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Kuivat luut
Tekijä:

Tony Alamo
Vanhan testamentin profeetta, Hesekiel, vastaanotti näyn Jumalalta. Hän näki kui-

vista luista tehdyn laakson, joka kuvaa Israelin ja maailman hengellistä kuolemaa. Näky 
ennusti Kristuksen ensimmäisen ilmestymisen, saarnaten hänen ilosanomaansa, sekä 
sen seurauksen, joka oli ensimmäinen ylösnousemus kuolemasta iäisyyteen, mikä on 
mahdollista kaikille niille, jotka uskovat ”Maailman Herraan”.1

Jumala sanoi Hesekielle: “ Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?” ?” (Voi-
vatko ne, joiden henki on kuollut, elää?) Hesekiel sanoi: ” Herra, Herra, sinä sen tiedät””.2 

1 Hes. 36:1, 4   2 Hes. 37:3, alkup. heprea.   3 Hes. 37:4-5, alkup. aramea   4 Hes. 37:11   5 1. Moos. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, 2. Moos. 19:6, 32:10, Ps. 22:27, Jes. 
2:2, Joh. 11:51-52, Apt. 10:34-35, Ef.. 1:10, Hepr.. 8:8-12, 1 Piet. 2:9-10, Ilm. 5:9, 14:6 ja muut   6 Joh. 15:1, Room. 11:17, 19, 23, 24, Ilm. 7:4   7 1 Piet. 2:9   8 Room. 15:12, 1 Kor. 
15:15, 16, Kol. 2:12, 3:1, 1 Tess. 4:16, Ilm. 20:5-6,  
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Jumala puhui jälleen profeetalle sa-
noen: Ennusta näistä luista ja sano niil-
le: ”Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. 
Näin sanoo Herra, Herra näille luille: 
Katso, minä annan tulla teihin hen-
gen, ja te tulette eläviksi.”3

Israel tiesi olevansa kansanatäysin 
kuollut.4 Tähän päivään asti maa on 
toivottomasti jakautunut. Mutta Juma-
la kertoi Hesekielille, että Hän aikoo 
luoda toisen kansan, joka on suurempi 
kuin ensimmäinen Israel, joka ei lo-
peta syntien tekemistä. Toisessa Israe-
lissa asuisi ihmisiä kaikista maailman 
kansoista.5 Se olisi joukko juutalaisia 
ja muita, ei-juutalaisia jotka on liitetty 
yhteen toden viinipuun (kristittyjen)6 
kanssa. Se olisi suuri, taivaallinen kan-
sa, joka on luotu niille, jotka nousevat 
kuolleista iäisyyteen.7 He eivät koskaan 
joutuisi eripuraan Jumalan kanssa. 
Tämä oli ensimmäinen ylösnousemus 
Kristuksen ylösnousemusvoiman an-

siosta.8
Vuonna 1964, ennen ensimmäis-

tä pelastumista Kristuksen kautta, 
minä, Bernie Hoffman, myös tunnet-
tu nimellä Tony Alamo, olin kuuluisa 
syntien tekijänä ja jumalattomana, ja 
olin täysin mitätöinyt uskon Jumalas-
ta. Minulla ei ollut hajuakaan Jumalan 
olemassaolosta. Jumalan sanat olivat 
minulle eläinsatuja ja myyttejä enkä 
pystynyt ymmärtämään ihmisiä, jot-
ka uskoivat Jumalaan tai Hänen poi-
kaansa. En voinut uskoa niitä, jotka 
sanoivat uskovansa Jumalaan, koska 
he olivat tekopyhiä. He tekivät syntiä 
yhtä paljon, ehkä jopa enemmän, kuin 
minä. Minä tiedän, koska vietin ai-
kaa heidän kanssaan. Olimme joukko 
kuolleita, kuivia luita. Tulin vihaiseksi, 
jos joku yritti käännyttää minut kris-
tinuskoon, koska minulle Raamattu 
oli vain ajan haaskausta. Elämä, jota 
elin, ei sallinut minulle aikaan pelei-

hin tai satuihin. 
Markkinoinnin alalla minä olin pa-

ras. Olin vastuussa monien menestyvi-
en ihmisten urasta, maailmankuulujen 
laulajien ja näyttelijöiden, kuin myös 
monien menestyneiden kulutustava-
roiden mainonnasta. Pahin painajai-
seni oli silloin, että minut käännytet-
täisiin ja jakaisin Jeesuksesta kertovia 
ilosanomalehtisiä kadunkulmilla, asu-
en jossain slummikortteleiden lähe-
tystalossa , ilosanomasta saarnaten ja 
järjestäen ruoanjakelua näkäisille.. 

60-luvun puolivälissä maailma ei 
näyttänyt valoisalta. En pitänyt huu-
meista tai likaisista ihmisistä, joilla oli 
sian moraali. Ja vihasin sitä, mitä hip-
piliike aiheutti Hollywoodille, Sunset 
Stripille ja maailmalle. Minäkään en 
ollut pyhimys. Minua eivät kiinnosta-
neet ihmisten synnit niin kauan kun he 
eivät rehennelleet niillä lapsiperheiden 
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edessä. Minulle maailma oli loppu, 
kuollut, kuiva, vastenmielinen ja ilo-
ton.9 Millään ei ollut enää merkitystä. 
Uskon, että muut ihmiset maailmassa 
tiesivät sen yhtä hyvin kuin minä, ja 
he ottivat huumeita paetakseen todel-
lisuutta. Kirkot olivat tekopyhiä, kaik-
ki näyttivät tietävän sen myös. Koko 
maailma oli kuollut synteihinsä ja ri-
koksiinsa.10 Koko maailma oli valtava 
kuivien luiden laakso, juuri sellainen, 
jollaisen Hesekiel näki.11

