8, 1  Մն. 
Ա 29:11-12, Մն. Բ 20:6, Սղ. 46:1, Ես. 44:6, 45:23, Եր. 10:10, 18:6, Դն. 4:35-37, 
Յհ. 10:29, Գրծ. 17:24-26, Յյտ. 1:12-18  
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կփախչի մեզանից (Յակոբոս 4:7):8  Բայց աշխարհի 
կառավարությունը ասում է, որ, եթե մենք դիմակայենք 
համասեռամոլությանը, մենք ատելություն սերմանող 
հանցագործություն կգործենք: 

Նախքան ՀԻՍՈՒՍԸ ետ համբարձվեց Դրախտ, ՆԱ 
հաղթահարեց մահը, Դժոխքը, գերեզմանը, Սատանային 
և բոլոր զզվելի դևերին, բայց յուրաքանչյուրը, ով 
մերժում է հավիտենական կյանքը, կփոխհատուցվի իր 
այլասերված որոշումների համար:9 Նրանք կստանան 
արդար փոխհատուցում՝ Դժոխքը և Կրակե Լիճը, 
հավերժ տանջանքներ: Նրանք դա իրենց կանեն, 
ինչպես որ արեցին Նոյի օրերին (Ղուկաս 17:26-30):

Նորաձև է դարձել հետևել Սատանային, ով 
մոլորեցրել է ողջ աշխարհը (Յայտնութիւն 12:9):10

Լրատվությունը և կառավարությունն այնպես են 
անում, որ ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ համարվի ատելության 

հողի վրա գործած հանցագործություն, բայց այն միակ 
կյանքն է և փախուստի միակ մեխանիզմը Դժոխքում 
և Կրակի լճում հավիտենական հոգեվարքից և 
տանջանքից: ՀԻՍՈՒՍԸ և ՆՐԱ ժողովուրդը միակն են, 
ովքեր հոգ են տանում քո հոգու համար: Թույլ մի տուր 
Սատանայի հոգուն քեզ հակառակը համոզել:  

Դու այդպիսին չես ծնվել: Հնարավոր է, որ դևը 
մտել է քո մեջ, երբ դու շատ երիտասարդ էիր, բայց 
ՀԻՍՈՒՍԸ դուրս է հանում դևերին մարդկանց միջից:11 
ՆԱ է ԿՅԱՆՔԸ և ավելի առատ կյանքը:12 «Ես եկայ, 
որպէսզի կեանք ունենան եւ՝ առաւել եւս ունենան» 
(Յովհաննէս 10:10) ։

Եթե ես ցույց կտամ քեզ, ինչպես խուսափել 
հավերժական անեծքից, դու միգուցե մտածես, որ դա 
ատելության հողի վրա գործած հանցագործություն 

(Շարունակությունը էջ 4-ում)

8 Մտ. 4:1-11, Հռ. 12:9, Եփ. 4:27, 5:3-17, Թս. Ա 5:21-22   9  Մն. Ա 28:9, Յկ. 4:7-9, 21:14-20, Առ. 1:22-32, 8:36, 10:25, Ես. 1:15-20, Դն. 12:2-3, Ղկ. 12:4-9, Յհ. 3:16-21, 
36, Հռ. 1:18, Կր. Ա 6:9-10, Յդ. 14-15, Յյտ. 20:11-15, 21:8, 27   10 Մտ. 24:11-12, 24, Տմ. Ա 4:1-2, Տմ. Բ 3:13,  Պտ. Բ 2:1-3, Յյտ. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23  
11 Մտ. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Մր. 1:34, 39, 7:25-30, 9:17-27, 16:9, Ղկ. 11:14   12 Յհ. 11:25-26, 14:6   

Միսսուրի
Հարգելի Քահանա Թոնի, 

Տաս օր առաջ ես գնացի իմ հոր գյուղ, որը կոչվում է 
Սանդիպուդի, իմ հին տունը տեսնելու: Այնտեղ մի հավատացյալ 
տեսա, ով շատ հիվանդ էր և պառկած էր անկողնում, և մարդիկ 
կարծում էին, որ նա կմահանա, բայց ես այցելեցի նրան և 
աղոթեցի նրա համար: Աստված լսեց իմ աղոթքը և ամբողջովին 
բուժեց նրան: Սրա հետևանքով ամբողջ փողոցի հարգանքին 
արժանացա, բայց վստահեցրի և ասացի նրանց. «Ոչ թե ես, այլ 
Հիսուս Քրիստոսը արեց դա: Եկեք փառք ու պատիվ տանք նրան»: 

Ես հավատում եմ, որ ձեր արժեքավոր աղոթքները ինձ 
օգնեցին Նրա ծառայության մեջ: Եկեք փառք տանք Նրան մեր 
գործերով և խոսքով:

Շնորհակալ եմ բոլորիդ: Խնդրում եմ աղոթեք ինձ համար և 
ավելի շատ մեր եկեղեցու համար:
Նրա սիրով, 
Ձեր եղբայր՝
Ռաջեշ Թաթապուդի.           Անդրա Պրադեշ, Հնդկաստան

Հնդկաստան

Կոնգո
(Թարգմանված է ֆրանսերենից)

Աշխարհի Քահանա Թոնի Ալամո, 
Խաղաղություն ձեզ՝ Հիսուսի անունով: Ես Քահանա Անդրե Հիլարիոնն եմ, ձեր ավետարանչական 

