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το. [Επειδή γνώριζα ότι ο
Ο υπηρέτης του προφήΘΕΟΣ ήταν με το μέρος του
τη Ελισαίου ξύπνησε νωρίς
Ισραήλ και επίσης γνώριζαν
και παρατήρησε ότι ο στραότι ο ΘΕΟΣ θα τους κατέτός των Συρίων είχε περιστρεφε.] Και είπε ΚΥΡΙΟΣ
κυκλώσει την πόλη στην
προς τον Ιησούν Ναυή,
οποία βρίσκονταν εκείνος
Ιδού, παρέδωκα εις την χείκαι ο Ελισαίος. Πανικόρα σου την Ιεριχώ και τον
βλητος είπε στον Ελισσαίο:
βασιλέα αυτής και τους δυ«Ω, κύριε, τι θέλομεν κάμει;
νατούς εν ισχύϊ. Και θέλετε
[Με άλλα λόγια, πώς θα
περιέλθει την πόλιν, πάντες
βγούμε ζωντανοί από αυτήν
οι άνδρες του πολέμου, κύτην κατάσταση; Και τότε ο
κλω της πόλεως άπαξ· ούτω
Ελισσαίος είπε στον υπηΟι πάστορες Tony και Susan Alamo στη διεθνή τηλεοπτική
θέλεις κάμνει εξ ημέρας.
ρέτη του] Μη φοβού· διόΦωτογραφία του 1973
τους εκπομπή		
[Για να προκληθεί έτσι νευτι πλειότεροι είναι οι μεθ’
ρικότητα στους αμαρτωημών παρά τους μετ’ αυτών.
νη
εν
τη
χειρί
ΑΥΤΟΥ·
και
προσελθών
λούς
της
Ιεριχώ
πριν την ολοκληρωτική
Και προσηυχήθη ο Ελισσαίοςέ [στον
ΘΕΟ] και είπε, ΚΥΡΙΕ, Άνοιξον, δέομαι, ο Ιησούς είπε προς ΑΥΤΟΝ, Ημέτερος καταστροφή τους.] Και επτά ιερείς θέτους οφθαλμούς αυτού, διά να ίδη. Και ΕΙΣΑΙ ή των υπεναντίων ημών; Ο ΔΕ λουσι βαστάζει έμπροσθεν της κιβωτού
ήνοιξεν ο ΚΥΡΙΟΣ τους οφθαλμούς του είπεν, ΟΥΧΙ· ΑΛΛ’ ΕΓΩ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗ- επτά σάλπιγγας κερατίνας· και την εβδόυπηρέτου, και είδε· και ιδού, το όρος ήτο ΓΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ μην ημέραν θέλετε περιέλθει την πόλιν
πλήρες ίππων και αμαξών πυρός περί [η προενσάρκωση του ΙΗΣΟΥ] ΤΩΡΑ επτάκις· και οι ιερείς θέλουσι σαλπίζει
ΗΛΘΟΝ. Και έπεσεν ο Ιησούς του Ναυή με τας σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωσι
τον Ελισσαιέ» (Βασιλέων Β 6:15-17).
Ο στρατός ή η δύναμη του ΘΕΟΥ που επί την γην κατά πρόσωπον αυτού και με την κερατίνην επεκτείνοντες, καθώς
ο Ελισσαίος ζήτησε από το ΘΕΟ να φα- προσεκύνησε, και είπε προς ΑΥΤΟΝ, Τι ακούσητε τον ήχον της σάλπιγγος, πας ο
νερώσει στον υπηρέτη του είναι ο ίδιος προστάζει ο ΚΥΡΙΟΣ μου εις τον δούλον λαός θέλει αλαλάξει μέγαν αλαλαγμόν,
στρατός ή η δύναμη του ΘΕΟΥ που έριξε ΑΥΤΟΥ; Και ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ της και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλετα τείχη της Ιεριχούς (Ιησούς Ναυή 6:20). δυνάμεως του ΚΥΡΙΟΥ είπε προς τον Ιη- ως υφ’ εαυτό [το οποίο θα επιτευχθεί με
Ο Ιησούς του Ναυή συνάντησε τον ΑΡ- σούν του Ναυή, Λύσον το υπόδημά σου τη βοήθεια του αόρατου χεριού της δυΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ της δυνάμης του ΚΥΡΙΟΥ εκ των ποδών σου· διότι ο τόπος, επί του νάμεως του ΚΥΡΙΟΥ], και ο λαός θέλει
στην Ιεριχώ ως εξής: «Και ότε ο Ιησούς οποίου ίστασαι, είναι άγιος. Και ο Ιησούς αναβή, έκαστος κατ’ ενώπιον αυτού.»