Tapasin Jeesuksen Beverly Hillsin 
toimistossa todella yliluonnollisella 
tavalla. Kukaan ei pysty kuvittelemaan 
kuinka peloissani ja kuinka onnelli-
nen olin, kun Jumala todisti omansa 
ja Hänen poikansa olemassaolon. Olin 
ikionnellinen saadessani kokea Hänen 
mahtavan Pyhän Hengen ja kuullessa-
ni Hänen voimakkaan äänensä, joka 
kiisi jokaisen ruumiinosani läpi, ikään 
kuin olisin ollut siivilä, jonka läpi sa-
nat kiisivät sekä eteen- että taaksepäin. 
Hänen läsnäolonsa oli loistava ja läm-
min. Hänen henkensä oli kuin paino 
päälläni niin kuin Jumalan voimakas 
ote. Hänen sanansa käskivät minua: 
”Nouse jaloillesi ja kerro ihmisille täs-
sä huoneessa Herrasta Jeesus Kristuk-
sesta, ja että Hän palaa takaisin maa-
han tai sinä tulet totisesti kuolemaan.” 
Kun Hänen henkensä tuli toimistoon 
ja painoi minua vasten, minulle suo-
tiin tietoisuus Hänen sanoinkuvaile-
mattomasta, ihmeellisestä älykkyy-

destään.12 Hän oli jokainen atomi ja 
molekyyli. Hän oli ilmaa. Hän tiesi 
kaiken menneisyydestä ja kaiken tule-
vaisuudesta.13 Minua nolostutti, koska 
tiesin Hänen tietävän kaikesta, mitä 
olin koskaan tehnyt. Sitten Hän näytti 
minulle, että taivas ja helvetti todella 
ovat olemassa. Tiesin minne joutuisin, 
jos en tottelisi Hänen käskyjään… ja 
se ei ollut taivas. 

Vaikkakin se oli minulle pelottava 
kokemus,14 oli se samanaikaisesti myös 
ihanaa saadessani tietää Jumalan olevan 
todellinen ja elävä. Hän oli kaikkea, mitä 
profeetat ja apostolit väittivät Hänen 
olevan. Hän ei ole muuttunut ollenkaan 
luotuaan taivaan, maan ja kaiken siihen 
kuuluvan.15 Tiesin oitis, että tulisin aina 
pelkäämään, ihailemaan, arvostamaan, 
rakastamaan ja palvelemaan häntä. Tie-
sin, että tulisin olemaan enemmän kuin 
halukas elämään, olemaan vainottu ja 
kuolisin Hänen puolestaan. Tekisin sen 
mielelläni, iloiten.16

Kun Jumala antoi minun lähteä toi-
mistosta, kysyin Häneltä. ”Mitä Sinä 
haluat minun tekevän? Teen mitä ta-
hansa käsketkin.” En saanut vastausta, 
joten ajattelin Hänen haluavan minun 
käyvän kirkossa. Ajattelin, että suu-
rin oli paras, joten lähdin sinne, mut-
ten löytänyt Häntä. Sen jälkeen kävin 
toisissa kirkoissa, mutta Hän ei ollut 
sielläkään. Sitten luin kirjoja, joissa 
kansikuvina olivat miehet, jotka näyt-
tivät viisailta ja jumalallisilta. Heillä oli 
pitkät parrat ja uskonnolliset vaatteet, 
mutta tiesin kirjojen olevan väärässä, 
koska niissä sanottiin, että Jumalaa ei 
tarvitse pelätä.17 Siinä sanottiin, että 
Jumala ei uhkaa ihmisiä, ja että voi 
tehdä syntiä joutumatta helvettiin.18 
En minä ollut huolissani sellaisesta 
jumalasta. Olin huolissani siitä, löytäi-

sinkö minua uhanneen Jumalan.19 Sen 
Jumalan, joka näytti minulle taivaan 
ja helvetin.. Hän sai minut tekemään 
jotain, mitä kukaan muu ei saanut mi-
nua tekemään. Jotain, jota en koskaan 
halunnut tehdä.

En koskaan uskonut totuuden löy-
tyvän Raamatusta, koska niitä oli niin 
monta. Minusta kaikki asiat, joita kaik-
ki ihmiset pystyivät käyttämään, ei-
vät voineet sisältää mitään fiksua, sillä 
minun mielestäni kaikki ihmiset olivat 
typeriä. Lopulta aloin lukea Raamattua 
ja löysin pelastautumissuunnitelman ja 
ohjeet ikuiseen elämään, joita seuraa-
malla voi tulla paremmaksi kristityksi 
ja hengellisesti voittaa mahdollisim-
man paljon sieluja Hänen puolelleen.20 

Kun aloitin Raamatun lukemisen, 
minusta tuntui samalta kuin Beverly 
Hillsin toimistossa, että Jumalan pai-
noi minua. Sitten Jumala näytti minul-
le toisia näkyjä taivaasta ja helvetistä.21 
Huusin Jumalalle ”Herra, älä lähetä 
minua helvettiin!” Sitten näin taivaan 
ja sen rauhan.22 Vaikkakin olin hengel-
lisesti sokea, alaston ja pieni, kerroin 
Jumalalle, että olen halukas pysymään 
sokeana, alastomana ja merkitykset-
tömänä, jos vain saisin tuntea tämän 
taivaallisen rauhan ikuisesti. Näin 
helvetin vielä kerran ja anelin jälleen 
Jumalalta armoa ja armahdusta. Sitten 
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen voima 
astui kuolevaiseen ruumiseeni.23 Kii-
tos uskoni Jeesukseen ja Hänen vuo-
dattamaansa vereen ja uskoni Jumalan 
sanaan, jota kuuntelin ja tottelin,24 
tunsin jokaisen elämässäni tekemäni 
synnin pyyhkiytyvän pois sielustani.25 
Tunsin oloni tyhjäksi ja puhtaaksi.26 
Jotain todella ihanaa oli tapahtunut 
minulle, ja sen oli minulle tehnyt Jee-
sus Kristus, ”Israelin Pyhä”.27 Kun olin 
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13 Ps. 44:21, 94:11, Jes. 46:9-10, 1 Kor. 3:20, 1 Joh. 3:20, Ilm21:6, 22:13   14 1. Moos. 35:5, 3. Moos. 26:16, Job 31:23, 
Jer. 32:21, Hes.. 32:32, 2 Kor. 5:11   15 1. Moos. 1:1, Mal. 3:6, Apt 4:24, 2 Kor. 5:11, Hepr. 13:8   16 Ps. 5:11, 35:19, Jes. 
51:11, 61:10, Joh. 16:33, Apt. 2:28, 20:24, Room. 12:8, 15:13, 2 Kor. 8:12   17 1. Moos. 22:12, Ps. 112:1, Sananl. 13:13, 
14:16, 28:14, 31:30, Saarn. 7:18   18 Sananl. 8:36, Hes. 18:2, 4, Ilm. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8   19 1. Moos. 2:17, 6:7, 
9, 13, Ex. 20:5, 32:33, 34:7, Hes. 3:18, 18:20, Matt. 8:12, 22:13, Mark 16:16, Ilm. 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15   20 Joh. 
4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Ilm. 14:18   21 Jes. 5:14, 14:9, Luuk. 16:22-31, Apt. 7:55-56, Ilm. 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 
20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5   22 Room. 5:1, Ef. 2:14, Fil. 4:7, Kol. 3:15, 1 Tes. 5:23, 2 Tes. 3:16   23 3. Moos. 26:11-12, 
Joh 14:16, 2 Kor. 6:16, 1 Piet. 2:5, 1 Joh. 3:24   24  Hab2:4, Matt. 17:20, Luuk. 7:50, Apt. 20:21, 26:18, Room. 1:17, 
3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gal. 2:16, 3:11, Ef. 2:8, 3:17, Hepr. 10:38   25 Mark 14:24, Joh. 6:53, Apt. 20:28, Room. 3:25, 
5:9, Ef. 1:7, 2:13, Kol.. 1:14, 20, Hepr.. 9:12, 14, 22, 1 Piet.. 1:18-19, Ilm. 1:5, 5:9   26 Hepr. 10:19-22, 1. Joh. 1:7, Ilm. 
1:5, 7:14   27 Ps 89:18, Apt. 3:13-14  