գրականության մոլի ընթերցողներից մեկը: 2006 թվ.-ին ես հայտնաբերեցի ձեր գրականությունը և այն ամբողջովին 
փոխեց իմ եկեղեցին: Քանի որ Սուրբ Հոգին բացեց իմ աչքերը, երբ ես կարդացի այն: Այդ պատճառով, եկեղեցում, 
որտեղ ես քահանա եմ, մենք հիմա օգտագործում ենք «Պապի Գաղտնիքները» գրականությունը հասարակական 
վայրերում վկայելու ժամանակ և Տերը հիմա հիասքանչ բաներ է անում: Ամեն շաբաթ մենք նոր հոգիներ ենք 
փրկում, որոնց ոգեշնչել է Սուրբ Հոգին՝ գրականության մեջ նշված ճշմարտությունը կարդալուց և ընդունելուց 
հետո և նրանք իրենց սրտերը Հիսուսին են տալիս, որպեսզի նոր կյանք սկսեն: 

Այսպիսով, մենք խնդրում ենք, որպեսզի դուք շարունակաբար ավելի շատ գրականություն ուղարկեք մեզ 
ֆրանսերեն լեզվով, որը թույլ կտա մեզ Քահան Թոնի Ալամոյի գրականության տարածման կենտրոն ստեղծել: 

Քահանա Թոնի Ալամո, մեր Աստվածը ձեր Աստվածն է: Ձեր առաքելությունը դարձել է նաև մեր առաքելությունը: 
Եվ ձեր պայքարը նաև մեր պայքարն է: Մենք նախապես շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ և աղոթում ենք 
Ամենակարող Աստծուն, որպեսզի դուք ավելի ու ավելի շատ օրհնության աղբյուր լինեք մեզ համար և բոլոր 
ազգությունների մարդկանց համար: 
Անդրե Հիլարիոն
Քիմպեսե, Կոնգոի Դեմոկրատական Հանրապետություն 

Հարգելի Քահանա Թոնի Ալամո, 
Ես երախտապարտ եմ ձեր եկեղեցուց, ինչպես 

նաև ճշմարտության բացահայտման համար, 
որ Աստված տվել է ձեզ: Դուք իսկապես բացել 
եք իմ աչքերը և հզորացրել իմ հավատը դեպի 
Աստված, բացահայտել ենք ինձ Սատանայի 
պատրանքները, աշխարհիկ կառավարությունը, 
դրա գործունեությունը՝ ուղղված մեր դեմ, 
Հարսնացուին և բոլոր մնացածներին, որոնց նա 
օգտագործել է այս կորուսյալ աշխարհում: 

Խնդրում եմ, ուղարկեք ինձ ամբողջ 
գրականությունը, որ կարող եք: Ես ուզում եմ 
ԲՈԼՈՐԸ: Շնորհակալ եմ և թող Կենդանի Աստված 
առատորեն օրհնի ձեզ և ձեր եկեղեցին Իր ամբողջ 
շնորհով և իշխանությամբ:
Խնդրում եմ, ինձ հիշեք ձեր աղոթքներում:
Քրիստոսի անունով, 
Թերրի Բըրմինգհէմ                  Քեմերուն, Միսսուրի
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է: Կյանքը այստեղ կարճ է, բայց հավերժությունը 
երկար է:13 Այն երբեք չի վերջանում: Մարդկանց 
հոգիները հավերժ կապրեն Դրախտում կամ 
Դժոխքում:14 Մենք բոլորս մարդ արարածներ ենք: 
Մեզ բոլորիս կյանքի և մահվան, բարու և չարի, ԱՍՏԾՈ 
և Սատանայի միջև ընտրելու հնարավորություն է 
տրված:15 Երբ ԱՍՏԾՈ ՀՈԳԻՆ մտնում է ձեր մեջ և դուք 
պահպանում եք այն՝ ՆՐԱՆ, ՆՐԱ ԽՈՍՔԸ ընդունելով, 
յուրաքանչյուր օր, դուք կունենք ՆՐԱ կյանքի ուժը՝ ՆՐԱ 
ուժով մինչև մահը: Ինչևիցե, սրան պետք է ջանասիրաբար 
վերաբերել: Սատանան չի կատակում: Նա ուզում է, որ 
դու իր հետ միասին ընկնես Դժոխք և Կրակի Լիճ: 

(Շարունակությունը էջ 3-ի)

(Շարունակությունը էջ 8-ում)

Արքանզաս

Քենիա
Բարև Քահանա Թոնի Ալամո, 

Ես երախտապարտ եմ ձեր մտահոգության համար: Օրհնված եմ ձեր ավետարանչական գրականությամբ 
«Ես գտա Հիսուսին Թոնիի կայքում»: Ես կարդացի գրականությունը և աղոթեցի ներման համար: Անկեղծորեն 
ապաշխարեցի իմ մեղքերի համար, իրականում արտասվում էի, քանի որ ափսոսում էի այս ամբողջ 
ժամանակը, որ հայհոյել եմ Աստծուն: Ես զգացի, որ մեղքի բեռը թողեց ինձ: Իսկապես, ինձ թեթև և ազատ էի 
զգում: Իսկապես, այնքան զրկված էի այսպիսի ուրախության զգացումից, մեղքերի ներման ուրախությունից, 
Քրիստոսի մեջ ապրելու ուրախությունից: Շնորհակալ եմ ՏԻՐՈՋԸ իմ հոգին փրկելու համար և աղոթում եմ, որ 
ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻՆ ինձ առաջնորդի իմ հոգևոր ճանապարհորդության ընթացքում: Հիմա ես արդեն սկսել եմ իմ 
հոգևոր ճանապարհորդությունը: Խնդրում եմ, առաջնորդեք ինձ շարունակել իմ գործը, որ ամոթանք տամ դևին 
և նրա ստերին: Մեկ անգամ ևս շնորհակալ եմ ձեր եկեղեցուն, քանի որ նրանք տրամադրում են ամեն ինչ, ինչ 
վերաբերում է կրոնին: Թող Աստված առատորեն օրհնի ձեզ և ձեր եկեղեցիները: 
Սարահ Թերի           Բունգոմա, Քենիա