«Και εκάλεσεν Ιησούς ο υιός του
του Ναυή ήτο πλησίον της Ιεριχούς, ύψω- Ναυή έκαμεν ούτω.»
«Η δε Ιεριχώ ήτο συγκεκλεισμένη Ναυή τους ιερείς και είπε προς αυτούς,
σε τους οφθαλμούς αυτού και είδε, και
ιδού, ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και ωχυρωμένη εξαιτίας των υιών Ισρα- Λάβετε την κιβωτόν της διαθήκης, και
και η ρομφαία ΑΥΤΟΥ ήτο γεγυμνωμέ- ήλ· ουδείς εξήρχετο και ουδείς εισήρχε(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
επτά ιερείς ας βαστάζωσιν επτά σάλπιγγας κερατίνας έμπροσθεν της κιβωτού
του ΚΥΡΙΟΥ. Και είπε προς τον λαόν,
Περάσατε και περιέλθετε την πόλιν, και
οι οπλισμένοι ας περάσωσιν έμπροσθεν
της κιβωτού του ΚΥΡΙΟΥ. Και αφού ο
Ιησούς Ναυή ελάλησε προς τον λαόν, οι
επτά [Εβραίοι] ιερείς βαστάζοντες τας
επτά κερατίνας σάλπιγγας έμπροσθεν
του ΚΥΡΙΟΥ επέρασαν και εσάλπιζον με
τας σάλπιγγας, και η κιβωτός της διαθήκης του ΚΥΡΙΟΥ ηκολούθει αυτούς. Και
οι οπλισμένοι προεπορεύοντο των ιερέων, των σαλπιζόντων με τας σάλπιγγας,
και η οπισθοφυλακή ηκολούθει όπισθεν
της κιβωτού, ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τας σάλπιγγας. Και
προσέταξεν ο Ιησούς Ναυή τον λαόν,
λέγων, Δεν θέλετε αλαλάξει, ουδέ θέλει
ακουσθή η φωνή σας, ουδέ θέλει εξέλθει
λόγος εκ του στόματός σας, μέχρι της
ημέρας καθ’ ην θέλω σας ειπεί να αλαλάξητε· τότε θέλετε αλαλάξει.»
«Και η κιβωτός του ΚΥΡΙΟΥ περιήλθε την πόλιν κύκλω άπαξ· και ήλθον εις
το στρατόπεδον και διενυκτέρευσαν εν
τω στρατοπέδω. Και εξηγέρθη ο Ιησούς
Ναυή το πρωΐ, και οι ιερείς εσήκωσαν
την κιβωτόν του ΚΥΡΙΟΥ. Και οι επτά
ιερείς, βαστάζοντες τας επτά κερατίνας
σάλπιγγας, προεπορεύοντο της κιβωτού
του ΚΥΡΙΟΥ, πορευόμενοι και σαλπίζοντες με τας σάλπιγγας· και έμπροσθεν
αυτών επορεύοντο οι οπλισμένοι· η δε
οπισθοφυλακή ηκολούθει όπισθεν της
κιβωτού του ΚΥΡΙΟΥ, ενώ οι ιερείς προχωρούντες εσάλπιζον με τας σάλπιγγας.
Και την δευτέραν ημέραν περιήλθον την
πόλιν άπαξ, και επέστρεψαν εις το στρατόπεδον· ούτως έκαμνον εξ ημέρας.»
«Και την εβδόμην ημέραν εξηγέρθησαν περί τα χαράγματα και περιήλθον
την πόλιν επτάκις κατά τον αυτόν τρόπον· μόνον εν ταύτη τη ημέρα περιήλθον
την πόλιν επτάκις. Και εις την εβδόμην
φοράν, ενώ εσάλπιζον οι ιερείς με τας
σάλπιγγας, είπεν ο Ιησούς Ναυή προς τον
λαόν, Αλαλάξατε· διότι ο ΚΥΡΙΟΣ παρέδωκεν εις εσάς την πόλιν. Και η πόλις θέλει είσθαι ανάθεμα εις τον ΚΥΡΙΟΝ, αυτή

και πάντα τα εν αυτή· εις μόνην την Ραάβ
την πόρνην θέλει φυλαχθή η ζωή, εις αυτήν και εις πάντας τους όντας εν τη οικία
μετ’ αυτής· διότι έκρυψε τους κατασκόπους, τους οποίους απεστείλαμεν. Σεις
όμως φυλάχθητε από του αναθέματος,
διά να μη γείνητε ανάθεμα, λαμβάνοντες
από του αναθέματος, και καταστήσητε
το στρατόπεδον του Ισραήλ ανάθεμα και
ταράξητε αυτό. Άπαν δε το αργύριον και
το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και
τα σιδηρά είναι αφιερωμένα εις τον ΚΥΡΙΟΝ· εις το θησαυροφυλάκιον του ΚΥΡΙΟΥ θέλουσιν εισαχθή.»
