
DIVINE LAMB OF GOD. Իր աստվածային Ֆիլոսոֆի. ԱՍՏԾՈՒ ԳԱՌԱՆ SILVER. 

LAMB MADE ԽՈՆԱՐՀՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՆՈՐ TRIUMPH Աստծու Գառն Աստուծոյ ուժով 

եւ հպարտությունը HUMANA.- 

Այո որդին. Մենք շարունակելու աստվածային փիլիսոփայությունը սովորեցրել է իմ 

աստվածային պատվիրանները. Եթե բոլոր մարդիկ էին առաջնորդվում նրանց, 

հավատացնում եմ, ձեզ իմ որդուն, որ մարդկությունը, որ անհրաժեշտ է 

աստվածային վճիռը. Աստվածային պատվիրանները տրվել է աշխարհին, որ նրանց 

միջոցով, որպեսզի ամեն ոգին, կյանքի test. քանի որ կար մի պահ, որ 

յուրաքանչյուր ոգին, գիտեք, ամբողջ կյանքի վրա աշխարհների մարմնի. բայց 

նրանք գիտեին, որ վաղ թե ուշ ապացուցել, որոշակի փիլիսոփայություն. ոչ միայն 

մարդկային փիլիսոփայություն. փորձարկման մոլորակները, նրանք անվերջ. 

Նրանք երբեք սահմանը. ոչ էլ նրանք երբեւէ ունեցել. Աստծո Գառը, Աստված է 

աստվածային պատվիրանը սիրո եւ խոնարհության, յուրաքանչյուր մտածում 

արարածի. բոլոր հայտնի կենդանիների վատ է, միայն աստվածային Գառան միակ 

անմեղությունը. քանի որ դա կապ չունի որեւէ ակտի ուժի. նրա զգայունությունը, 

վաստակել նրան աստվածային նախադեպ է ազատ կամքի աստվածային Հայր 

Եհովայի հանդեպ. խոնարհությունը Աստծո Գառան. առանց խոնարհության, ոչ ոք 

չի մտնում երկնքի արքայութիւնը. գրված է, որ այն ավելի հեշտ է, ուղտ միջոցով 

աչքով մի ասեղ, քան խախտողի իմ աստվածային օրենքի երկնքի արքայութեան 

մէջ. ամէն մարդու հոգին է խոսել աստվածային Գառնուկին, մինչեւ գալիս է 

քննություն կյանքի. բոլոր մարդկային հոգիները, բարձր է գնահատել նրան երկինքի 

թագաւորութեան մէջ. բոլոր խաղացել է երկնային բնակվում. որովհետեւ, 

յուրաքանչյուր երեխա բնական. բոլորս երեխաները մեկ Հոր. անկախ նրանից, թե 

իր ֆիզիկական տեսքով, կամ փիլիսոփայության. թագաւորութեան Երկնային, 

բոլորն էլ հեռակառավարման. All հասել յաւիտենական փառք. որն արժե 

անսահման sweats Կամուրջ: ի անվերջ մոլորակների. քանի որ այն գրված է, որ 

յուրաքանչյուր հոգին պետք է ծնվել կրկին, ինչպես հասնել Աստծո արքայությունը. 

սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոգին, ունի ուխտագնացություն դեպի 

նյութական տիեզերքի. անցնում անվերջ մոլորակները. անվերջ փորձարկման 

փիլիսոփաներ. եւ բոլոր նրանց, մեկը աստվածային ձեւերի, օգտվելով 

աստվածային Գառն Աստուծոյ. բոլոր ձեւերը, ունի աստվածային արեւի 

անմեղությունն. նրանք բոլորն ունեն նույն սկզբունքը. ոչ ոք չի ծնվում է մեծ երկնքի 

արքայութեան մէջ. քանի որ ոչ ոք չունի ընդհանուր հավերժությունն. եթե ոչ, Հայրը. 

առանց բացառության, նրանք աստվածայնորեն ենթարկվում են Աստծո սիրո Հայր. 

եւ այս աստվածային սերը, որը ապրում եւ թանկ. Father առաջընթաց, եւ 

առաջընթաց երեխաները. պահելու հավերժության, նրա աստվածային hierarchies 

espirituales.- 



 

 

Այո որդին. Ես գիտեմ, որ դուք չեք դադարում մտածել այն մասին, որ ոսկերչական 

ոսկերիչ Ondania եղբօր. Ես գիտեմ, որ բոլորին արհամարհել. քանի որ նա 

համարձակվել է վաճառել հինգ հարյուր պսակներ, Գառան Աստծո. Դա կլինի 

հիշել, բոլոր սերունդների, քանի որ ժամանակակից Հուդա. նրա նման, բայց ձեր 

աշխարհում, միլիոնավոր հավակնոտ. trepidan չի վաճառել իր հավերժության. 

Այնպես որ, ես քեզ կպատմեմ որդի, այս դեւին առեւտրային ագահությունը, լաց 

արցունքները արյան. խնդրել է նույն Աստծո Գառը, որ հարություն առած նոր 

մարմինով: Հարցին, թե ինչպես միլիոնավոր կառաջարկվի, ետ լինելով երեխայի. 