Հարգելի Քահանա Թոնի, 
Այսօր հանդիպել էի իմ նորածին քրիստոնյա ընկերոջը: Նա թաղման էր գնացել: Մահացած մարդը նախարար 

էր և նրա թաղմանը շատ մարդիկ էին եկել: Նրա մահից առաջ վկայությունը կայանում էր նրանում, որ ուր էլ նա 
գնար՝ Ուոլմարթ թե դեղատուն, կամ պարզապես փողոց դուրս գալիս նա հարցնում էր մարդկանց. «Դուք գիտե՞ք 
Հիսուս Քրիստոսին, որպես ձեր անձնական փրկիչ: Աստծո հետ ճիշտ հարաբերությունների մե՞ջ եք»: Նա դա 
անում էր ամենուր, այնպես որ մարդիկ զարմանում էին, թե ինչու է դա անում: 

Եվ ահա նրա թաղման արարողության ժամանակ նրա աղջիկը ոտքի կանգնեց և ասաց. «Ես ուզում եմ պատմել ձեզ 
իմ հոր մասին: Երբ ես երիտասարդ էի, մոտավորապես տասներեք տարեկան, ես հաճախ էի նրա հետ դուրս գալիս և 
ամենուր, ուր մենք գնում էինք, նա կանգնում էր, որպեսզի հարցնի ինչ-որ մեկին, արդյոք նրանք գիտեն Հիսուսին կամ էլ 
ասում էր. «Դուք գիտե՞ք Հիսուս Քրիստոսին, որպես ձեր անձնական փրկիչ»: Ժամանակ առ ժամանակ ես կարծում էի, որ 
նա անում է դա ավելի հաճախ, քան հարկավոր էր: Նա կարող էր ասել դա բոլորին, դա շարունակական բնույթ էր կրում:

Մի օր նստեցինք մեքենա և ես ասացի. «Հայրիկ, ինչ՞ու ես բոլորին պատմում Հիսուսի մասին»: Հայրս ասաց. 
«Աղջիկս, հիմա քեզ մի պատմություն կպատմեմ: Երբ ես տասնյոթ տարեկան էր, մի երազանման տեսիլք ունեցա, 
կարծես ես մահացել էի և ընկել էի Դրախտ: Դա աշխարհի ամենահրաշալի տեղն էր: Եվ հանկարծ նրանք տարան 
ինձ Դրախտի սահմանի մոտ և ես տեսա Դժոխքը: Ես դեպի ինձ ուղղված ձեռքեր տեսա և նրանք բղավում էին 
ինձ վրա. «Ինչու՞ չասացիր մեզ: Ինչու՞ չասացիր մեզ: Ինչու՞ չասացիր մեզ»: Դրանք մարդիկ էին, ում ես գիտեի: 
Երազս վերջացավ և ես արթնացա և հենց այդ պատճառով էլ հիմա բոլորին պատմում եմ»: 

Իմ ընկերն ասաց, որ դա իրեն հիշեցրեց մեզանից շատերին՝ Քահանա Ալամոյի գրականության հետ միասին, 
որովհետև ուր էլ մենք գնանք, միշտ բաժանում ենք այդ գրականությունը: Նա ասաց, որ Քահանա Ալամոն 
մարդկանց զգուշացնում է տարիներ շարունակ: 
Փառք Աստծո, 
Եղբայր Թոմի

ԱՍՏՎԱԾ նույնպես չի կատակում: ՆԱ խաչի վրա 
մեռավ քեզ համար Գողգոթայում, ապա հարություն 
առավ մեռելներից և Դրախտ համբարձվեց, որպեսզի 
ապացուցի քեզ, որ ՆԱ է ԱՍՏՎԱԾ և ուժ ունի մեզ 
փրկելու և մեզ վերջին օրերին վերակենդանացնելու:16 

Սերը սեքսը չէ: Սերը ԱՍՏԾՈ պատվիրաններին 
հետևելն է (Յովհաննէս Ա 5:3):17 Եթե հետևես, ապա 
կապրես: ՀԻՍՈՒՍՆ ասաց՝ այն մարդը, որ ասում 
է, որ գիտի ԻՆՁ (սիրում է ԻՆՁ) և չի պահում ԻՄ 
պատվիրանները, ստախոս է և ճշմարտություն չկա նրա 
մեջ (Յովհաննէս Ա 2:4): «Եւ քանի որ չկամեցան ճանաչել 
ԱՍՏԾՈՒՆ, ԱՍՏՈՒԱԾ նրանց մատնեց [իրենց] անարգ 
մտքերի»  (և նրանց անարգ ապրելակերպին), որ անեն 
այնպիսի բաներ, որ Սատանան է ցանկանում, որ նրա 