9 Matt. 13:39, luku 24, 1 Kor. 15:24, Hep. 9:26, 1 Piet. 4:7  
10 Ef. 2:1, 5, Kol. 2:13  11 Hes. 37:1  12 4. Moos. 24:16, 
1 Sam. 2:3, Job 21:22, Ps. 32:8, Sananl. 2:6, 3:20, 9:10, 
Luuk. 1:77, Room. 11:33, 1 Kor. 1:25, 2:16, 3:19, 2 Kor. 4:6   
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Kalifornia
Rakas pastori Alamo,

Kirjoitan tämän kirjeen Pyhän 
Hengen voiman avulla ja täydellisessä 
taisteluasussa, Jumalan haarniskassa 
(Ef. 6:10-17). Viimeaikoina hengelli-
sen kasvamisen ja Jumalan armeijan 
toveruuden avulla, eräitä Raamatun 
totuuksia ja salaisuuksia on paljastu-
nut minulle  Pyhän Hengen kautta. 
Tiedän Jumalan aikovan valita valittuja 
ja huomasin sivun teidän julkaisuistan-
ne. Minun täytyy sanoa, että Jumala on 
tuonut julkaisunne minulle ratkaiseva-
na hetkenä, jolloin minun oli tarpeen 
saada kuulla eräitä totuuksia. Olen 
hyvin vaikuttunut seurakunnastanne. 
Te olette raaka totuus, ette kerro vain 
profeettojen hyviä puolia sokerikuor-
rutuuksella. Olkaa kiltti ja sallikaa mi-
nun liittyä jäseneksi ja lisätkää minut 
postituslistallenne, jotta voin kasvaa 
Pyhässä Hengessä kantaen Jumalan 
totuuden miekkaa. Olen valtion vanki-
lassa, joten ei kovakantisia kirjoja. En 
voi antaa lahjoituksia, mutta rukoilen 
teidän suurenmoisen seurakuntanne 
kukoistuksen puolesta.
Terveisin,
B.L.
Corcoran, Kalifornia

Tony Alamno kristityt seurakunnat ,pastori M.C. levittäen pastori Al-
amon uutiskirjeitä – Kongon demokraattinen tasavalta

28 Room. 8:37, 1. Joh. 4:3-4   29 Kol. 2:10   

(Jatkuu sivulla 8)

vapautunut synneistäni ja saadessani 
uuden voiman, joka esti syntien te-
kemisen, olin niin onnellinen, että 
halusin kertoa koko maailmalle, jotta 
kaikki voisivat myös oppia tuntemaan 
Hänet ja saada ikuisen elämän.

Jopa sen jälkeen, kun olen ollut  
Kristuksen lähetyssaarnaajana vuo-
desta 1964 lähtien, tunnen joka ker-
ran, kun luen Raamattua hengellisen 
luuytimen satavan alas taivaalta näi-
hin luihin, jotka kerran olivat niin 
kuivat. Jumalan sana on langettanut 
hengellistä voimaa näihin ennen niin 
kuiviin luihin, päällystäen ne hengel-
lisellä haarniskalla, joka on tehty li-
hasta ja ihosta. Jokainen Jumalan sana 
on liittänyt Kristuksen vielä lujemmin 
sydämeeni. Voin yhä tuntea jokaisen 
Jumalan sanan hengittävän Pyhän 
Hengen henkeä sieluuni antaen mi-
nulle voimaa, jotta voisin vastustaa ja 
sammuttaa kaikki Saatanan palavat 
nuolet, joilla Saatana on ampunut mi-
nua kohti kaikki nämä vuodet. Tiedän 
joka päivä selvemmin, että ”olemme 
enemmän kuin valloittajia” Jeesukses-
sa Kristuksessa,28 ja ”me  olemme täy-
tetyt Hänessä.”29  Tiedän myös kuinka 

Rakas pastori Alamo, 
Olkoon Isältämme ja Jeesus Kris-

tukselta, Herraltamme, armeliai-
suus, anteeksianto ja rauha seura-
kuntanne yllä. Kiitän Jumalaa, jota 
olen palvellut vuodesta 1994 lähtien. 
Olen evankelista Musomassa, Tan-
saniassa.  Olen työskennellyt laajen-
taakseni seurakuntaamme ympäri 
maata ja jopa Tansanian rajojen yli. 
Pastori, en ole kuullut ääntänne tai 
saarnaanne, enkä ole nähnyt kasvo-
janne, mutta olen ymmärtänyt ja lu-
kenut loistavia sanomia, joita kirjoi-
telmissanne on, niin kuin teoksissa 
”Kuivat luut” ja ” ”Messias ja Juma-
lan tarha” Te olette nämä kirjoitta-
neet, pastori Tony Alamo, maail-
man paras kansainvälinen puhuja. 
Näiden kirjoitelmien kautta 
olen ymmärtänyt nykyisyyten-
ne ja tulevaisuutenne koskien 
kirkkoa, joka on kristinuskon 
tukipilari. Minä ja työtove-
rini, jotka olemme hyväksy-
neet kristinuskon tuotantonne 
kautta, olemme perustaneet 
järjestön, jonka nimi on Usko-
vien yhteisön kirkko (Believer 
Community Church (B.C.C.)). 
Toivomme, että pystymme 