բայց դուք ստանում եք, ոչինչ. կամ իրավունքը օգտագործել կյանքի աստվածային 

Lamb Silver. խորհրդանիշ մաքրության եւ մաքուր խղճի յուրաքանչյուր. Մենք տվել 

նրան բավականաչափ ժամանակ է վերանայել. Դա մեկն է այն միլիոնավոր, ովքեր 

հայհոյում ոսկին. չի հայհոյում են իրենց սովորույթները. Նա անիծված իր 

ծնողներին. եւ նախանձում խոնարհ սրտի. նրանք, ովքեր եղել են հարգալից 

աստվածային խօսքի նման բան, արել է այս ոգին, այլ աշխարհում. Նա ապրում էր 

ոգեւորված է փիլիսոփայության, որը տեւեց, թե որքան երկար է կարճատեւ կյանքի 

միս. Այն էր, սնվում է փիլիսոփայության, որը չի տրամադրել, ոչ էլ հավերժության 

կամ մուտքը երկնքի արքայութեան մէջ. այնպես որ դա կլինի, որ, այսպես կոչված, 

հարուստ աշխարհում. Նրանք հայհոյում հօրն ու մօրը. պայմաններում սուգ եւ 

ատամների կրճտում. Պատճառն այն է, շատ պարզ է. է աստվածային 

արդարության, մինչդեռ բարեկեցության վայելում է ավելի խիստ մարդկային ոգին է 

արդարությունը. Այն էր, ուսուցանվում է աստվածային խոսքին, որ բոլորը 

հավասար են Աստծո առաջ, հետեւաբար, կառավարությունը Երկրի, պետք է 

հավասար լինեն բոլորի համար. Եթե դա տեղի չունեցավ, այն էր, քանի որ մի խումբ 

Դեմոններ, որոնք ղեկավարում տեսաւ, որ լավ բիզնես. այդ Դեմոններ, հաշվի առնել 

իմ աստվածային պատվիրանները, որ աշխարհը գիտի կապիտալիստները. նրանք 

են ստեղծողները բարու. դրանք անիծված, այնտեղ հարուստ եւ աղքատ 

աշխարհում. այդ Դեմոններ, որ երկրային աշխարհը աստվածայնորեն դատվելու. 

նրանք են մեղավոր, որ սգում ու ակռաներու կրճտում, միլիոնավոր իմ աղքատ 

երեխաների. Ավելին, ոչ մի սատանա, իմ աստվածային օրենքը խախտողի չի 

խուսափել. որը նա շրջում գալիս է շուրջ. աչք, ատամի դիմաց, ատամ. է օրենքը 

աշխարհների մարմնի. ՀՀ անկատար աշխարհներ. միկրոսկոպիկ աշխարհներ. 

միակ հույսն է մնացել այդ պախարակել է, ապաշխարություն, Այնպես որ, եթե 

ապաշխարություն exsistiría ոչ, այդ Դեմոններ խելագար. աստվածային Հայրը, նա 

ստեղծել է հրեշտակներին. եւ հպարտությունը բխող հոգեւոր ազատ կամքի, 

ստիպում դժոխքից. Ես մոռանում ով, կորցրել է մթության մեջ. Այն գրվել է, որ 



աստվածային Հայրն Եհովան հավերժական լույսը. եւ ավելի նա կրել արարած, 

ավելի մեծ է, երկինքի թագաւորութիւնը. հետեւաբար, նորընտիր որոնք իրենք 

ընտրվել. իրենց աշխատանքների, նրանք են առաջինը. այն գրվել է, որ դա հեշտ է, 

որ ուղտը միջոցով աչքի է ասեղ, քան մի rapist է երկնքի արքայության. Սա ունի 

բազմաթիվ իմաստներ. Նա բացատրում է, թե ինչպես է մանրակրկիտ է 

աստվածային արդարություն. Նրանք կոչ են արել կենդանական ցույց է տալիս, 

որոնք մեծ երկնքի արքայութեան մէջ. քանի որ Արարչին, այլ ոչ թե exsisted 

աստվածային կենդանիներին իրենց կացարաններում. exsisted միայն 

երեխաներին. պետք է ֆիզիկական ձեւը ունեն. կենդանին հայեցակարգը մի 

ապացույց աստվածային կյանքի, այդ հոգիների. նրանք խնդրել կոչվելու 

կենդանիներ. եւ նրանք խնդրել է իմանալ, թե փիլիսոփայությունը նույնն է. 

ինչպիսիք են որոշ հոգիների, նրանք խնդրել են լինել մարդու Կապիկներ. եւ նրանք 

խնդրել են փորձարկվել է այս փիլիսոփայությամբ. Այն գրվել է, որ ամեն հոգին 

փորձարկվում կյանքում. ոչ միայն կոչված մարդկային. սակայն բոլոր կենդանի 

էակները, քանի որ ոչ ոք չի ավելի քիչ է, մինչեւ աստվածային Հայր Եհովայի 

հանդեպ. Divine արդարությունը, այնքան հսկայական է, որ կարեւորությունը 

լինելով մարդ, որը կորցրել է անսահման. նույնիսկ ավելի. մարդու կյանքը դիտվում 

է որպես staggering անտարբերությամբ. հետ նույն անտարբերությամբ, նա սովոր է 

մարդկանց. նույնիսկ ավելի. մարդկային կյանքի, գրեթե անհայտ է երկինքի 

թագաւորութեան մէջ. մենք միայն գիտենք, որ այդ polvitos, կորցրել է 

տարածության. շատ զանգերի մոլորակները, ԿԱ ապրող կյանքը. եւ նրանք գիտեն, 

որ ցանկացած պահի, չի լինի ոչ մի հետք, թե ինչ է եղել աշխարհն է. Նա գրել է սա: 

կլինի Երկրի. ավելի շատ իմ աստվածային խոսքերը չեն անցնի. հետեւաբար 

աստվածային բառերը: Թող լոյս լինի, եւ թեթեւ կատարվել. դեռեւս արտադրում 

աշխարհներ եւ արեւներ. նման չափով, քանի որ մտքում կարող է պատկերացնել. 