«Και ηλάλαξεν ο λαός, ότε εσάλπισαν με τας σάλπιγγας· και ως ήκουσεν
ο λαός την φωνήν των σαλπίγγων, τότε
ηλάλαξεν ο λαός αλαλαγμόν μέγαν, και
κατέπεσε το τείχος υφ’ εαυτό [το οποίο
επετεύχθη από τη δύναμη του ΚΥΡΙΟΥ
και τον ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ της δυνάμεως
του ΚΥΡΙΟΥ], και ανέβη ο λαός εις την
πόλιν, έκαστος κατ’ ενώπιον αυτού, και
εκυρίευσαν την πόλιν» (Ιησούς Ναυή
5:13-6:20).
Στο βιβλίο του Ενώχ ο μέγας προφήτης Ενώχ προαναγγέλλει τους φύλακες.
Αυτοί οι φύλακες είναι οι άγγελοι του
ΘΕΟΥ και απαρτίζουν την ουράνια δύναμη του ΚΥΡΙΟΥ. Μερικές φορές αναφέρονται ως φύλακες άγγελοι των άγιων
ανθρώπων του ΘΕΟΥ επί γης.
Υπάρχουν κακοί και καλοί άγγελοι.
Κατά την Αποκάλυψη 12:4, το ένα τρίτο
των αγγέλων - οι κακοί - εκδιώχθηκαν
από τον Παράδεισο μαζί με τον ηγέτη
τους, τον ίδιο το Σατανά (Λουκάς 10:18).
Να θυμάστε, όμως, ότι τα δύο τρίτα των
αγγέλων - οι καλοί - παρέμειναν στην
υπηρεσία του ΘΕΟΥ. Οι κακοί άγγελοι,
δηλαδή το ένα τρίτο, δεν είναι μόνο πολύ
κακοί. Είναι σατανικοί.
Κατά την Αποκάλυψη 12:3, «Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού,
δράκων μέγας κόκκινος [ο διάβολος],
έχων κεφαλάς επτά…» «Αι επτά κεφαλαί
είναι επτά όρη [της Ρώμης, στην Ιταλία],
όπου η γυνή κάθηται επ’ αυτών» (Αποκάλυψη 17:9). Αυτή η γυναίκα συμβολίζει τους ψευδοπροφήτες, τις ψεύτικες
εκκλησίες, την αίρεση, την κεφαλή του
θηρίου - δηλ. το Βατικανό - τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία των ομοφυλόφιλων,
και αυτών που κακοποιούν ανηλίκους.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου 12:3 της
Αποκάλυψης αναφέρεται ότι οι επτά
κεφαλές έχουν δέκα κέρατα. Τα δέκα

κέρατα συμβολίζουν τα δέκα κράτη της
Ευρώπης που δανείζουν για λίγο τις δυνάμεις τους στο Βατικανό της Ρώμης
(ΟΗΕ, Νέα Τάξη Πραγμάτων), (τελευταία από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα)
και οι οποίες ενώθηκαν με τη Νέα Τάξη
Πραγμάτων του Σατανά ή την παγκόσμια κυβέρνηση. «…και επί τας κεφαλάς
αυτού διαδήματα επτά, [τα επτά στέμματα αντιπροσωπεύουν τη Νέα Τάξη
Πραγμάτων του διαβόλου που κυριαρχεί προσωρινά στις επτά ηπείρους ή, με
άλλα λόγια, σε ολόκληρο τον κόσμο].»1
«Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον
των αστέρων του Ουρανού [Τα αστέρια
είναι οι διαβολικοί άγγελοι.2 Κατά την
Αποκάλυψη 1:20, τα αστέρια συμβολίζουν τους αγγέλους], και [ο δράκος, ο
Σατανάς] έρριψεν αυτούς [το ένα τρίτο
των μοχθηρών και διαβολικών αγγέλων]
εις την γην. Και ο δράκων [ο διάβολος]
εστάθη ενώπιον της γυναικός [με τα δώδεκα αστέρια στην κορώνα της. Αυτή (η
γυναίκα) είναι η Νύφη του ΧΡΙΣΤΟΥ, η
Νέα Ιερουσαλήμ, το πραγματικό ΣΩΜΑ
του ΧΡΙΣΤΟΥ εδώ στη γη, το πραγματικό Ισραήλ, οι αληθινοί Χριστιανοί που
δεν υπήρξαν ποτέ Καθολικοί και προέρχονται από τον εκλεκτό λαό του ΘΕΟΥ,
τους Εβραίους. Ο ΘΕΟΣ προσφέρει
τώρα τη σωτηρία του στους λαούς όλων
των εθνών που είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν το ΧΡΙΣΤΟ ως σωτήρα τους]»
(Αποκάλυψη 12:4).