13  Թգ. Բ 14:14, Մն. Ա 29:15, Յկ. 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-2, Սղ. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Ժղ. 1:4, 3:19-21, 
6:12, 12:7, Ես. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Յկ. 1:10-11, 4:14, Պտ. Ա 1:24   14 Ես. 66:24, Դն. 12:1-3, Մտ. 25:31-46, Մր. 9:42-48, Յհ. 5:26-29, Հռ. 2:1-16, Յյտ. 14:9-11 15  
Օր. Բ 30:14-20, Յես. 24:14-15, Եզ. 18:19-32, 33:11, Յվլ. 3:14, Մտ. 16:24-27  16 Մր. Գլ. 16, Յհ. 11:25-26, Գրծ. 2:29-33, 4:10-12, Կր. Ա 15:3-22, Պտ. Ա 1:3-5   17 Ելք. 
20:6,  Օր. Բ 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Յես. 22:5, Յհ. 14:15, 21, 15:10, Յհ. Բ 6
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Մի շվեդ թարգմանիչ, ով մեծացել է որպես 
Բողոքական, բայց արդեն քանի տարի է ոչ մի առնչություն 
չունի ոչ եկեղեցու, ոչ կրոնի, ոչ էլ Աստծո հետ: Նա 
քաղաքական ակտիվիստ է, ով պայքարում է շվեդական 
կառավարության տարբեր սխալների հետ: Նա գրում է 
քաղաքական բլոգեր և համաժողովներ է անցկացնում 
և գրականության թարգմանություններ է անում: Նա 
նվիրված էր իր համոզմունքներին, բայց երբ կարդում 
էր Մեսիա գրքից մի հատված Հիսուսի մասին, նա սկսեց 
լաց լինել, երբ կարդում  էր. «Ամբոխը աղաղակեց. «Խաչել 
նրան, խաչել նրան»:

Նա մեզ պատմեց. «Ես տարբեր դավադրական 
տեսություններ եմ ուսումնասիրել, բայց երբեք չէի լսել, 
որ որևէ մեկը այդ ամենը կապի Վատիկանի հետ: Սա 
զարմանալի է: Ինձ իսկապես դուր է գալիս սա անել: 
Դուք բոլորդ արդեն ազդեցություն ունեք ինձ վրա: Ես իմ 
անձնական բլոգում էի գրում և ինքս ինձ բռնեցի այն մտքի 
վրա, որ Հայտնության գիրքն եմ մեջբերում»:

Մենք աշխատում ենք Իլաքոնո լեզվի 
(Հյուսիսային Ֆիլիպիններում օգտագործվող լեզու) 
թարգմանությունների վրա և մեր թարգմանիչներից  մեկը 
մի երիտասարդ է, ով մեծացել է Պենտեքոսթլում, ավարտել 
է աստվածաբանական ճեմարանը և դասավանդում 
է Աստվածաշնչյան դպրոցում: Նրանց եկեղեցին ունի 
հիսուն այլ եկեղեցիներ սփռված ողջ Հյուսիսային 
Ֆիլիպիններում, յուրաքանչյուրն իր քահանան ունի: 
Նա հիմա աշխատում է Ամերիկյան Աստվածաշնչյան 
Կենտրոնում և Աստվածաշնչի յուրաքանչյուր գրքի 
համար մեկնաբանություններ է թարգմանում:

Նա մեզ պատմեց, որ երբ տեսավ «Պապի 
գաղտնիքները», «Փախստական պապը», «Հիսուսն ասաց 
, որ Սատանան եկեղեցի և կառավարություն կունենա» և 
«Մարմնավաճառների թագուհին» գրքերի հեղինակային 
իրավունքների մասին տեղեկատվությունը, նկատեց, 
որ դրանք գրված են դեռևս 80-ական և 90-ական 
թվականներին: Նա ասաց, որ զարմացած է, որ Քահանա 
Ալամոն գրել է այդ բոլոր փաստերի մասին այդքան 
վաղուց և, որ այն ժամանակ ոչ ոք չի տեսել դրանց 
ճշմարտությունը, բայց հիմա դա այնքան հեշտ է նկատել: 
Քահանա Ալամոն գիտեր այս բաները բոլորից շուտ և 
տպագրել է, որպեսզի զգուշացնի բոլորին: 

 Նա ասած, որ Ֆիլիպիններն այնքան Կաթոլիկ են, որ դու 
չես կարող խոսել Տիրոջ մասին ոչ ոքի հետ, բայց մարդկանց 
նամակները կարդալուց հետո, որտեղ նրանք տարածելու 
նպատակով ավետարանչական գրականություն են խնդրում 
և վկայություններ են անում, նա խնդրել է յուրաքանչյուր 
գրականության հարյուր օրինակ, որը նա օգնել է 
թարգմանել, որպեսզի տարածի դրանք: Նա նաև պատվիրել 
է Մեսիա գրքի մի մեծ արկղ: Նա ասաց. «Ես թարգմանում 
եմ Աստվածաշնչյան հանրության համար, բայց այս 
գրականությունը հոգիներ շահող է»: Նա ասաց, որ շատ 
հպարտ է այս ամենի մասը լինել, և նա նաև օգտագործում 
է գրականությունը իր դասերի ժամանակ: Նա ասաց. «Ես 
սովորել եմ ճեմարանում և ունեմ դա իմ մեջ, բայց այս 
գրականությունը շատ իրական է և շատ լուրջ: Ես տեսնում 
եմ դրա լրջությունը հենց նրանով, թե ինչ է կատարվում 
այստեղ իմ կյանքում: Ես տեսնում եմ, որ այն ինչ գրված է 
այս գրականության մեջ կատարվում է հենց հիմա»: 

Մեր թարգմանչական վարչությունից

Սվալիի լեզվի մի թարգմանիչ, երեք երեխաների 
մայր է, ում ամուսինը քահանա է: Նա ասաց, որ պետք 
է անկեղծ լինի, որ երբ նա աշխատում էր պապի մասին 
գրականության վրա, նա կարծում էր, որ պապի և 