աստվածային telepathic drawing, ուսուցանում է, որ աստվածային Աստծո Գառը, է 

արեգակնային ծագման. Այն ունի իր սեփական կենդանի փիլիսոփայությունը. Այն 

ունի իր սեփական ընդլայնողական Սուրբ Երրորդություն. նախքան Երկիր 

մոլորակի, առաջանում է կյանքի, եւ աստվածային Գառան Աստծո, ծնվել կրկին, այլ 

մոլորակները. Նրա աստվածային թագավորությունը, եւ պետք է, ոչ մի 

սահմանափակում. Ապրելով Օրհնյալ Երրորդության, բազմապատկել եւ ընդլայնել 

իրենց մտածելու երեխաներին, աստվածային ժառանգություն. բոլորն ունեն մի 

մասը էլեկտրաէներգիայի ձեր մարմնի. որ էլեկտրաէներգիայի 

համապատասխանում է իր էվոլյուցիոն չափով, միկրոսկոպիկ մասի 

ընդլայնողական Սուրբ Երրորդություն. sóis միկրոսկոպիկ soles. բայց այնքան 

միկրոսկոպիկ, դեռեւս չեք փայլում. դեռեւս predominates ձեզ, մարմինը. իր 

սպասավոր կրքերի. փայլում, դուք պետք է ծնվել կրկին. ոգին պետք է գնալ միջոցով 

հաջորդական մարմինների մարմնի. ժամանում է տվյալ պահին, որ հոգեւոր 



պայծառությունը, գերազանցում է tangibility մարմնում. այն է, թե ինչու, որը գրված 

է, որ մարմինս տկար. Դա նշանակում է, որ գիտելիքը, դառնում է պայծառ արեւի 

պէս. դարձնելով միսը հետաձգվել է. եւ դա նշանակում է, որ ամբողջ գիտութիւնը, 

վերածվում է վառ ֆիզիկական մարմին. Այս աստվածային գործընթացը հանդիպել է 

բոլոր արեւներ տիեզերքի. Նրանք էին, քիչ են, քանի որ դա մի արարած մարմնով, 

պետք է մեծ երկնքի արքայութեան մէջ. Նրանք էին արարածներ մարմինի է 

հսկայական աշխարհների, որոնք այլեւս. Suns որպես մեկ ամբողջություն, 

կազմում են համընդհանուր Աստծու գիտելիքների. կոչվում է Holy Trinity. այնպես, 

ինչպես որ աստվածային Մովսէս շողաց փառքի. նրա դեմքը ճառագայթվող 

արեւային հեղուկ. նրա դեմքը աստվածային արեւը. այն տարբերությամբ, որ հուր, 

թողնելով մի աստվածային մագնիսական իշխանությունը. որն էր, վերահսկվում է 

իր մտքում. Այս աստվածային իշխանությունը, միշտ եղել է մեծագույն հրաշքներով, 

որն ուներ միտքը. Այս հոգեկան ուժը, Մովսէս բացեց ջրերը. Նա դիմել է գետը 

արիւն. Ես բազմաթիվ աստվածային նշաններ, անսահման էներգիայի, որ 

աստվածային Հայր Եհովան. արծաթե անոթներ, շատ անելիքներ ունենք այդ 

աստվածային ուժերի. նրանք նաեւ ունեն բարձր առաքելություն. իր սեփական 

օրենքներով. քանի որ մարգարեի ունի բոլոր մարմինը. որեւէ մեկը կարող է դառնալ 

մարգարէ, եթե նա ունի իր սեփական հոգեւոր լիազորությունները. Նրանցից 

օգտագործում է աստվածային հավերժական Հայրը, առաջ շարժվել աշխարհներ. 

աստվածային նշանակում է, որ այն հավասար է բոլոր ժամանակներում. Դուք 

պետք չէ մոռանալ, որ ամեն հոգին, երբ այն թողնում Երկրի, անցնում է երկնային 

աշխարհը. այնտեղ գնում հերթական անգամ. ժամանակն է, ոչ նյութական Երկրի. է 

երկնային ժամանակը. որի մի երկրային-րդ դարի համապատասխանում է երկրորդ 

երկնային. հետեւաբար, ամեն անգամ, որ elapses Երկրի վրա, ընդամենը մի պահ է, 

երկինքի թագաւորութեան մէջ. Այս օրինակը կիրառվում է, երբ յուրաքանչյուր մարդ 

հոգին ապրել, ըստ աստվածային հրամանատարության. որն ասում է: Դուք պիտի 

երկրպագեն քո Տէր, վերը նշված բոլոր բաներում. ամենից հարստության. ավելի 

ինքներդ. սա նշանակում է, որ, ըստ իմ աստվածային մանդատի, ոչ երկրային 

որդին չի կարող մտնել երկնքի արքայությունը. քանի որ բոլոր օգտագործել գումար. 

Այս փիլիսոփայությունը, ես զգուշացրել է աշխարհը. դարեր: Դուք չպետք է ուտել 

ծառից գիտելիքների բարի նյութական. քանի որ դա ժամանակավոր է. nútrete ինչ 

արժե. արժե ջանք ու վաստակը, որը ձեռք է բերել. եք վաստակել Ձեր հացը 

քրտինքով Ձեր ճակատ. , որը համարժեք է կյանքի ազնիվ աշխատանքի. 

Աստվածային Հայր Եհովան, - ասել է նա: շահագործում քո եղբօրը. Նա ասել է 

ստանալ հարուստ. չի ասում, ստեղծում հարուստ ու աղքատ, Իհարկե, ոչ. այն, ինչ 

նա նկատի ուներ աստվածային Հայրը է gobiérnate, ըստ Ձեր խղճի. բոլոր խոնարհ, 

պետք է առաջինը. այլ ծանուցումը ասում է, ավելի հեշտ է, աչքի է ասեղ միջեւ 

ուղտը. հարուստ է երկինքի թագաւորութեան մէջ. մեկ այլ նախազգուշացում: հոգ 



տանել, որ ձախ, որ անբարոյությամբ իրավունքի. ձախ է ժողովուրդը, Նա 

հանդիսանում է մարդու որդին. երեխան աշխատանքի. եւ աջ են կոռումպացված. 

ովքեր են նրանք հավատում են, որ գումար, պետք է գնել յարութեան մարմնի. 

Deluded! համառություն է ինչ - որ բան հորինել է մարդկային միտքը, հոգեւոր 

հպարտության, երբ որ մարդու գյուտը, անտեսում բարձրագույն 

հրամանատարական. Դա տեղի է ունեցել, այլ աշխարհների. նման չափով, որ այդ 

աշխարհներ ջնջվել են տիեզերքից. Դա է պատճառը, որ այն Աստծուց գրված 

բազմաթիվ զանգեր է փորձել մարդկային փիլիսոփայություն. քչերն են ընտրված, ով 

կմտնի երկնքի արքայությունը. աստվածային ժառանգություն հանգեցնում ամէն 

հոգիի, դառնալ պայծառ արեւը իմաստութիւնը. ոչ պակաս, սույն աստվածային 

օրենքով, երկինքի թագաւորութիւնը, որ Հերոսացնող փառքը, որ նրանք կարող են 

ծծում են միկրոսկոպիկ արարած. այն դուրս եկավ. ավելի շատ վերադառնալ դրան, 

պետք է վերադառնան մաքուր. չպետք է բերի սատանայական ազդեցությունները. 

քանի որ հարստությունը. որ սովորեցնում է ձեզ պետք է ստանձնել, մի բան, որ 

միայն տեւում է մի ցնորք Երկրի վրա. մի էժանագին, Հոգին առաջնորդում է, երբ նա 

վերադառնում է տեղում, որը նա թողել ակնթարթորեն. Ի տարբերություն. Դուք 

պետք է հաշիվ տալ այն ժամանակ ծախսել երկրի վրա. երկրորդը մեկ երկրորդը. 