Tansania

laajentamaan toimintaamme Itä-Afri-
kassa, etenkin Tansaniassa, ja edistä-
mään ja levittämään uskoa syrjäisiin 
kyliin. Tarvitsemme apuasi, pastori. 
Voisitteko tarjota meille kaiuttimet, 
generaattorin, kuin myös Raamattuja 
uusille käännynnäisille ja opetuskir-
joitelmia meille ilosanoman välittäjille 
ja paikalliselle kristinuskolle? Tämän 
vuoksi, Jumala tulee siunaamaan tei-
dät runsaasti. Herra siunatkoon seu-
rakuntaanne ja rikastuttakoon hengel-
listä elämäänne hyvän  työnne vuoksi. 
Arvostamme ja odotamme hartaasti 
myöntävää vastaustanne.
Kristus olkoon kanssanne,
O.E.M.
Tansania, Itä-Afrikka
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(B) Jesaja 53
(9) Messiaksen TOISTEN PUOLES-

TA TEHDYT KÄRSIMYKSET, Jesaja 
53:4-6, 8, 10-12:

”Hän kantoi MEIDÄN kipumme, 
otti taakakseen MEIDÄN sairautem-
me. Omista teoistaan me uskoimme 
Hänen kärsivän rangaistusta, luulim-
me Jumalan Häntä niistä lyövän ja ku-
rittavan,  vaikka MEIDÄN rikkomuk-
semme olivat HÄNET lävistäneet ja 
MEIDÄN pahat tekomme hänet ruh-
joneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta 
MEILLÄ olisi rauha, Hänen haavojen-

sa hinnalla ME olemme parantuneet.” 
Hän aikoo kantaa HEIDÄN rikoksen-
sa… Hän kantoi monien syntejä.”1

Tämän luvun loistava tosiasia on 
Messiaan toisten puolesta kärsityt 
kärsimykset. Tämä verraton luku 
koostuu vain kahdestatoista säkeis-
töstä, mutta kuitenkin oppi ihmisten 
puolesta tehdyistä uhrauksista maini-
taan neljätoista kertaa. Koko osio (Jes. 
52:13-53-12) on ylitsevuotavan täynnä 
tätä ideaa. Mysteeriä ei koskaan rat-
kaistu, ennen kuin Jeesus oli ””meidän 
tähtemme tehnyt synniksi” (2 Kor. 

5:21) ja ” kuollut meidän syntiem-
me tähden”” (1 Kor. 15:3).

Jehova “ Herra heitti hänen 
päällensä kaikkien meidän synti-
velkamme.” (Jes. 53:6). Messias oli 
taivaallinen pelastaja, jonka ylle 
satoivat kaikki tuomiolliset pala-

vat säteet, joiden olisi pitänyt sataa ih-
miskunnan ylle. Miten ihana Jumalan 
armo näkyy Kristuksen substituutio-
hyvityksen kautta! Joten rististä tuli 
välittömästi Kristuksen suurin nöy-
ryytys, mutta samanaikaisesti suurin 
kunnia – ja ihmisten pelastuksen vä-
likappale.

Kun Jeesus ilmestyi, Hän täytti en-
nustukset Messiaasta hyvittävän kuo-
lemansa kautta: “itse kantoi meidän 
syntimme” ruumiissansa ristinpuu-
hun.” (1 Piet. 2:24).

(10) Messias kärsii OMASTA 
HALUSTAAN ja ilman valituksia, 
Jesaja 53:7:

”Häntä piinattiin, ja Hän alistui 
siihen eikä suutansa avannut; niin-
kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, 
niinkuin lammas, joka ääneti kerit-
sijäinsä edessä, niin ei Hän suutansa 
avannut.”

 Yleensä toiset kärsijät mumisevat 
tai valittavat, varsinkin kun heitä koh-
dellaan kaltoin – mutta Messias ei kär-

1 Taivaallinen sanelija on tässä kohdassa korostanut sovituksen oppia niin monin sanoin ja ja silti samanlaisena, että minkäänlaisella hiustenhalkomisella ei sitä pystytä kieltämään.

Terveisiä Intian veljeskunnalta 
Tony Alamon kristityt seurakun-
nat Intiassa (Tony Alamo Christian 
Ministries of India). Olin iloinen 
vastaanottaessani pyhät Raamatut 
ja muita  julkaisuja, sisältäen teo-
ksen Messias (The Messiah). Kris-
tityt veljeni ja minä jaamme pelas-
tautumisen todellista kaavaa niille, 
jotka osaavat englantia, ja yritämme 
myös kääntää tämän uniikin tuo-
tannon äidinkielellemme niille, 
jotka eivät osaa englantia ja asuvat 
kylissä. Suuri osa ihmisistä, bus-
sin- ja autonkuljettajista, yläaste-, 
lääketieteen- ja insinööriopiskeli-
joista, työntekijöistä tehtaissa, 
opettajista ja kaikista muista, jotka 
jakavat tämän mielenkiinnon, on 
siunattu tällä kirjallisuudella, joka 
kertoo pelastautumisen oikeasta 
kaavasta. Olkaa kiltti ja rukoilkaa 
seurakuntamme puolesta. 

INTIA

Veli T.R. levittämässä pastori Alamon dynaamista, pelastavaa kirjaa,Messias (The 
Messiah) – Rajahmundary, Intia

Tämä on ote pastori Alamon kirjasta, Messias (The Messiah)
Suurin kirjoitettu ihme 

the Record of 
Messias

Raamatun ennustuksen mukaan
”Hänestä kaikki profeetat ennustavat” (Ap. t. 10:43). 

”Niin kuin Minusta on kirjakääröön kirjoitettu” 
(Ps. 40:7, Hepr. 10:7) 

Arvostavasti teidän palvelijan-
ne Hänen viinitarhassaan.
Kunnioittavin terveisin,
Pastori N.T.
Rampachodavaram Mandal
Intia
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sinyt niin. Hän omasta halustaan uh-
rasi itsensä Hänen tehtävänsä vuoksi 
”kantaen syntejämme”, ja Hänet vie-
tiin niin kuin lammas teurastettavaksi. 
Messias piti yllä ylhäistä ja jalomielis-
tä hiljaisuutta äärimmäisyyksiin asti, 
koska se oli Jehovan tahto. Ja näin me 
näemme käsittämättömän, loputto-
man rakkauden mysteerin. 

Uudessa testamentissa, kun Jee-
sus Kristus oli lyöty, väärin syytetty, 
kaltoin kohdeltu, pilkattu, syljetty, 
vainottu, pahoinpidelty, piiskattu ja 
ristiinnaulittu, ei ollut paheksunnan 
liekkiä, ei syytteitä Hänen teloittajiaan 
vastaan, ei kovaäänistä valitusta, vain 
yksi rukous. 