Նիգերիա
Հարգելի Ալամոյի Եկեղեցիներ, 

Ողջույներս ձեզ օրհնյալ Տիրոջ և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով: Թոնի Ալամոյի Քրիստոնեական Եկեղեցիների 
աշխարհի ավետարանչական գրականությունը շատ է փոխում Նիգերիայում գտնվող Իգոդան Լիզա քաղաքի կյանքը:  Այս 
ավետարանչական գրականությամբ օծումը հրաշալի է: Այն օգնել է ինձ իմ հոգևոր կյանքում, ինձ բարձրացնելով Աստծո 
գործերի ընկալման մի նոր մակարդակի: Ձեր գրականությունը տարածողը ինձ տվեց ձեր ավետարանչական գրականությունը, 
որը կոչվում էր «Երկրաշարժ»: Ես նաև օգագործեցի այդ հնարավորությունը այն տարածել այլ մարդկանց շրջանում և ում 
տվեցի գրականությունը, նրանք ընդունեցին Հիսուսին որպես իրենց անձնական Տեր: Փառք և օրհնություն Աստծուն:  

Խնդրում եմ ուղարկել ինձ ավելի շատ գրականություն, որպեսզի այն օգնի մեզ ավելի շատ հոգիներ փրկել: Թող 
Աստված օրհնի ձեր աշխատանքը: Շնորհակալություն:
Ձերը՝ Հիսուսի անունով, 
Յէսաաու Իմանու              Օնդո Նահանգ, Նիգերիա

Կաթոլիկ եկեղեցու դեմ մեղադրանքներից որոշներն 
անհնարին էին և չափազանցված: Նա ասաց, որ կարծում 
էր, թե կաթոլիկությունը կեղծ վարդապետություն է, 
հետևաբար գրականության մեջ նշված ճշմարտությունը 
կարևոր չէր, քանի դեռ մարդիկ երես չէին թեքել դրանից: 
Բայց միևնույնն է, նա իրականում չէր հավատում դրան: 

Նա ասաց, որ իր ամուսինը մի գիշեր կարդում էր 
գրականությունը և ասաց նրան. «Ինչու՞ ես պատվիրել 
այս գրականությունը»: Նա պատասխանել է. «Որպեսզի 
կարողանամ տալ այն մարդկանց, երբ երեխաներին զբոսայգի 
եմ տանում: Ամուսինն անմիջապես ասաց. « Ոչ մի դեպքում: Դու 
դրանք կպահես: Դու չես կարող դրանք պարզապես բաժանել: 
Սրանք են ճշմարտությունը: Մենք էլ պետք է ուսումնասիրենք 
դրանք»,- ամուսինն ասաց,- «Ես Աստվածաշնչյան քոլեջ 
եմ հաճախել և այս բաները այնտեղ սովորեցնում են և 
փաստագրված են և այստեղ գրված ամեն բան ճիշտ է»: 

 Նա ամուսնուն նայեց ու ասաց իր սրտում. «Դու 
Աստվածաշնչյան քոլեջ ես հաճախել տարիներ առաջ և 
գիտեիր, որ այս ամենը ճիշտ է: Ի՞նչ եք դու կամ քո քոլեջը 
արել մարդկանց զգուշացնելու համար: Ոչ դու, ոչ էլ որևէ 
մեկը ոչինչ չեք արել դրա համար: Այս մարդը (Քահանա 
Ալամոն) կանչված է Աստծո կողմից խոսելու, քանի որ 
ձեզանից ոչ ոք ոչինչ չի արել և չի անի»: Նա ասաց. «Ես 
հիմա հավատում եմ և զզվանք եմ ապրում նրանցից, 
ովքեր չեն խոսել ճշմարտության մասին, այլ գաղտնի են 
պահել այն»:
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Իմ անունը Քահանա Իսաք Ռոբերտո է: Ես 

Բրազիլիայի Պառանա նահանգի Լոնդրինա քաղաքից 
եմ և ուզում եմ մի բան ձեզ հետ կիսել այս նամակում: Ես 
տասնհինգ տարի Լոնդրինայի քահանա 
եմ եղել: Երեք տարի առաջ իմ ընտանիքը 
ցնցվեց մի ողբերգական, բայց հրաշալի 
իրադարձությունից: 

2011թ.-ի հուլիսին մեր դուստրը 
Բեատրիս Գաբրիելան (յոթ 
տարեկան) տուժեց մի լուրջ 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ա տ ր ա ն ս պ ո ր տ ա յ ի ն 
պատահարից, երբ տակսու վարորդը 
վրաերթի ենթարկեց նրան՝ հետիոտնի 
համար նախատեսված անցումով 
անցնելիս: Ըստ հետախուզության 
արդյունքների, հարվածն այնքան 
ուժեղ էր, որ նրան շպրտել էր 
քսանմեկ ոտնաչափ հեռու: Ես վազեցի դեպի 
նրա կողմը: Նա չէր շնչում և հիշում եմ, որ 
գոռացի «Որևէ մեկը, օգնություն կանչեք»:

Երբ նորից նայեցի նրա կողմը, մոտոցիկլետի 
անվադող տեսա և ձայն լսեցի.  «Ես կօգնեմ: Ես հրշեջ 
եմ»: Այդ պահին Աստված առաջին պատասխանողին 
այնտեղ բերեց: Նա շրջեց Բեատրիսին մեջքի վրա և 
արհեստական շնչառություն տվեց, և աղջիկը սկսեց 
արյունով հազալ: Օգնությունը եկավ և մինչև նրանք 
աղջկան առաջին օգնություն էին ցուցաբերում 
շտապ օգնության մեքենայում, ես սկսեցի աղոթել: 
Սատանան դիմակայում էր ինձ և միտս էր բերում 
մի տղայի, ում ես գիտեի և ում մեքենան վրաերթի էր 
ենթարկել, ինչի հետևանքով նա կորցրել էր խոսելու և 
կորդինացիայի կարողությունը: Հիմա այդ ընտանիքը 
նրան անվասայլակի վրա է տեղափոխում: Այդ պահին 
սատանան ցույց էր տալիս ինձ այդ պատկերը և ասում 
էր. «Ահա այսպիսին է լինելու քո աղջիկը»:

Նրան հիվանդանոց տարան և հետևյալ 
ախտորոշմամբ ընդունեցին՝ ձախ ոտքի կոտրվածք, 
ձախ ուսային ոսկորի կոտրվածք, աջ և ձախ 
անրակների կոտրվածք, փայծախի պատռվածք, 
թոքային խեղաթյուրում և երրորդ աստիճանի ուղեղի 
վնասվածք (չորրորդ աստիճանն 
արդեն մահ է): 

Երբ եկանք ինտենսիվ 
թերապիայի բաժանմունք, տեսանք 
մի քանի սարքավորումների 
միացված մեր աղջկան, ով շնչում 
էր սարքավորման միջոցով և 
գտնվում էի կոմայի մեջ:

Պատահարից երեք օր անց, 
հուլիսի 27-ին, նյարդավիրաբույժը, 
ով զբաղվում էր նրանով, 
զանգահարեց մեզ և ասաց. «Ես 
վատ նորություններ ունեմ: Նրա 
վիճակը վատացել է: Բեատրիսը չի 
արձագանքում ոչ մի դեղամիջոցի 
և նրա մոտ ներգանգային 
հիպերտոնիկ հիվանդություն է 

զարգացել: Ուղեղը ուռում է: Այդ պատճառով արյունն 
ուղեղի միջով չի շրջանառություն չի կատարում, և մի քանի 
ժամ հետո Բեատրիսի ուղեղը կմեռնի»: Բժիշկն ասաց. 
«Ես միայն մի վերջին տարբերակ ունեմ առաջարկելու՝ 

վիրատության միջոցով հեռացնել գանգի 
երկու կողմից մի փոքր կտոր, որպեսզի 
մեղմենք Բեատրիսի ուղեղի վրա ճնշումը, 
այն թույլ կտա, որ արյունը շրջանառություն 
կատարի: Այնուամենայնիվ, ես ոչ մի 
երաշխիք չունեմ, որ նրա վիճակը կփոխվի 
կամ որ նա կդիմանա վիրահատությանը»:

Մենք վիրահատության թույլտվություն 
տվեցինք, որովհետև մենք գիտեինք, որ 
վերջին խոսքը Աստծունն է: Մինչև նրանք 
պատրաստվում էին վիրահատության, 
մեզ պատվիրեցին մնալ Բեատրիսի հետ, 
որպեսզի կարողանանք նրան հրաժեշտ 
տալ: Իմ կինը սկսեց աղոթել, մինչ ես 

զանգում էի այլ մարդկանց, որպեսզի աղոթեն և 
բացատրում նրանց իրավիճակը: Երբ իմ կինը գրկել էր 
Բեատրիսի մարմինը և աղոթում էր, մի մարդ մոտեցավ 
նրան ու ասաց. «Մայր, խորհուրդ եմ տալիս աղոթես 
Աստծուն, որ տանի նրան, որովհետև եթե նա փրկվի, 
ապա պարզապես բույսի պես կմնա անկողնում»: 
Մի քանի ժամ անց, առանց իմանալու կատարվածի 
մասին, ես հաղորդագրություն եմ ստանում իմ քենուց, 
ով ասում է, որ երբ նա աղոթում էր այդ օրը, մի տեսիլք 
է ունեցել: Նա տեսել է, որ մի սատանայական հոգի է 
գալիս կնոջս մոտ և ասում է ճիշտ նույն խոսքերը: 

Վիրահատությունը համարյա հինգ ժամ տևեց: Երբ 
նրանք բերեցին Բեատրիսին ինտեսիվ թերապիայի 
բաժանմունք, նրա գլուխը ամբողջովին փաթաթված 
էր և դեմքը այլանդակված: Հիմա մենք կարող էինք 
միայն սպասել: Մենք աղոթում էինք Աստծուն բուժել 
նրան, բայց վատ նորությունները շարունակվում էին՝ 
թոքերի բորբոքում՝ հիվանդանոցային վարակ: 

Բեատրիսի ծննդյան օրվանից մեկ օր առաջ 
(օգոստոսի 8-ին) բժիշկն ասաց, որ ուզում են 
դադարեցնել նրան տալ թմրացնող դեղամիջոցներ, 
որպեսզի տեսնեն, արդյոք դուրս կգա կոմայից: Ես 
հարցրեցի. « Ձեր կարծիքով որքա՞ն ժամանակ պետք 

կլինի, որպեսզի նա արթնանա»: 
«Դա ոչ մի կերպ հնարավոր 
չէ իմանալ», - ասաց նա,- «Նա 
կարող է արթնանալ այսօր վաղը, 
հաջորդ շաբաթ, հաջորդ ամիս, 
հաջորդ տարի, բայց նա կարող 
է նաև երբեք չարթնանալ», - 
եզրափակեց բժիշկը:

Մի քանի օր անց, 
արհեստական շնչառության 
սարքավորումը անջատեցին: 
Մենք տոնեցինք այդ առիթը, 
որովհետև նա արթնացավ: 
Այնուամենայնիվ, գիշերվա 
ընթացքում Բեատրիսը հեղուկ 
կուլ տվեց և նրա շնչառությունը 
նորից վատացավ: Երբ մենք 

Բուժիչ վկայություն
(Թարգմանված է պորտուգալերենից)
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հասանք հիվանդանոց, տեսանք, որ նա դժվարությամբ 
է շնչում: Բժշկական անձնակազմը անում էր ամեն 
ինչ, որպեսզի նրա վիճակը լավանա: Մենք գնացինք 
ճաշելու և երբ ետ եկանք, մեզ կանգնեցրեցին: Ես դռնից 
ներս էինք նայում և գրեթե ամբողջ թիմը նրա կողքին 
լաց էին լինում: Մենք մի քանի րոպե սպասելուց 
հետո, մեզ թույլ տվեցին ներս մտնել, տեսանք, որ 
Բեատրիսին նորից շնչառական սարքավորում են 
միացրել: Բժիշկներից մեկն ասաց. «Մենք կարող 
ենք տրախեոտոմիա անցկացնենք, և Բեատրիսը 
կկարողանա թթվածին ստանալ խողովակի միջոցով: 
Նա այլևս չի կարողանա ինքնուրույն շնչել»: Ավելի 
վատ նորություն՝ նոր պատճառ աղոթելու համար: 
Օրեր անց, Բեատրիսը դուրս եկավ կոմայից և 
տեղափոխվեց առանձին հիվանդասենյակ: 

Մենք շարունակում էինք աղոթել Աստծուն և 
ծոմ էինք պահում: Երբ Բեատրիսը տեղափոխվեց 
հիվանդասենյակ, մենք սենյակը ձևափոխեցինք 
աղոթասենյակի, օրեկան քսանչորս ժամ: Մենք 
երկրպագության երգեր էինք լսում: Աղոթում էինք 
ամեն ժամ: Անցնող մարդիկ ներս էին մտնում և 
տեսնում Բեատրիսին մի ոտքը գիպսի մեջ, միացված 
շնչառական և սնման սարքավարումների և 
զարմանալով ասում էին. «Ինչպե՞ս կարող է այստեղ 
այսքան խաղաղություն լինել»: Ընդհանուր առմամբ 
հիվանդանոցում ենք անցկացրել հիսուներեք օր:  

Երբ Բեատրիսին դուրս գրեցին, նա տուն 
եկավ առանց ապաքինման որևէ նշույլի: Մենք 
տուն էինք բերել հիվանդանոցային մահճակալ, 
լոգանքի համար նախատեսված աթոռ և 
անվասայլակ: Կինս խոսեց թերապեվտի հետ 
և հարցնում. «Բժիշկ, որքա՞ն ժամանակ ձեր 
կարծիքով պետք կլինի, որպեսզի Բեատրիսը 
սկսի քայլել»: Բժիշկը պատասխանեց. «Ես 
երկար տարիներ եմ այս բնագավառում և 
երբեք չեմ հանդիպել նման դեպքի և երբեք չեմ 
կարդացել գրականության մեջ, որ որևէ մեկը 
փրկվի այդպիսի պատահարից հետո, ինչպիսին 
Բեատրիսի հետ է պատահել: Միգուցե մի օր նա 
կկարողանա քայլել հենափայտերի կամ քայլակի 
օգնությամբ, բայց լիարժեք քայլել, իմ կարծիքով, 
երբեք չի կարողանա»: Այնուամենայնիվ, մենք մեր 
հոգում որոշել էինք, որ նա այդպիսի ճակատագրի 
չի արժանանա: Մենք շարունակում էինք փնտրել 
Տիրոջը, երբեմն հավատքով, երբեմն լացով, բայց 
միշտ վստահությամբ: Մի օր նրան համայնքային 
կլինիկա տարանք, որովհետև նա ուղղորդման 
կարիք ուներ և ես ասացի բժշկին, որ դա շտապ 
է: Բժիշկը ցանկացավ տեսել Բեատրիսին և, երբ 
ես ներս մտա նրան գրկած, բժիշկը հարցրեց. 
«Պարոն, ինչու՞ էիք այդքան շտապում: Ի՞նչ կարող 
է փոխվել ձեր երեխայի վիճակում»:

Բեատրիսին մեկ այլ վիրահատություն էր պետք, 
որպեսզի հեռացված ոսկորների տեղում արհեստական 
ոսկորներ տեղադրեն: Մենք նախահաշիվ ստացանք 
147,500.00 բրազիլական ռեալ (մոտավորապես 
60,000.00 ԱՄՆ դոլար): Մենք չունեինք այդ գումարը 
և ունեինք աղոթելու մեկ այլ պատճառ ևս: Աստված 
ուղղորդեց մեզ մեր ընկերներից մեկի միջոցով և մենք 
հանգանակություն սկսեցինք՝ գումարը հավաքելու 
համար: Հինգշաբթի օրը ես հեռախոսազանգ ստացա: 