սկսած ծնունդից մինչեւ կյանքի, քանի դեռ ես կանչվեցի է երկնքում. մեծություն է, 

որ երբեք չի ներկայացնում հարստությունը. բոլոր հարստությունը իզուր ժամանակ 

է ոգով. բոլոր հայհոյանք. երբ նրանք կորցրել են իրենց կյանքը. հարստանալու, 

փակում դռները երկնքի. Այն գրվել է: Դուք չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ. 

ծառայել կամ հարստությունը, կամ ծառայելով Տիրոջը. Եթե արարած 

օգտագործվում հարստությունը. իմանալով, թե ինչ կարելի է ակնկալել, որ 

արարած արդեն ստացել են իրենց պարգեւատրում. Բացի չեն աստվածային. Դուք 

չեք կարող մտնել Աստծու փառքը. Նա կմեծանա Երկրի վրա, եւ shrank է երկինքի 

թագաւորութեան մէջ. աստվածային փիլիսոփայությունը աստվածային Գառան 

Աստծո, անսահման անսահման քերովբեները դաշինքների. որ յուրաքանչյուր 

մոլեկուլ, որը բաղկացած է հոգու եւ մարմնի. Աստվածային Գառան Աստծո, այն 

միակ փիլիսոփայությունը, որը կլինի Երկրի վրա. Սա միակ պատճառը, թե ինչու է 

անսահման ոգիները, խնդրել ապացույց մարդկային կյանքի. Դա արդյունք է մոդելի 

կյանքի, որը հանդիպել է Աստծու պատվիրանները. առանց խախտման կամ 

միկրոսկոպիկ մասը. Դա այն փիլիսոփայությունը երեխայի. փիլիսոփայությունը 

երեխայի, ինչպես նաեւ մոտ է հրեշտակային փիլիսոփայության. նրանք ավելի շատ 

մաքուր սրտով. Նրանք չեն կատարվել, կամ, կոռումպացված, իրենց 

սովորությունների. Դրանք են, միայն նրանք, որոնք գիտելիքները լավ չի փչացած. 

բոլոր այլ փիլիսոփաներ, ստեղծվել է մարդու միտքը, անհետանում են. Նրանք չեն 

մտնել նոր աշխարհ. ինչպես երբեւէ, որ սատանան է մտել երկնքի արքայութիւնը. 

հոգեւոր-երեխա, նրանք գիտեն, որ երկնքի արքայութեան մէջ. մեծ հոգեւոր 



առաջնորդներ, նրանք սովորեցնում. սկսած eons առաջ. աննախադեպ 

բազմությունը, հետեւում է ակնածանք, որ հսկայական արեւային էկրան. Նրանք 

տեսնում են նրանց ունիվերսալ հեռուստատեսային. որն այն չունի սկիզբը: եւ ոչ մի 

վերջը: աշխարհներ եղել են, եւ պետք է երեւում. տարօրինակ աշխարհներ են. 

աշխարհներ Գալակտիկական պատերազմ. նայում, այլ կերպ ասած, բոլոր 

գաղափարները ամեն արարածի, որը ծնվել է, մտածողության ընդլայնել տիեզերքի. 

գաղափարներ, որ ընդունումից անհիշելի ժամանակներից, դարձել հսկայական 

աշխարհներ. այնտեղ, հոգեւոր-երեխաները, ականատես ծննդյան, զարգացման եւ 

հոգեվարքի աշխարհների. տեսնել աստվածային գործընթացը մի միկրոսկոպիկ 

գաղափարը, որը ամրագրված է մոլորակի. Մոլորակային տեսքը հրաշալի 

պատմություններ. շատ անգամ, որոնք փոխանցվում են աշխարհի աշխարհից. 

առկա է ծագում, ավելի, քան որեւէ ոգեշնչող հանճարի. պահելու մտքում, մի 

անորոշ գաղափար, Աստծո երեւում է երկինքի թագաւորութեան մէջ. ապագա 

վարդապետությունները այնտեղ են առաջանում. Մաքսազերծված է, որ 

փոխակերպում մոլորակները. որն իրականացնում մարգարէներին տրված 

աշխարհն է. կա անդրանիկը երեխաներ են ոգեշնչված եւ սովորել, աստվածային 

ծրագրերը. բոլորն էլ ցանկանում է առաքելություն է շատ հեռավոր մոլորակները. 

բոլոր Գալակտիկական կատեգորիաներ. ՀՀ անսահման ձեւերի կյանքի. դրանց 

թվում են աշխարհների մարմնի. այն պատկանում է միկրոսկոպիկ մոլորակի. 