Monia vääriä todisteita ilmestyi 
Häntä vastaan. Ylipappi sanoi, ” “Etkö 
vastaa mitään siihen, mitä nämä todis-
tavat sinua vastaan?” Mutta Jeesus oli 
vaiti.”” (Matt. 26:59-63).

Tässä on Jeesuksen rukous, jon-
ka Hän lausui ristikidutuksensa 
aikana ”Isä, anna heille anteeksi, 
sillä he eivät tiedä mitä he tekevät” 
(Luuk. 23:34).

(Jatkuu sivulla 6)

Pastori Mike Omoasegun, ja muutama hänen seurakunnastaan vastaanottavat 
pastori Alamon sielujavoittavia kirjoituksia ja kuningas Jaakon Raamatun 
Tony Alamo kristityiltä seurakunnilta – Suleja, Nigeria

       24-tuntinen rukous- ja informaatiolinja:—(661) 252- 4362

Tämä koko menetelmä on epätaval-
linen, luonnon ja ihmisen vastainen 
kokemus. Ei voi muuta kuin ihmetellä, 
hätkähtää, sekä eriskummallisen en-
nustuksen että sen vielä merkityksel-
lisemmän täyttymyksen takia.

(11) Kun Hänet vangittiin, tuo-
mittiin ja vietiin pois, Messiaalla EI 
OLLUT LAKIMIESTÄ, joka puhuisi 
Hänen puolestaan, ei yhtään ystävää 
puolustamassa Hänen syyttämättö-
myyttään, Jesaja 53:8:  

“Hänet vangittiin, tuomittiin ja 
vietiin pois - kuka hänen kansastaan 
siitä välitti?” Sanhedrinissä-----oli ta-
pana ”elämän oikeudenkäynneissä” 
kutsua kaikki ne, jotka tiesivät jotain 
syytetyn edun mukaista, ja pyytä hei-
tä todistamaan tietonsa. Tätä tapaa ei 
käytetty Jeesuksen oikeudenkäynnissä 
Nasaretissa, vaan sen sijaan oikeuden-
käynti oli hätiköity. Se oli pilkkaava 
oikeudenkäynti, joka oli ilmiselvästi 
Sanhedrinin omia oikeutta ja oikeu-
denmukaisuutta koskevia sääntöjä ja 
tapoja vastaan.

Jeesuksen oli pakko esiintyä yksin 
ja ilman puolustusta juutalaisen hie-
rarkian korruptiota ja sen ajan mah-
tavimman ei-juutalaisen auktoriteetin 
edustajien edessä. Kukaan ei tullut 
hänen tuekseen. Juudas petti Hänet, 
Pietari kielsi Hänet lupauksineen, ja 
muut opetuslapset ” jättivät Hänet ja 
pakenivat” (Matt. 26:56). Monet nai-
set, jotka olivat palvelleet Häntä Hä-
nen papinvirkansa aikana, seisoivat 
” he seisoivat taampana katselemas-
sa”, kun Hänet ristiinnaulittiin (Matt. 
27:55). Silloin, kun Hän tarvitsi eni-
ten tukea, inhimillisesti puhuen, KU-
KAAN EI TUKENUT HÄNTÄ. On 
totta, että monien tuntien kärsimyk-
sien, jotka olivat tehneet Hänen rikki-
näisen vartalonsa tunnottomaksi, jäl-
keen Hänen äitinsä Maria, muutamat 
uskolliset naiset ja Johannes, Hänen 
rakas opetuslapsensa, ”seisovat” ris-
tillä. Mutta Hänen oikeudenkäyntinsä 
aikana, tunteja ennen Hänen ristiin-
naulitsemista, Hänet oli jätetty yksin – 

24-tuntisesta rukouksestamme 
ja informaatiostamme

D.R. McAllister Fullerin teolo-
gisen seminaarin kirjastosta, (Fuller 
Theological Seminary,  Pasadena) 
Kaliforniassa, soitti ja sanoi löytän-
eensä muutaman uutiskirjeen maas-
ta ja luki ne. Hän sanoi rakastavan-
sa niitä, ja hän pyytä pääsevänsä 
postituslistalle. Hän sanoi, että hän 
haluaa meidän lähettävän hänelle 
jokaisen uutiskirjeen ja muuta pas-
tori Alamon kirjoittamaa tuotan-
toa. Hän haluaa kokoelman pastori 
Alamon kirjoituksia, jotta tutkijat 
voisivat tulla hänen kirjastoonsa 
oppimaan Jumalan sanaa ja pastori 
Alamosta. Hän oli hyvin innoissaan 
tästä. Hän sanoi, että hänestä olisi 
upeaa saada täyttää kirjahyllynsä 
vain pastori Alamon tuotannolla. 
Hän sanoo pastori Alamon kertovan 
asiat niin kuin ne ovat.
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(Jatkoa sivulta 5)
täysin yksin. Ketään koko maailmassa 
ei ole ikinä hylätty niin kuin Jeesusta. 
Kaikki Hänen ystävänsä ja rakkaansa 
pettivät Hänet.

Jeesus pidätettiin, EI aitojen virka-
miesten toimesta, vaan joukkion toi-
mesta. Rahvaan toimesta: ” lukuisa 
joukko ylipappien ja kansan vanhinten 
luota miekat ja seipäät käsissä.” (Matt. 
26:47). Jopa Jeesus kommentoi hei-
dän epäjohdonmukaista käytöstään: 
Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: 
“Niinkuin ryöväriä vastaan te olet-
te lähteneet minua miekoilla ja sei-
päillä vangitsemaan. Joka päivä minä 
olen istunut pyhäkössä opettamas-
sa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. 
56 Mutta tämä kaikki on tapahtunut, 
että profeettain kirjoitukset kävisivät 
toteen.” Silloin kaikki opetuslapset jätti-
vät hänet ja pakenivat (Matt. 26:55-56). 

Vilpilliset todistajat todistavat vää-
rin Häntä vastaan “tappakaa Hänet” 
(Matt. 26:59). Hänet tuomittiin sinä 
yönä, mikä oli laitonta. 