Κατά την Αποκάλυψη 12:4, αυτή
η γυναίκα (το ΣΩΜΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ)
ήταν έτοιμη να γεννήσει το παιδί της,
το ΧΡΙΣΤΟ. Πρόκειται για μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν ο Σατανάς - στο
πρόσωπο του Ηρώδη και του στρατού
του - ήρθε αντιμέτωπος με το Ισραήλ
για να καταστρέψει το ΧΡΙΣΤΟ τη στιγμή της γέννησής ΤΟΥ ή και δύο χρόνια
μετά,3 επειδή ο ΧΡΙΣΤΟΣ ήταν και είναι
ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ των βασιλέων, ο ΚΥΡΙΟΣ
των κυρίων, ο ΣΩΤΗΡΑΣ του κόσμου,
ΑΥΤΟΣ που θα καταστρέψει τα σχέδια
του σατανά σώζοντας τις ψυχές όλων
εκείνων που θα ΤΟΝ αποδεχτούν ως
ΣΩΤΗΡΑ τους και κύριο τους.4 Κατά
την επιστολή προς Κολλοσαείς 2:15, ο
ΧΡΙΣΤΟΣ, «απογυμνώσας τας αρχάς και
τας εξουσίας…. παρεδειγμάτισε παρρησία, θριαμβεύσας κατ’ αυτών επ’ αυτού.»
Αυτές είναι οι τελευταίες ημέρες.5 Ο
στρατός του ΘΕΟΥ έχει κυριεύσει τη
γη και οι εναέριες δυνάμεις του ΘΕΟΥ

1 Δαν. 2:40, 7:19-25, Αποκ. 13:2-8, 14:8, κεφ. 17, 18:2-24 2 Ησ. 14:12-17, Ματθ. 25:41, Λουκ. 10:18, Πετ. Β’ 2:4, Ιούδ. 6, Αποκ. 12:3-4, 7-9 3 Ματθ. 2:1-18 4 Δαν. 7:13-14, Τιμ.
Α’ 6:14-16, Εβρ. 2:14-15, Ιωάν. Α’ 3:8, 4:14-15, Αποκ. 17:14, 19:16 5 Ματθ. κεφ. 24
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έχουν κατακλύσει τους αιθέρες. Είναι
τα UFO που βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει το ΛΟΓΟ
του ΘΕΟΥ, πιστεύουν ότι τα UFO είναι
εξωγήινα όντα από άλλους πλανήτες.
Όσοι έχουν μελετήσει τη Bίβλο, καταλαβαίνουν πόσο αδαείς είναι οι άνθρωποι
, επειδή αυτοί οι «ιπτάμενοι δίσκοι», τα
UFO όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, δεν
προέρχονται από άλλους πλανήτες. Είναι «οι φύλακες», οι άγγελοι του ΘΕΟΥ
που προετοιμάζουν τη γη για την επιστροφή του ΧΡΙΣΤΟΥ. Οι φύλακες προετοιμάζονται για την ημέρα της Κρίσης.