Մի կին զանգեց և սկսեց հարցեր տալ Բեատրիսի 
մասին: Նա հարցրեց, թե դեռ որքան գումար պետք է 
հավաքենք: Ասացի, որ 57,000.00 բրազիլական ռեալ 
(23,000.00 ԱՄՆ դոլար): Նա ասաց, որ կտեսնի, թե ինչ 
կարող է անել մեզ համար: Հաջորդ երկուշաբթի, երբ 
գնացինք բանկ գումարը հաշվից հանելու, պարզվեց, 
որ այդ կինը փոխանցել է մեզ պակասող գումարը: 
Քառասուն օրվա ընթացքում մենք հավաքեցինք այն 
ամբողջ գումարը, որ հարկավոր էր: Փառք Աստծո: 

Վիրահատությունը տեղի ունեցավ 2011թ.-ի 
դեկտեմբերի 23-ին: Մոտավորապես այդ ժամանակ, 
Բեատրիսը արդեն ի վիճակի էր նստել բարձերի 
օգնությամբ և նաև անվասայլակի վրա: 

Դեկտեմբերի 27-ին ես եկեղեցի գնալուց առաջ 
գնացի Բեատրիսին հրաժեշտ տալու: Բռնեցի նրա 
ձեռքերը և ասացի, որ եկեղեցի եմ գնում: Զգացի, թե 
ինչպես է քաշում ձեռքս: Ես նրան պահեցի զգուշորեն 
և նա ոտքի կանգնեց: Վախեցա և մի քայլ ետ արեցի, 
և այդ նույն ժամանակ նա մի քայլ առաջ արեց և 
շարունակեց քայլել: Աստված հավատարիմ է:  

Օրերն անցնում էին, Բեատրիսը շարունակում 
էր վերականգնել իր կարողությունները: Նա սկսել 
է խոսել և գրել: 2012թ.-ի մայիսին նա վերադարձավ 
դպրոց: 

Այսօր, երեք տարի անց, նա գերբնական հրաշքի 
կենդանի վկայությունն է, ապացույց, որ Աստված 
հավատարիմ է Իր Խոսքին և գործում է ի օգուտ այն 
բոլորի, ով հավատում է: «Եւ Յիսուս նրան ասաց. 
«Ասացիր՝ եթէ կարող ես. ամէն ինչ հնարաւոր է նրա 
համար, ով հաւատում է» (Մարկոս 9:22) ։

Մի քանի օր առաջ կինս ֆիզիկական թերապեվտի 
մոտ էր, և բժիշկը Բեատրիսին ցույց էր տալիս իր 
ուսանողներից մեկին, ասելով. «Սա հրաշք է, որովհետև 
եթե սա Աստծո գործը չլիներ, այս աղջիկը այստեղ չէր 
լինի: Որևէ դեղամիջոց չկար, որը օգներ նրան»:

Դեղամիջոցները չէին կարող անել ոչինչ, բայց 
ԱՍՏՎԱԾ ԿԱՐՈՂ Է: ՆԱ ԿԱՐՈՂ Է ԳՈՐԾԵԼ ՆԱԵՎ 
ՁԵՐ ԿՅԱՆՔՈՒՄ:
Քահանա Իսաք Ռոբերտո

Այս վկայությունը տարածվել է Լոնդրինայի բոլոր 
եկեղեցիներով և Աստծո զորության օրինակ է՝ մեր 
հավատքի ստուգման համար: Դիտեք վկայությունը, 
որը ձայնագրվել էր եկեղեցում հետևյալ հղումով՝ 
http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA.  

Կուբա
(Թարգմանված է իսպաներենից)

Ողջույներ Կուբայից, 
Տիրոջ խաղաղությունը թող լինի բոլորիս հետ: 

Տիրոջ շնորհիվ այսօր մենք օրհնություն ստացանք 
գրականության երկու նոր արկղերի տեսքով: 

Փոխանցեք մեր երախտագիտությունն Աստծո 
ծառաներին, ովքեր օրհնված են տարածելու 
Խոսքը աշխարհով մեկ՝ ձեր եկեղեցու միջոցով: Իմ 
հատուկ շնորհակալությունը բոլորիդ: 

Աստված օրհնի ձեզ, 
Պատվելի Մարերո         Հավանա, Կուբա
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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

չար հոգին մարդկանց մեջ ստիպում նրանց անել և 
սիրել այդ անելը նույնպես (Հռոմեացիներին 1:28-32):

Թող հիմարները թագավորներ լինեն և ղեկավարեն 
աշխարհը ոսկով, այլասերությամբ, քաղաքականությամբ 
և այլ բաներով, բայց թող որ իմ սիրտը սեր բերի, որը չի 
ծերանում: Ընդունեք հավիտենական կյանքի սերմը: 
Սկսեք՝ այս աղոթքը ասելով.

ՏԵՐԸ ուզում է, որ գնաք մյուսներին էլ պատմեք ձեր 
փրկության մասին (Մարկոս 16:15): Դուք կարող եք 
դառնալ Քահանա Թոնի Ալամոյի Ավետարանչական 
գրականության տարածողը: Մենք գրականությունը 
կուղարկենք անվճար: Զանգահարեք կամ էլեկտրոնային 
նամակ գրեք մեզ տեղեկատվություն ստանալու համար: 
Կիսեք այս հաղորդագրությունն այլ մարդկանց հետ:

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): 

(Շարունակությունը էջ 4-ի)

ՄԻԱԿ ԵԼՔԸ

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 հետևեյալ հեղինակային իրավունքը և գրանցումը:

© Հեղինակային իրավունք Նոյեմբեր 2014, 2015 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Աշխարհի Քահանա Թոնի Ալամո ® Գրանցված է Նոյեմբեր 2014, 2015
ARMENIAN—VOLUME 20500—THE ONLY WAY OUT