Փոշիներ հայտնի է որպես մոլորակները. Հենց այստեղ է, որ աստվածային Solar 

անդրանիկը, Քրիստոս խնդրել է հավերժական Հայր Եհովան, գալիս են Երկրի 

սովորեցնել նոր օրենքը սիրո. ուսուցանելով աստվածային վարդապետությունը 

աստվածային Գառան Աստծո. Նա չի եկել սովորեցնել ուժի կիրառումը. է ուժի, նա 

արդեն կատարել է իր մանդատը. Նա արդեն փորձարկվել է մոլորակի. Այն, որ 

ծառայել է իր էվոլյուցիան, մարդկային արարած. Christ բերել է աշխարհին նորովի 

ապրելու. նրանք չեն սիրում թագաւորները Brutal պախարակել ժամանակ, երբ նա 

եկավ երկիր. այդ Դեմոններ, հին տականքներ, տեսաւ է վտանգել իրենց 

արտոնությունները անիծված. դա է պատճառը, intrigued եւ սպանել, իսկ արեւային 

անդրանիկը. եղավ, թե ինչ է դեռ տեղի է ունենում Երկրի վրա. Ժամանակակից 

հարուստ նույնն են ոգին, այն սկզբունքը, որ Երկրի. այդ Դեմոններ են 

փառասիրության, նրանք նաեւ սպանում է. քանի որ տեղի է ունենում ձեր 

սեփական երկրում. Նրանք չգիտեն, թե այդ թքել, որ նույն հոտը, աստվածային 

արդարություն. սգում եւ ատամների կրճտոցը, նրանք սպասում են. իմանալով 

բարոյական հանձնարարությամբ, որը խոնարհ են, որ առաջին հերթին պետք է 

աստվածային Հայր Եհովայի հանդեպ. Նրանք պետք է առաջին հերթին բացառել է 

աշխարհը. քանի որ նրանք են առաջինը Թագավորությունում HEAVENS.- 



DIVINE LAMB OF GOD. Ir astvatsayin Filosofi. ASTTSU GARRAN SILVER. LAMB 

MADE KHONARHUT’YUNY. NOR TRIUMPH Asttsu Garrn Astutsoy uzhov yev 

hpartut’yuny HUMANA.- 

Ayo vordin. Menk’ sharunakelu astvatsayin p’ilisop’ayut’yuny sovorets’rel e im 

astvatsayin patvirannery. Yet’ye bolor mardik ein arrajnordvum nrants’, 

havatats’num yem, dzez im vordun, vor mardkut’yuny, vor anhrazhesht e 

astvatsayin vchirry. Astvatsayin patvirannery trvel e ashkharhin, vor nrants’ 

mijots’ov, vorpeszi amen vogin, kyank’i test. k’ani vor kar mi pah, vor 

yurak’anch’yur vogin, gitek’, amboghj kyank’i vra ashkharhneri marmni. bayts’ 

nrank’ gitein, vor vagh t’ye ush apats’uts’yel, voroshaki p’ilisop’ayut’yun. voch’ 

miayn mardkayin p’ilisop’ayut’yun. p’vordzarkman moloraknery, nrank’ anverj. 

Nrank’ yerbek’ sahmany. voch’ el nrank’ yerbeve unets’yel. Asttso Garry, 

Astvats e astvatsayin patvirany siro yev khonarhut’yan, yurak’anch’yur mtatsum 

araratsi. bolor haytni kendanineri vat e, miayn astvatsayin Garran miak 

anmeghut’yuny. k’ani vor da kap ch’uni voreve akti uzhi. nra zgayunut’yuny, 

vastakel nran astvatsayin nakhadep e azat kamk’i astvatsayin Hayr Yehovayi 

handep. khonarhut’yuny Asttso Garran. arrants’ khonarhut’yan, voch’ vok’ ch’i 

mtnum yerknk’i ark’ayut’iwny. grvats e, vor ayn aveli hesht e, ught mijots’ov 

ach’k’ov mi asegh, k’an khakhtoghi im astvatsayin orenk’i yerknk’i ark’ayut’yean 

mej. amen mardu hogin e khosel astvatsayin Garrnukin, minch’yev galis e 

k’nnut’yun kyank’i. bolor mardkayin hoginery, bardzr e gnahatel nran yerkink’i 

t’agaworut’yean mej. bolor khaghats’yel e yerknayin bnakvum. vorovhetev, 

yurak’anch’yur yerekha bnakan. bolors yerekhanery mek Hor. ankakh nranits’, 

t’ye ir fizikakan tesk’ov, kam p’ilisop’ayut’yan. t’agaworut’yean Yerknayin, 

bolorn el herrakarravarman. All hasel yawitenakan p’arrk’. vorn arzhe ansahman 

sweats Kamurj: i anverj molorakneri. k’ani vor ayn grvats e, vor yurak’anch’yur 

hogin petk’ e tsnvel krkin, inch’pes hasnel Asttso ark’ayut’yuny. sa nshanakum 

e, vor yurak’anch’yur vogin, uni ukhtagnats’ut’yun depi nyut’akan tiezerk’i. 

ants’num anverj moloraknery. anverj p’vordzarkman p’ilisop’aner. yev bolor 

nrants’, meky astvatsayin dzeveri, ogtvelov astvatsayin Garrn Astutsoy. bolor 

dzevery, uni astvatsayin arevi anmeghut’yunn. nrank’ bolorn unen nuyn 

skzbunk’y. voch’ vok’ ch’i tsnvum e mets yerknk’i ark’ayut’yean mej. k’ani vor 

voch’ vok’ ch’uni yndhanur haverzhut’yunn. yet’ye voch’, Hayry. arrants’ 

bats’arrut’yan, nrank’ astvatsaynoren yent’arkvum yen Asttso siro Hayr. yev ays 

astvatsayin sery, vory aprum yev t’ank. Father arrajynt’ats’, yev arrajynt’ats’ 

yerekhanery. pahelu haverzhut’yan, nra astvatsayin hierarchies espirituales.- 

 

 

Ayo vordin. Yes gitem, vor duk’ ch’yek’ dadarum mtatsel ayn masin, vor 

voskerch’akan voskerich’ Ondania yeghbor. Yes gitem, vor bolorin arhamarhel. 

k’ani vor na hamardzakvel e vacharrel hing haryur psakner, Garran Asttso. Da 



klini hishel, bolor serundneri, k’ani vor zhamanakakits’ Huda. nra nman, bayts’ 

dzer ashkharhum, milionavor havaknot. trepidan ch’i vacharrel ir haverzhut’yan. 

Aynpes vor, yes k’yez kpatmem vordi, ays devin arrevtrayin agahut’yuny, lats’ 

arts’unk’nery aryan. khndrel e nuyn Asttso Garry, vor harut’yun arrats nor 

marminov: Harts’in, t’ye inch’pes milionavor karrajarkvi, yet linelov yerekhayi. 

bayts’ duk’ stanum yek’, voch’inch’. kam iravunk’y ogtagortsel kyank’i 

astvatsayin Lamb Silver. khorhrdanish mak’rut’yan yev mak’ur khghchi 

yurak’anch’yur. Menk’ tvel nran bavakanach’ap’ zhamanak e veranayel. Da mekn 

e ayn milionavor, ovk’yer hayhoyum voskin. ch’i hayhoyum yen irents’ 

sovoruyt’nery. Na anitsvats ir tsnoghnerin. yev nakhandzum khonarh srti. 