Κατά την Αποκάλυψη 16:1, «Και
ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους· Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του
θυμού του ΘΕΟΥ.» Κατά τον Δανιήλ 4:13,
«Φύλαξ [ένας άγγελος] και Άγιος κατέβη
εκ του Ουρανού» για να επιβάλει την κρίση του ΘΕΟΥ στον αλαζόνα βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος είπε κατά τον
Δανιήλ 4:30, «Δεν είναι αύτη η Βαβυλών
η μεγάλη, την οποίαν εγώ ωκοδόμησα διά
καθέδραν του βασιλείου με την ισχύν της
δυνάμεώς μου [αντί για τη δύναμη του
ΘΕΟΥ] και εις τιμήν της δόξης μου [αντί
για τη δόξα του ΘΕΟΥ];»
Ο ΘΕΟΣ ανέθεσε στο φύλακα να
επιβάλει στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα την κρίση του ως εξής: «Ο λόγος
ήτο [ακόμη] εν τω στόματι του [αλαζόνα] βασιλέως και έγεινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα, Προς σε αναγγέλλεται,
Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ· η βασιλεία
παρήλθεν από σού. Και θέλεις εκδιωχθή
[από τους φύλακες] εκ των ανθρώπων

και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είσθαι η κατοικία σου· χόρτον ως οι βόες
θέλεις τρώγει, και επτά καιροί θέλουσι
παρέλθει επί σε, εωσού γνωρίσης ότι ο
ΥΨΙΣΤΟΣ είναι Κύριος της βασιλείας
των ανθρώπων, και εις όντινα θέλει, δίδει αυτήν. Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέσθη επί τον Ναβουχοδονόσορ· και
εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον
ως οι βόες έτρωγε και υπό της δρόσου
του ουρανού το σώμα αυτού εβρέχετο,
εωσού αι τρίχες αυτού ηυξήνθησαν ως
αετών πτερά και οι όνυχες αυτού ως ορνέων» (Δανιήλ 4:31-33).
Κατά τον Ιερεμία 4:16, ο ΘΕΟΣ λέει
στον Ιερεμία, «Ενθυμίσατε τούτο εις τα
έθνη· ιδού, διακηρύξατε εναντίον της
Ιερουσαλήμ, ότι πολιορκηταί έρχονται
από γης μακράς και εκπέμπουσι την φωνήν αυτών εναντίον των πόλεων Ιούδα.»
Υπήρξε μεγάλο μένος κατά των πόλεων
του Ιούδα. Και αυτό επειδή εξακολουθούν να απορρίπτουν τον ΙΗΣΟΥ ως
ΜΕΣΙΑ τους ακόμη και σήμερα.
Πιστεύω ότι σχεδόν όλος ο κόσμος
έχει ακούσει για τα εκατομμύρια περιστατικά εμφάνισης των λεγόμενων
UFO (αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα
αντικείμενα), αλλά δεν πρόκειται για
UFO. Είναι οι φύλακες ή άγγελοι του
ΘΕΟΥ που προετοιμάζουν τη γη αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κρίση
του ΘΕΟΥ, πριν το τέλος του κόσμου
και του χρόνου. Στο έλεος του ΘΕΟΥ,
ΕΚΕΙΝΟΣ μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τις εκατοντάδες προφητείες για
το τέλος του κόσμου, τα σημάδια και
τα θαύματα, όπως οι φύλακες, οι άγγελοι του ΘΕΟΥ που προετοιμάζουν τη γη

Από την 24ωρη γραμμή προσευχής
και ενημέρωσης

Η ιεροκήρυκας Wilimena Thomas (από το Lauderdale Lake, FL) έλαβε το
πακέτο της. Όλες οι γυναίκες της ομάδας μελέτης της Βίβλου κάθισαν και διάβασαν το άρθρο με τίτλο «Οι Χερσαίες και Εναέριες Δυνάμεις του Θεού».
Μας είπε ότι αυτό το άρθρο τους δίδαξε πολύ περισσότερα σε σύγκριση με
όσα ακούνε τόσα χρόνια από τους ιεροκήρυκες (άλλωστε έχουν αρκετό καιρό
να ακούσουν κάποιο κήρυγμα). Όλες απόλαυσαν τα έντυπα και ακούνε τα
CD. Είπαν ότι κανένας άλλος δεν αναλύει τα πράγματα όπως ο Tony. Μας
ζήτησε να συνεχίσουμε να στέλνουμε CD και έντυπο ενημερωτικό υλικό. Θέλουν να ξέρουμε ότι συγκεντρώνονται και προσεύχονται ομαδικά και ότι στις
προσευχές τους συμπεριλαμβάνουν τον Tony και την εκκλησία. Μας παρακάλεσε ξανά να συνεχίσουμε να στέλνουμε ενημερωμένο έντυπο υλικό και CD.