Roomalaisessa oikeudenkäynnissä 
Pilatuksen etsiessä turhaan syytä, jotta 
Hän saisi oikeudenmukaisen tuomion, 
Pilatus kysyi kansalta ”Mitä pahaa Hän 
on tehnyt?”. Ainoa hänen saamansa 
vastaus oli joukkion järjettömät huu-
dot. Heitä oli yllättynyt heidän johta-
jansa, ”Ristiinnaulittakoon!.....Ristiin-
naulittakoon!” (Matt. 27:23). Sitten, 
kun Pilatus näki, että järjen ja oikeu-
den sanat eivät saaneet mitään aikaan 
ja paha ”mellakka” oli kehittymässä, 
hän näytti heikkoutensa,  pesi kätensä 
asiasta ja luovutti Jeesuksen heille, jot-
ta Hänet voitaisiin ristiinnaulita (Matt. 
27:22-26). Tämä oli pahin oikeusmur-
ha koko maailman historiassa.

Mutta Kristuksen syyttömyys ei ol-
lut vain Pilatuksen todistama – ”Hän 
ei ole tehnyt mitään väärää” (Jon. 19:6) 
– mutta myös vanhat messiaaniset to-
distukset tukivat syyttämättömyyttä: 
”Koskaan Hän ei ollut harjoittanut 
vääryyttä, eikä petos ollut noussut Hä-
nen huulilleen.” (Jes. 53:9).

MESSIAS Sambia
Rakas pastori Tony Alamo,

Olen hyvin iloinen kirjoittaessa-
ni tätä kirjettä. Miten voitte, pasto-
ri? Toivon kaikkivaltiaan Jumalan  
armon kautta, että olette kunnossa. 
Luen kirjoittamaanne uutiskirjettä 
”Johtajat ja sadut” (World News-
letter, ”Leaders and Fables”), jonka 
Jumala antoi minun löytää. Kun 
olin lukenut sen, minua oli siunat-
tu ja päätin kirjoittaa teille. Kiitän 
teitä ihanasta sanomastanne, joka 
kurottautuu kadonneille, jotta Kris-
tus voisi löytää tiensä kadotettujen 
sydämiin. Teidän kirjoitustenne an-
siosta monet ihmiset ovat löytäneet 
Kristuksen ja pelastuneet Saatanal-
ta. Jumala teitä siunatkoon talou-
dellisesti, fyysisesti ja henkisesti. 

Pastori, olen nuori nainen ja 
menin naimisiin viisi vuotta sitten. 
Annoin elämäni Jeesus Kristuksel-
le kaksi vuotta sitten. Jumala on 
ollut minulle armollinen. Minun 
näyssäni näen itseni saarnaamassa 
Jeesuksen todellista ilosanomaa toi-
sille. Afrikkalaisina naisina, meitä 
on pidetty kahleissa vuosisatoja pe-
rinteisten myyttien takia. Hartain 
toiveeni on antaa itseni kokonaan 
Herralle. Pastori, pyydän Raamat-
tuja, kirjoja, uutiskirjeitä, Jumalan 
sanomaa nauhoitettuna ja muita 
julkaisuja, jotka auttavat minua 

todistamaan kadonneille sieluille 
kristinuskon sanomaa. Viimeiseksi, 
pyydän Raamatun opiskeluun tar-
vittavia materiaaleja ja nauhoitettu-
ja lauluja.
Sisaresi Kristuksessa,
L.M.           Isoka, Zambia

Rakas pastori Tony Alamo,
Iloiset ja vilpittömät terveiset 

Heramme Jeesus Kristuksen ni-
meen. Kiitän Jumalaa elämästänne 
ja tavasta, jonka avulla voi levittää 
Hänen sanaansa. Voin tavoittaa 
maailman nurkat ja pelastaa sieluja. 
Pastori Alamo, olin pakana ennen 
kuin työtoverini antoi minulle kir-
joituksenne ja pelastuin. Kun luin 
viestinne uutiskirjeessä, tiesin sy-
dämessäni Jumalan muuttavan elä-
mäni. Ymmärsin oitis Jumalan ha-
luavan meidän omaksuvan Hänen 
oikeamielisyytensä. Pastori Alamo, 
pyydän teiltä yhtä tai kahta englan-
ninkielistä Raamattua ystävilleni ja 
minulle. Niiden avulla voimme lu-
kea kaikkivaltiaan Jumalan sanaa. 
Olkoon Herramme rauha teidän ja 
henkenne kanssa. Kiitän teitä suu-
resti suopeudestanne vastata tähän 
pyyntöön.
Kiitos. 
G.N.             Kitwe, Sambia 

Meksiko
Arvostettu pastori Alamo,

Julkaisunne on saapunut jopa tänne, missä minä olen. Tämä 
teksti sisältää hyvin kiinnostavia sanomia ja todistuksia eri 
maailman kolkista. Ilman epäilystäkään Jumala käyttää teitä hyvin 
selvästi levittämään Hänen sanomaansa, jotta kaikki ihmiset 
voisivat pelastua. Olen ollut vankilassa seitsemän ja puoli vuotta, 
koska salakuljetin marijuanaa. Viimeisen kahden vuoden ajan täällä 
ollessani, Jumala todisti oman olemassaolonsa minulle erikoisella 
tavalla. Toivon vapautuvani tänä vuonna ja tiedustelen, josko 
voisitte lähettää minulle teoksenne Messias (The Messiah) ja muuta 
tuotantoa, joka voisi auttaa minua käännyttämään poikani.
M.A.          Monclova, Coahuila, MeksikoJatkuu uutiskirjeessä nro. 06100
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Ghana
Rakastettu ja hyväsydäminen pastori,

Tulin hyvin iloiseksi, kun lähetit-
te uutiskirjeenne minulle. Sain laati-
kollisen uutiskirjeitä viime viikolla. 
Hyvä Jumalan palvelija, ihmiset olivat 
hyvin tyytyväisiä lukiessaan niitä. Ky-
lissä asuvat ystävämme, joiden kanssa 
jaamme lahjamme ja joiden kanssa 
jaamme rukoushetkemme, olivat in-
noissaan saadessaan lukea uutiskir-
jeitä. Joitakin sieluja on onnistettu pe-
lastamaan näiden julkaisujen ansios-
ta. Olemme iloisia ja pyydämme teitä 
lisäämään meidät postituslistallenne. 
Haluamme vastaanottaa kirjoituk-
sianne ilosanomasta. Tarvitsemme 
muutamia Raamattuja, julkaisujanne, 
ja olemme iloisia vastaanottaessam-
me seurakuntanne oppeja. Rukoilem-