nrank’, ovk’yer yeghel yen hargalits’ astvatsayin khosk’i nman ban, arel e ays 

vogin, ayl ashkharhum. Na aprum er vogevorvats e p’ilisop’ayut’yan, vory 

tevets’, t’ye vork’an yerkar e karchatev kyank’i mis. Ayn er, snvum e 

p’ilisop’ayut’yan, vory ch’i tramadrel, voch’ el haverzhut’yan kam mutk’y 

yerknk’i ark’ayut’yean mej. aynpes vor da klini, vor, ayspes koch’vats, harust 

ashkharhum. Nrank’ hayhoyum horn u mory. paymannerum sug yev atamneri 

krchtum. Patcharrn ayn e, shat parz e. e astvatsayin ardarut’yan, minch’derr 

barekets’ut’yan vayelum e aveli khist mardkayin vogin e ardarut’yuny. Ayn er, 

usuts’anvum e astvatsayin khosk’in, vor bolory havasar yen Asttso arraj, 

hetevabar, karravarut’yuny Yerkri, petk’ e havasar linen bolori hamar. Yet’ye da 

teghi ch’unets’av, ayn er, k’ani vor mi khumb Demonner, voronk’ ghekavarum 

tesaw, vor lav biznes. ayd Demonner, hashvi arrnel im astvatsayin patvirannery, 

vor ashkharhy giti kapitalistnery. nrank’ yen steghtsoghnery baru. drank’ 

anitsvats, ayntegh harust yev aghk’at ashkharhum. ayd Demonner, vor yerkrayin 

ashkharhy astvatsaynoren datvelu. nrank’ yen meghavor, vor sgum u akrraneru 

krchtum, milionavor im aghk’at yerekhaneri. Avelin, voch’ mi satana, im 

astvatsayin orenk’y khakhtoghi ch’i khusap’yel. vory na shrjum galis e shurj. 

ach’k’, atami dimats’, atam. e orenk’y ashkharhneri marmni. HH ankatar 

ashkharhner. mikroskopik ashkharhner. miak huysn e mnats’yel ayd pakharakel 

e, apashkharut’yun, Aynpes vor, yet’ye apashkharut’yun exsistiría voch’, ayd 

Demonner khelagar. astvatsayin Hayry, na steghtsel e hreshtaknerin. yev 

hpartut’yuny bkhogh hogevor azat kamk’i, stipum dzhokhk’its’. Yes morranum 

ov, korts’rel e mt’ut’yan mej. Ayn grvel e, vor astvatsayin Hayrn Yehovan 

haverzhakan luysy. yev aveli na krel ararats, aveli mets e, yerkink’i 

t’agaworut’iwny. hetevabar, noryntir voronk’ irenk’ yntrvel. irents’ 

ashkhatank’neri, nrank’ yen arrajiny. ayn grvel e, vor da hesht e, vor ughty 

mijots’ov ach’k’i e asegh, k’an mi rapist e yerknk’i ark’ayut’yan. Sa uni bazmat’iv 

imastner. Na bats’atrum e, t’ye inch’pes e manrakrkit e astvatsayin ardarut’yun. 

Nrank’ koch’ yen arel kendanakan ts’uyts’ e talis, voronk’ mets yerknk’i 

ark’ayut’yean mej. k’ani vor Ararch’in, ayl voch’ t’ye exsisted astvatsayin 

kendaninerin irents’ kats’arannerum. exsisted miayn yerekhanerin. petk’ e 

fizikakan dzevy unen. kendanin hayets’akargy mi apats’uyts’ astvatsayin 

kyank’i, ayd hogineri. nrank’ khndrel koch’velu kendaniner. yev nrank’ khndrel e 

imanal, t’ye p’ilisop’ayut’yuny nuynn e. inch’pisik’ yen vorosh hogineri, nrank’ 



khndrel yen linel mardu Kapikner. yev nrank’ khndrel yen p’vordzarkvel e ays 

p’ilisop’ayut’yamb. Ayn grvel e, vor amen hogin p’vordzarkvum kyank’um. voch’ 

miayn koch’vats mardkayin. sakayn bolor kendani eaknery, k’ani vor voch’ vok’ 

ch’i aveli k’ich’ e, minch’yev astvatsayin Hayr Yehovayi handep. Divine 

ardarut’yuny, aynk’an hskayakan e, vor karevorut’yuny linelov mard, vory 

korts’rel e ansahman. nuynisk aveli. mardu kyank’y ditvum e vorpes staggering 

antarberut’yamb. het nuyn antarberut’yamb, na sovor e mardkants’. nuynisk 

aveli. mardkayin kyank’i, gret’ye anhayt e yerkink’i t’agaworut’yean mej. menk’ 

miayn gitenk’, vor ayd polvitos, korts’rel e taratsut’yan. shat zangeri 

moloraknery, KA aprogh kyank’y. yev nrank’ giten, vor ts’ankats’ats pahi, ch’i 

lini voch’ mi hetk’, t’ye inch’ e yeghel ashkharhn e. Na grel e sa: klini Yerkri. 

aveli shat im astvatsayin khosk’yery ch’yen ants’ni. hetevabar astvatsayin 

barrery: T’vogh loys lini, yev t’yet’yev katarvel. derrevs artadrum ashkharhner 

yev arevner. nman ch’ap’ov, k’ani vor mtk’um karogh e patkerats’nel. 

astvatsayin telepathic drawing, usuts’anum e, vor astvatsayin Asttso Garry, e 

aregaknayin tsagman. Ayn uni ir sep’akan kendani p’ilisop’ayut’yuny. Ayn uni ir 

sep’akan yndlaynoghakan Surb Yerrordut’yun. nakhk’an Yerkir moloraki, 

arrajanum e kyank’i, yev astvatsayin Garran Asttso, tsnvel krkin, ayl 

moloraknery. Nra astvatsayin t’agavorut’yuny, yev petk’ e, voch’ mi 

sahmanap’akum. Aprelov Orhnyal Yerrordut’yan, bazmapatkel yev yndlaynel 

irents’ mtatselu yerekhanerin, astvatsayin zharrangut’yun. bolorn unen mi masy 

elektraenergiayi dzer marmni. vor elektraenergiayi hamapataskhanum e ir 

evolyuts’ion ch’ap’ov, mikroskopik masi yndlaynoghakan Surb Yerrordut’yun. 

sóis mikroskopik soles. bayts’ aynk’an mikroskopik, derrevs ch’yek’ p’aylum. 

derrevs predominates dzez, marminy. ir spasavor krk’yeri. p’aylum, duk’ petk’ e 

tsnvel krkin. vogin petk’ e gnal mijots’ov hajordakan marminneri marmni. 