Επίσης, ζήτησε από την εκκλησία να προσευχηθεί για τα τρία ατίθασα εγγόνια
της που προσπαθεί να τους δείξει τον σωστό δρόμο εδώ και χρόνια.
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με τους «ιπτάμενους δίσκους» τους λίγο
πριν την καταστροφή (της γης). Στο βιβλίο του Ιωήλ,6 όπως και στις Πράξεις
Αποστόλων και του Απόστολου Πέτρου,
αναφέρεται η εξής προφητεία: «Και εν
ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο ΘΕΟΣ,
Θέλω εκχέει από του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΟΥ επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι
προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες
σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί
οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια· και έτι επί τους
δούλους ΜΟΥ και επί τας δούλας ΜΟΥ
εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει από
του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ, και θέλουσι
προφητεύσει· και θέλω δείξει τέρατα εν
τω ουρανώ άνω και σημεία επί της γης
κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού· ο
ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η
σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του
ΚΥΡΙΟΥ η μεγάλη και επιφανής. Και
πας όστις αν επικαλεσθή το όνομα του
ΚΥΡΙΟΥ, θέλει σωθή» (Πράξεις Αποστόλων 2:17-21).
Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν
οι φύλακες, δηλαδή οι άγγελοι του Ουρανού, με εμάς, τους Χριστιανούς (όχι
τους Καθολικούς), είναι ότι μας έπλασε
ο ΘΕΟΣ. Ο ΘΕΟΣ έπλασε τους αγγέλους και ο ΘΕΟΣ έπλασε εμάς. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι, επειδή μόνο λίγοι από εμάς υπακούν
στις εντολές του ΘΕΟΥ.7 Κατά Ιωάννην
Α 2:3-4: «Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι
εγνωρίσαμεν ΑΥΤΟΝ, εάν τας εντολάς
ΑΥΤΟΥ φυλάττωμεν. Όστις λέγει, εγνώρισα ΑΥΤΟΝ, και τας εντολάς ΑΥΤΟΥ
δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει.»
Ορισμένοι άνθρωποι καυχιούνται ότι
αγαπούν τον ΚΥΡΙΟ. Παρόλα αυτά, στην
καθημερινή τους ζωή δεν υπακούν στις
προσταγές του ΘΕΟΥ, αλλά αγνοούν τη
φωνή ΤΟΥ. Κάποιοι λένε ότι αγαπούν τον
ΚΥΡΙΟ μόνο όταν είναι συναισθηματικά
φορτισμένοι. Για παράδειγμα, μπορεί να
θέλουν να δουν μια ταινία, μια τηλεοπτική εκπομπή, έναν αγώνα ή μια συναυλία
που κάτι μέσα τους τούς λέει ότι δεν είναι σωστό, αλλά το κάνουν. Γνωρίζουν
ότι δεν πρέπει να διαπράττουν σοβαρά
αμαρτήματα, αλλά δεν τους ενδιαφέρουν
αυτά που εκείνοι θεωρούν «μικροπράγματα». Στις προσευχές τους λένε ότι τους
αγγίζει το ΠΝΕΥΜΑ του ΚΥΡΙΟΥ. Υπάρ-

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

6 Ιωήλ 2:28-32 7 Ματθ. 7:13-14, 21-23, Λουκ. 13:23-30

ΡΙΟΣ δεν βρίσκεται στις εκφράσεις του τους την καρδιά, την ψυχή, το μυαλό και
ενθουσιασμού και του ζήλου μας. Μόνο τη δύναμή τους. Αυτή είναι, άλλωστε, η
όταν ο ΚΥΡΙΟΣ μας αγγίξει στο βαθμό πρώτη και σημαντικότερη εντολή.10 Ο
που μπορεί να απελευθερωθεί πραγμα- ανατολικός ουρανός θα γεμίσει σύντομα
(ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ)
τικά από μέσα μας θα καταφέρουμε να με το σύμβολο του ΥΙΟΥ του ΑΝΘΡΩαποδώσουμε καρπούς κατά τον Ιωάννη ΠΟΥ. Το γεγονός αυτό περιγράφεται
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
15:2. Οι καρποί του δέντρου προέρχο- σε πολλές γραφές, μεταξύ των οποίων
χουν αρκετοί που δηλώνουν ότι είναι Χρι- νται από τη ΖΩΗ Του μέσα σε σένα.