Rakas pastori,
Tervehdykseni Herran Jeesuksen 

Kristuksen nimeen. Aamen. Viimeiset 
lähettämänne uutiskirjeenne on jaettu 
ihmisille alueellani. Olin hämmästynyt 
sen tuomista muutoksista ihmisten 
elämään. He lupaavat palvella Herraa 
koko sydämillään ja jotkut heistä ovat 
luvanneet kirjoittaa teille. Pyydän 
25 kopiota kirjastanne Messias (The 
Messiah) ja 150 eri uutiskirjettä, 
muutamaa Raamattua ja muita 
tekstejä, jotka voisivat auttaa minua 
kristinuskon levittämisessä ystävilleni, 
perheenjäsenilleni ja muille ihmisille, 
jotka haluavat tietää Herrasta Jeesus 
Kristuksesta. Haluan todella olla yksi 
pastoreistanne täällä Nigeriassa. 
Haluan tietää, mitä se vaatii. Olen 
huomannut, että Jumalan käsi on 
elämänne ja seurakuntanne yllä. 
Haluaisin päästä osaksi tuosta armosta, 
joka on elämänne ja seurakuntanne 
yllä.  Odotan innolla vastaustanne.
Terveisin,
R.M.        Port Harcout, Nigeria

Nigeria

Rakas pastori Tony Alamo Togo

Rakas pastori,
Terveiset Ghanasta asti. Luettua-

ni kirjan nimeltä Messias (The Mes-
siah), halusin hartaasti kertoa teille, 
että olen hyväksynyt Jeesus Kristuk-
sen henkilökohtaiseksi pelastajak-
seni. Hän tuli ja kuoli ristillä minun 
takiani. Aiemmin elin maailmassa 
ilman Jumalaa, enkä tiennyt Hänen 
pojastaan, Messiasta, mutta luettuani 
kirjanne tiedän olleeni hukassa, mut-
ta nyt olen löytynyt. Olin pimeydes-
sä, mutta Herrani Jumala toi minut 
valoon. Olen siis uudelleensyntynyt 
kristitty ja elävän Jumalan poika. Täl-
lä hetkellä minulla ei ole Raamattua. 
Olisiko mahdollista, jos lähettäisitte 
yhden, sekä teoksenne Messias (The 
Messiah)? Voisitteko myös lähettää 
joitain toisia kirjoja, jotka vahvista-
vat sidettäni Jumalaan? Arvostaisin 
sitä todella. Käyn Pentecostalin kir-
kossa Koforiduassa. Jumala teitä siu-
natkoon kaikista hyvistä teoistanne.
Terveisin,
D.F.          Koforidua, Ghana 

Rakas pastori Tony,
Kiitos, että lähetitte teoksen-

ne Messias (The Messiah mi-
nulle ja 10 uutiskirjettä. Mate-
riaalit ovat tuoneet mukanaan 
hengellistä tietoisuuttaa ja uu-
den innon tehdä Jumalan työtä 
elämässäni. Annoin muutaman 
uutiskirjeen kristityille ystäville-
ni, jotka eivät usko enää samalla 
intohimolla. Kun kävimme hei-
dän luonaan, he näyttivät olevan 
ilosta kylläisiä heidän henkensä 
herättyään eloon, kiitos tiedän 
uutiskirjeidenne. Nämä ihmi-
set janoavat uutiskirjeitä, joten 
voisitteko lähettää minulle noin 
150 uutiskirjettä ja muutaman 
Raamatun uusille uskovaisille, 
jotka todella tarvitsevat materi-
aaleja. Kiitos rikkaista Jumalan 
sanaa koskevista opeistanne, 
joita olette uskollisesti opetta-
neet. Siunatkoon kaikkivaltias 
Jumala teitä jatkossakin. Usko 
siirtää vuoria.
Kristitty tyttärenne,
T.O.
Kumasi, Ghana

me puolestanne, rakastetun poikanne 
puolesta, Sionen, ja kaikkien seura-
kunnassane työskentelevien puoles-
ta. Jumala siunatkoon tietä runsaasti. 
Rukoilkaa meidän puolestamme. Ru-
koilija kantaa kaikkivaltiaan Jumalan 
haarniskaa. Ilman rukouksia, me vain 
haaskaamme aikaamme. Olkaa kiltti 
ja rukoilkaa vapaaehtoisopiskelijoi-
den puolesta. He matkaavat kyliin ja 
vuorille Herran työn vuoksi. Rukoil-
kaa niiden puolesta, joilla on rohkeut-
ta, uskoa ja rakkautta. Olkoon Herran 
henki oppaanne ja johtajanne. Muis-
takoon hän siunata teitä rikkaasti. 
Rukoilemme Jumalalta teille pitkää 
elämää, rauhaa ja menestystä.
Kristityin terveisin,
A.S.    Accra, Ghana

Kristityin terveisin,
Olemme erittäin iloisia vas-

taanottaessamme kirjeenne. 
Olemme hyvin iloisia lähettä-
mästinne julkaisuista. Jumalan 
työ välittyy hyvin sen ansiosta. 
Olemme onnistuneet käännyttä-
mään noin 15 sielua, jotka tulivat 
kristinuskoon pamflettienne an-
siosta. Rukoilemme, jotta Juma-
la siunaisi teitä runsaasti. Mitä 
CD: isiin tulee, tarvitsemme niitä 
enemmän sekä Raamattuja uu-
sille käännynnäisille. Meillä ei ole 
niihin varaa. Togo on hyvin köy-
hä maa. Odotamme innolla saa-
vamme CD:t ja Raamatut pääsi-
äisristiretkelle. Olkaatte siunatut 
Jeesuksen nimeen, Aamen.
Pastori Henry James
Lome, Togo
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(Jatkoa sivulta 3)
tärkeää on seurata jokaista Jeesuksen 
sanaa. Jeesus, joka sanoi vain muuta-
man hetken ennen taivaaseen nouse-
mistaan ”Menkää ympäri maailmaa 
ja saarnatkaa ilosanomaa jokaiselle 
olennolle.”30 (Saarnatkaa jokaisel-
le kuivalle luulle. Niille, jotka ovat 
hengellisesti kuolleita. Heidän tulee 
”kuulla Herran sanaa”.31)

“Joka uskoo ja kastetaan, se pelas-
tuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.”32 Jos olet kuin minä ja 
etkä toivo tulevasi tuomituksi kado-
tukseen, vaan sen sijaan haluat pelas-
tua, lausu tämä rukous Jumalalle:

Herrani ja Jumalani, ole armol-
linen sielulleni syntiselle.33 Uskon 
JEESUS KRISTUKSEN olevan elävän 
JUMALAN POIKA34. Uskon HÄNEN 
kuolleen ristillä ja vuodattaneen kal-
lisarvoista vertaan, jotta saisin ai-
emmat syntini anteeksi.35 Uskon JU-
MALAN herättäneen JEESUKSEN 
kuolleista PYHÄN HENGEN voiman 
avulla.36 Uskon JEESUKSEN istuvan 
JUMALAN oikealla kädellä tällä het-

30 Mark 16:15, Luuk. 14:23   31 2. Kun. 20:16, Jes.. 1:10, Jer. 2:4, Hes. 37:4   32 Mark 16:16, 2. Tes. 2:12   33 Ps. 51:5, Room. 3:10-12, 23   34 Matt. 26:63-64, 27:54, Luuk. 1:30-33, 
Joh. 9:35-37, Room. 1:3-4   35 Apt. 4:12, 20:28, Room. 3:25, 1. Joh. 1:7, Ilm. 5:9   36 Ps. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apt.2:24, 3:15, 
Room. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   37 Luuk. 22:69, Apt. 2:25-36, Hepr.. 10:12-13   38 1. Kor. 3:16, Ilm. 3:20   39 Ef. 2:13-22, Hepr. 9:22, 13:12, 20-21, 1. Joh. 1:7, Ilm. 1:5, 7:14   40 Matt. 
26:28, Apt. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   41 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Room. 10:13   42 Hepr. 11:6   43 Joh. 5:14, 8:11, Room. 6:4, 1 Kor. 15:10, Ilm. 7:14, 22:14   44 Matt. 
28:18-20, Joh 3:5, Apt. 2:38, 19:3-5   45 5. Moos. 4:29, 13:4, 26:16, Joos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jaak. 1:22-25, Ilm. 3:18

kellä kuulleen syntien tunnustukseni 
ja tämän rukouksen.37 Avaan sydä-
meni oven ja kutsun SINUT sydä-
meeni, HERRANI JEESUS.38 Pese 
pois kaikki likaiset syntini kallisar-
voisessa veressäsi, jota SINÄ vuo-
datit puolestani Golgatan ristillä.39 
SINÄ et käännytä minua pois, niin 
sanoo Raamattu.40 SINUN SANASI 
sanoo, ettet käännytä ketään pois, et 
edes minua.41 Siksi tiedän, että SINÄ 
olet kuullut minua ja tiedän SINUN 
vastanneesi minulle ja tiedän, että 
olen pelastunut.42 Ja kiitän SINUA, 
HERRANI JEESUS, sieluni pelasta-
misesta, ja aion näyttää kiitollisuu-
teni noudattamalla SINUN käskyjäsi 
enkä enää tee syntiä.43

Pelastumisen jälkeen JEESUS sa-
noi, että sinun tulee saada kaste, tulee 
täysin upottautua veden alle ISÄN, 
POJAN ja PYHÄN HENGEN ni-
meen.44 Sinun tulee huolellisesti tutkia 
Raamattua (vuoden 1938 käännös tai 
King James Bible englanninksi) ja teh-
dä niin kuin siinä lukee.45

HERRA haluaa, että kerrot toisille 
pelastautumisestasi. Voit ryhtyä Pas-
tori Tony Alamon Ilosanoman kirjal-
lisuuden jakajaksi. Lähetämme sinulle 

ilmaiseksi julkaisuja. Soita tai lähetä 
sähköpostiviesti meille saadaksesi 
enemmän tietoa. Jaa tämä viesti jon-
kun toisen kanssa.

Jos haluat maailman pelastuvan 
niin kuin Jeesus komentaa, älä va-
rasta JUMALAN kymmenyksiä tai 
uhrilahjoja. JUMALA sanoi, Riistää-
kö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin 
riistätte minulta. Mutta te sanotte: 
Missä asiassa me sinulta riistäm-
me? Kymmenyksissä ja antimissa. 
Te olette kirouksella kirotut, kun 
te, koko kansa, riistätte minulta. 
Tuokaa täydet kymmenykset varasto-
huoneeseen, että minun huoneessani 
[pelastetut sielut] olisi ravintoa [hen-
gellistä ravintoa], ja siten koetelkaa mi-
nua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä 
avaan teille taivaan akkunat ja vuo-
datan teille siunausta ylenpalttisesti. 
Ja minä karkoitan nuhtelullani teil-
tä syöjäsirkat turmelemasta teidän 
maanne hedelmää, eikä teidän vii-
niköynnöksenne kedolla ole he-
delmätön, sanoo Herra Sebaot. 
Ja teidän onneanne kiittävät kaik-
ki pakanat, sillä te tulette olemaan 
ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. 
(Malakia 3:8-12).

Tony Alamon 
todistus

Ottakaa yhteyttä meihin, jos haluatte lisää tietoa tai kirjallisuutta, joka kiinnostaa teitä. Kiitos.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

24-tuntinen rukous- ja informaatiolinja: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

 Tony Alamon kristilliset seurakunnat tarjoavat kodin ja kaiken elämälle tarpeellisen Yhdysvaltain toimipisteissämme 
kaikille niille, jotka haluavat palvella HERRAA täysin sydämin, sieluin, mielin ja voimin.

Jumalanpalvelus pidetään New Yorkissa joka tiistai kello 20.00 ja toisissa paikoissa öisin. Soittakaa numeroon (908) 
937-5723 halutessanne lisää tietoa. ATERIOTA TARJOLLA JOKA JUMALANPALVELUKSEN JÄLKEEN.

Pyydä pastori Alamon kirjaa, Messias, joka näyttää Kristuksen Vanhasta testamentista. Yli 333 ennustuksessa Hänet tuodaan ilmi.
Ala työskennellä sielujen pelastamisen puolesta. Ala levittää pastori Alamon julkaisuja. 

Kaikki kirjallisuutemme ja audio-viestimme ovat ilmaisia ja sisältävät kuljetuksen. Jos joku vaatii niistä 
maksun, soittakaa ilmainen vastapuhelu numeroon (661) 252 5686. 

TÄMÄ JULKAISU SISÄLTÄÄ PELASTUMISEN TODELLISEN SUUNNITELMAN (Apt 4:12). ÄLÄ HEITÄ SITÄ 
POIS, ANNA SE JOLLEKIN TOISELLE.

Te, jotka asutte toisissa maissa, me rohkaisemme teitä kääntämään julkaisun äidinkielellenne. Jos teetätte 
painoksen, olkaa hyvä ja liittäkää mukaan copyright ja rekisteröinti:
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