zhamanum e tvyal pahin, vor hogevor paytsarrut’yuny, gerazants’um e 

tangibility marmnum. ayn e, t’ye inch’u, vory grvats e, vor marmins tkar. Da 

nshanakum e, vor gitelik’y, darrnum e paytsarr arevi pes. dardznelov misy 

hetadzgvel e. yev da nshanakum e, vor amboghj gitut’iwny, veratsvum e varr 

fizikakan marmin. Ays astvatsayin gortsynt’ats’y handipel e bolor arevner 

tiezerk’i. Nrank’ ein, k’ich’ yen, k’ani vor da mi ararats marmnov, petk’ e mets 

yerknk’i ark’ayut’yean mej. Nrank’ ein araratsner marmini e hskayakan 

ashkharhneri, voronk’ aylevs. Suns vorpes mek amboghjut’yun, kazmum yen 

hamyndhanur Asttsu gitelik’neri. koch’vum e Holy Trinity. aynpes, inch’pes vor 

astvatsayin Movses shoghats’ p’arrk’i. nra demk’y charragayt’vogh arevayin 

heghuk. nra demk’y astvatsayin arevy. ayn tarberut’yamb, vor hur, t’voghnelov 

mi astvatsayin magnisakan ishkhanut’yuny. vorn er, verahskvum e ir mtk’um. 

Ays astvatsayin ishkhanut’yuny, misht yeghel e metsaguyn hrashk’nerov, vorn 

uner mitk’y. Ays hogekan uzhy, Movses bats’yets’ jrery. Na dimel e gety ariwn. 

Yes bazmat’iv astvatsayin nshanner, ansahman energiayi, vor astvatsayin Hayr 

Yehovan. artsat’ye anot’ner, shat anelik’ner unenk’ ayd astvatsayin uzheri. 

nrank’ naev unen bardzr arrak’yelut’yun. ir sep’akan orenk’nerov. k’ani vor 

margarei uni bolor marminy. voreve meky karogh e darrnal margare, yet’ye na 



uni ir sep’akan hogevor liazorut’yunnery. Nrants’its’ ogtagortsum e astvatsayin 

haverzhakan Hayry, arraj sharzhvel ashkharhner. astvatsayin nshanakum e, vor 

ayn havasar e bolor zhamanaknerum. Duk’ petk’ ch’e morranal, vor amen hogin, 

yerb ayn t’voghnum Yerkri, ants’num e yerknayin ashkharhy. ayntegh gnum 

hert’akan angam. zhamanakn e, voch’ nyut’akan Yerkri. e yerknayin zhamanaky. 

vori mi yerkrayin-rd dari hamapataskhanum e yerkrord yerknayin. hetevabar, 

amen angam, vor elapses Yerkri vra, yndameny mi pah e, yerkink’i 

t’agaworut’yean mej. Ays orinaky kirarrvum e, yerb yurak’anch’yur mard hogin 

aprel, yst astvatsayin hramanatarut’yan. vorn asum e: Duk’ piti yerkrpagen k’vo 

Ter, very nshvats bolor banerum. amenits’ harstut’yan. aveli ink’nerd. sa 

nshanakum e, vor, yst im astvatsayin mandati, voch’ yerkrayin vordin ch’i 

karogh mtnel yerknk’i ark’ayut’yuny. k’ani vor bolor ogtagortsel gumar. Ays 

p’ilisop’ayut’yuny, yes zgushats’rel e ashkharhy. darer: Duk’ ch’petk’ e utel 

tsarrits’ gitelik’neri bari nyut’akan. k’ani vor da zhamanakavor e. nútrete inch’ 

arzhe. arzhe jank’ u vastaky, vory dzerrk’ e berel. yek’ vastakel Dzer hats’y 

k’rtink’ov Dzer chakat. , vory hamarzhek’ e kyank’i azniv ashkhatank’i. 

Astvatsayin Hayr Yehovan, - asel e na: shahagortsum k’vo yeghbory. Na asel e 

stanal harust. ch’i asum, steghtsum harust u aghk’at, Iharke, voch’. ayn, inch’ na 

nkati uner astvatsayin Hayry e gobiérnate, yst Dzer khghchi. bolor khonarh, 

petk’ e arrajiny. ayl tsanuts’umy asum e, aveli hesht e, ach’k’i e asegh mijev 

ughty. harust e yerkink’i t’agaworut’yean mej. mek ayl nakhazgushats’um: hog 

tanel, vor dzakh, vor anbaroyut’yamb iravunk’i. dzakh e zhoghovurdy, Na 

handisanum e mardu vordin. yerekhan ashkhatank’i. yev aj yen korrumpats’vats. 

ovk’yer yen nrank’ havatum yen, vor gumar, petk’ e gnel yarut’yean marmni. 

Deluded! hamarrut’yun e inch’ - vor ban horinel e mardkayin mitk’y, hogevor 

hpartut’yan, yerb vor mardu gyuty, antesum bardzraguyn hramanatarakan. Da 

teghi e unets’yel, ayl ashkharhneri. nman ch’ap’ov, vor ayd ashkharhner jnjvel 

yen tiezerk’its’. Da e patcharry, vor ayn Asttsuts’ grvats bazmat’iv zanger e 

p’vordzel mardkayin p’ilisop’ayut’yun. k’ch’yern yen yntrvats, ov kmtni yerknk’i 

ark’ayut’yuny. astvatsayin zharrangut’yun hangets’num amen hogii, darrnal 

paytsarr arevy imastut’iwny. voch’ pakas, suyn astvatsayin orenk’ov, yerkink’i 

t’agaworut’iwny, vor Herosats’nogh p’arrk’y, vor nrank’ karogh yen tstsum yen 

mikroskopik ararats. ayn durs yekav. aveli shat veradarrnal dran, petk’ e 

veradarrnan mak’ur. ch’petk’ e beri satanayakan azdets’ut’yunnery. k’ani vor 

harstut’yuny. vor sovorets’num e dzez petk’ e standznel, mi ban, vor miayn 

tevum e mi ts’nork’ Yerkri vra. mi ezhanagin, Hogin arrajnordum e, yerb na 

veradarrnum e teghum, vory na t’voghel aknt’art’voren. I tarberut’yun. Duk’ petk’ 

e hashiv tal ayn zhamanak tsakhsel yerkri vra. yerkrordy mek yerkrordy. sksats 

tsnundits’ minch’yev kyank’i, k’ani derr yes kanch’vets’i e yerknk’um. 

metsut’yun e, vor yerbek’ ch’i nerkayats’num harstut’yuny. bolor harstut’yuny 

izur zhamanak e vogov. bolor hayhoyank’. yerb nrank’ korts’rel yen irents’ 

kyank’y. harstanalu, p’akum drrnery yerknk’i. Ayn grvel e: Duk’ ch’yek’ karogh 

tsarrayel yerku tiroj. tsarrayel kam harstut’yuny, kam tsarrayelov Tirojy. Yet’ye 

ararats ogtagortsvum harstut’yuny. imanalov, t’ye inch’ kareli e aknkalel, vor 



ararats arden stats’yel yen irents’ pargevatrum. Bats’i ch’yen astvatsayin. Duk’ 

ch’yek’ karogh mtnel Asttsu p’arrk’y. Na kmetsana Yerkri vra, yev shrank e 

yerkink’i t’agaworut’yean mej. astvatsayin p’ilisop’ayut’yuny astvatsayin Garran 

Asttso, ansahman ansahman k’yerovbenery dashink’neri. vor yurak’anch’yur 

molekul, vory baghkats’ats e hogu yev marmni. Astvatsayin Garran Asttso, ayn 

miak p’ilisop’ayut’yuny, vory klini Yerkri vra. Sa miak patcharry, t’ye inch’u e 

ansahman voginery, khndrel apats’uyts’ mardkayin kyank’i. Da ardyunk’ e 

modeli kyank’i, vory handipel e Asttsu patvirannery. arrants’ khakhtman kam 

mikroskopik masy. Da ayn p’ilisop’ayut’yuny yerekhayi. p’ilisop’ayut’yuny 

yerekhayi, inch’pes naev mot e hreshtakayin p’ilisop’ayut’yan. nrank’ aveli shat 

mak’ur srtov. Nrank’ ch’yen katarvel, kam, korrumpats’vats, irents’ 

sovorut’yunneri. Drank’ yen, miayn nrank’, voronk’ gitelik’nery lav ch’i 

p’ch’ats’ats. bolor ayl p’ilisop’aner, steghtsvel e mardu mitk’y, anhetanum yen. 

Nrank’ ch’yen mtnel nor ashkharh. inch’pes yerbeve, vor satanan e mtel yerknk’i 

ark’ayut’iwny. hogevor-yerekha, nrank’ giten, vor yerknk’i ark’ayut’yean mej. 

mets hogevor arrajnordner, nrank’ sovorets’num. sksats eons arraj. annakhadep 

bazmut’yuny, hetevum e aknatsank’, vor hskayakan arevayin ekran. Nrank’ 

tesnum yen nrants’ universal herrustatesayin. vorn ayn ch’uni skizby: yev voch’ 

mi verjy: ashkharhner yeghel yen, yev petk’ e yerevum. tarorinak ashkharhner 

yen. ashkharhner Galaktikakan paterazm. nayum, ayl kerp asats, bolor 

gaghap’arnery amen araratsi, vory tsnvel e, mtatsoghut’yan yndlaynel tiezerk’i. 

gaghap’arner, vor yndunumits’ anhisheli zhamanaknerits’, dardzel hskayakan 

ashkharhner. ayntegh, hogevor-yerekhanery, akanates tsnndyan, zargats’man 

yev hogevark’i ashkharhneri. tesnel astvatsayin gortsynt’ats’y mi mikroskopik 

gaghap’ary, vory amragrvats e moloraki. Molorakayin tesk’y hrashali 

patmut’yunner. shat angam, voronk’ p’vokhants’vum yen ashkharhi 

ashkharhits’. arrka e tsagum, aveli, k’an voreve vogeshnch’vogh hanchari. 

pahelu mtk’um, mi anorosh gaghap’ar, Asttso yerevum e yerkink’i 

t’agaworut’yean mej. apaga vardapetut’yunnery ayntegh yen arrajanum. 

Mak’sazertsvats e, vor p’vokhakerpum moloraknery. vorn irakanats’num 

margarenerin trvats ashkharhn e. ka andraniky yerekhaner yen vogeshnch’vats 

yev sovorel, astvatsayin tsragrery. bolorn el ts’ankanum e arrak’yelut’yun e shat 

herravor moloraknery. bolor Galaktikakan kategorianer. HH ansahman dzeveri 

kyank’i. drants’ t’vum yen ashkharhneri marmni. ayn patkanum e mikroskopik 

moloraki. P’voshiner haytni e vorpes moloraknery. Hents’ aystegh e, vor 

astvatsayin Solar andraniky, K’ristos khndrel e haverzhakan Hayr Yehovan, galis 

yen Yerkri sovorets’nel nor orenk’y siro. usuts’anelov astvatsayin 

vardapetut’yuny astvatsayin Garran Asttso. Na ch’i yekel sovorets’nel uzhi 

kirarrumy. e uzhi, na arden katarel e ir mandaty. Na arden p’vordzarkvel e 

moloraki. Ayn, vor tsarrayel e ir evolyuts’ian, mardkayin ararats. Christ berel e 

ashkharhin norovi aprelu. nrank’ ch’yen sirum t’agawornery Brutal pakharakel 

zhamanak, yerb na yekav yerkir. ayd Demonner, hin takank’ner, tesaw e vtangel 

irents’ artonut’yunnery anitsvats. da e patcharry, intrigued yev spanel, isk 

arevayin andraniky. yeghav, t’ye inch’ e derr teghi e unenum Yerkri vra. 



Zhamanakakits’ harust nuynn yen vogin, ayn skzbunk’y, vor Yerkri. ayd 

Demonner yen p’arrasirut’yan, nrank’ naev spanum e. k’ani vor teghi e unenum 

dzer sep’akan yerkrum. Nrank’ ch’giten, t’ye ayd t’k’yel, vor nuyn hoty, 

astvatsayin ardarut’yun. sgum yev atamneri krchtots’y, nrank’ spasum yen. 

imanalov baroyakan handznararut’yamb, vory khonarh yen, vor arrajin hert’in 

petk’ e astvatsayin Hayr Yehovayi handep. Nrank’ petk’ e arrajin hert’in 

bats’arrel e ashkharhy. k’ani vor nrank’ yen arrajiny T’agavorut’yunum 
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