στο εικοστό τέταρτο κεφάλαιο του κατά
στιανοί και συμπεριφέρονται με αυτό τον
Οι άνθρωποι, λοιπόν, που σχετίζο- Ματθαίον και στο δεύτερο κεφάλαιο του
τρόπο. Στην πραγματικότητα, το να αγα- νται με τους διαβολικούς αγγέλους είναι κατά Ησαΐα. Επίσης, περιγράφεται στο
πά κανείς τον ΚΥΡΙΟ με τέτοιον τρόπο διαβολικοί άνθρωποι. Αλλά να θυμάστε έκτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.
δεν έχει κανένα νόημα.8
ότι οι ΘΕΙΟΙ άγγελοι είναι περισσότεΣύμφωνα με το κατά Ματθαίον
Μία αδελφή μπορεί να επιδεικνύ- ροι από τους διαβολικούς αγγέλους. Ο 24:30-51, «Και τότε θέλει φανή το σηει τέτοιον ζήλο για τον ΚΥΡΙΟ που δεν Ελισαίος το απέδειξε αυτό στον υπηρέ- μείον του ΥΙΟΥ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ εν
αρκούν ούτε δέκα αδελφοί μαζί για να τη του όταν περικυκλώθηκαν από τον τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει
τη συναγωνιστούν. Όταν μιλά για την συριακό στρατό. Ο Ελισσαίος ζήτησε πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί
αγάπη της προς τον ΚΥΡΙΟ κάνει όσους από τον ΚΥΡΙΟ να ανοίξει τα μάτια του τον ΥΙΟΝ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ ερχόμετην ακούν να συγκινούνται. Είναι απί- υπηρέτη του, ώστε ο υπηρέτης του να νον επί των νεφελών του ουρανού μετά
στευτο, όμως, πώς όταν μια τέτοια αδελ- δει ότι εκείνος και ο Ελισσαίος είχαν στο δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει
φή εκνευρίζεται, δεν μπορεί κανένας να πλευρό τους περισσότερους πολεμιστές αποστείλει τους αγγέλους ΑΥΤΟΥ [τη
τη σταματήσει. Η φυσική ζωή δεν είναι απ’ ότι είχε ο στρατός των Συρίων. Και δύναμη του ΚΥΡΙΟΥ, τους φύλακες]
πραγματική ζωή (η ζωή του ΘΕΟΥ). Μια όταν το έπραξε, «ιδού, το όρος ήτο πλή- μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και θέμέρα το νήμα της φυσικής ζωής πρέπει ρες ίππων και αμαξών πυρός [η δύναμη λουσι συνάξει τους εκλεκτούς ΑΥΤΟΥ
να κοπεί σε κομμάτια. Πρέπει να μας αγ- του ΚΥΡΙΟΥ] περί τον Ελισσαιέ [και τον εκ των τεσσάρων ανέμων απ’ άκρων
γίζει πραγματικά ο ΚΥΡΙΟΣ για να δού- υπηρέτη του]», όπως ακριβώς η δύναμη ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της
με ξεκάθαρα ότι ο ενθουσιασμός μας, ο της βασιλείας του ΘΕΟΥ οπλίζει τους συκής μάθετε την παραβολήν· Όταν
προσποιητός ή ψεύτικος ζήλος μας, η φύλακες που μας περικυκλώνουν και 10 Δευτ. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20,
ψεύτικη αγάπη μας για τον ΚΥΡΙΟ και μας προστατεύουν, παρακολουθώντας 26:16, 30:6, Ιησ. Ναυή. 22:5, Ματθ. 22:37-40, Μάρκ
12:29-31, Λουκ. 10:27
η ψεύτικη αφοσίωσή μας στον ΚΥΡΙΟ όλα όσα λέμε και κάνουμε εδώ,
είναι αποτέλεσμα της φυσικής ζωής χω- στη γη (Βασιλέων Β 6:17). Αυτό
ρίς κανένα στοιχείο του ΘΕΟΥ - είναι κάνουν οι φύλακες του ΘΕΟΥ
Περού
ένα ψέμα. Ανεξάρτητα από τα ατσάλινα στη γη και στον ουρανό με τους
(Μετάφραση από τα Ισπανικά)
και μπρούντζινα τείχη που έχουμε μέσα ιπτάμενους δίσκους - είναι οι
Ο Θεός να σε ευλογεί, Αδελφέ, εσένα και την
μας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές, χερσαίες και εναέριες δυνάμεις
9
Εκκλησία του Tony Alamo.
ενδιάμεσες και εσωτερικές πύλες, πρέ- του ΘΕΟΥ.
Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι ιδρύσαμε
πει να ανοίξουμε ένα- ένα όλα τα φύλΈφτασε η ώρα για όλους τους
μια
νέα εκκλησία για να δοξάζουμε το Θεό.
λα μας στον ΚΥΡΙΟ και να αφήσουμε ανθρώπους του κόσμου να μεταΑπέχει
τρεις ώρες από τη Σουλάνα, κοντά
το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ να μας κατακλύσει. νοήσουν για τις αμαρτίες τους και
στην
Πιούρα,
σε μια περιοχή που λέγεται
Μόνο τότε θα καταλάβουμε ότι ο ΚΥ- να αναζητήσουν το ΘΕΟ με όλη
Σετσούρα και αποτελείται από 23 ενήλικες
8 Ματθ. 7:21-23, κεφ. 25 9 Χρον. Β’ 16:9, Ζαχ. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Αποκ. 7:1-3
αδελφούς και 33 παιδιά. Πήγαμε εκεί
προσωπικά, μοιράσαμε το έντυπο υλικό σου
Κένυα
από πόρτα σε πόρτα και αρκετοί έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον για τις διδαχές σου. Χθες
Αγαπητέ πάστορα Tony Alamo,
είχαμε μια συνάντηση και ήρθαν πολλοί
Χαιρετισμούς στο όνομα του παντοδύναμου Κυρίου και Σωτήρα μας
αδελφοί. Αποδέχτηκαν τον Κύριο και θα
Ιησού Χριστού. Με χαρά σου αναφέρω ότι έχουμε κατακλύσει την πόλη
συναντιόμαστε τρεις φορές την εβδομάδα.
μας με το έντυπο υλικό του Alamo που μας στέλνετε. Πλησιάζουμε τους
Δόξα στον Κύριο! Η ώρα του Ιησού πλησιάζει.
πάντες - άσωτους και μη - και τον τελευταίο μήνα καταφέραμε να σώσουAndres Chiroque Silva
Εκκλησία του Tony Alamo
με και να φέρουμε στην εκκλησία μας 15 ανθρώπους. Επίσης, λάβαμε το
Σουλάνα, Περού
πακέτο που μας έστειλες στις 21 Δεκεμβρίου. Θέλουμε να σε ευχαριστή-

ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ

σουμε και να σου ζητήσουμε να μας στείλεις περισσότερο έντυπο υλικό
και Βίβλους, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ο Θεός να σε ευλογεί και εμείς θα
συνεχίσουμε να προσευχόμαστε στο Θεό να δώσει αίσιο τέλος στην περιπέτεια του πάστορά μας, επειδή γνωρίζω ότι με την προσευχή όλα είναι δυνατά.
Ο δούλος Του,
Πάστορας Dalmas Munoko			
Μπουνγκόμα, Κένυα
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ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και
εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι
πλησιάζει το θέρος· ούτω και σεις, όταν
ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον
είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω,
δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού
γείνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η
γη θέλουσι παρέλθει, οι δε ΛΟΓΟΙ ΜΟΥ
δεν θέλουσι παρέλθει... Και καθώς αι
ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η
παρουσία του ΥΙΟΥ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του
κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες,
έως της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν
εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού
ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία
του ΥΙΟΥ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ... Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία
ώρα έρχεται ο ΚΥΡΙΟΣ υμών. Τούτο δε
γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται
ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν
ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι,
διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο ΥΙΟΣ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος,
τον οποίον ο κύριος αυτού κατέστησεν
επί των υπηρετών αυτού, διά να δίδη εις
αυτούς την τροφήν εν καιρώ; Μακάριος

ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθη
ο κύριος αυτού θέλει ευρεί πράττοντα
ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπη ο κακός εκείνος
δούλος εν τη καρδία αυτού, Βραδύνει να
έλθη ο κύριός μου, και αρχίση να δέρη
τους συνδούλους, να τρώγη δε και να
πίνη μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί
ο κύριος του δούλου εκείνου καθ’ ην
ημέραν δεν προσμένει και καθ’ ην ώραν
δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρίσει αυτόν,
και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των
υποκριτών· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός
και ο τριγμός των οδόντων.»
Ο ΚΥΡΙΟΣ στέλνει πολλά σημάδια
και, αν είστε σε επαγρύπνηση, δεν θα
βρεθείτε απροετοίμαστοι. Ακολουθεί ένα
άλλο όραμα που πρέπει να βάλετε καλά
στο μυαλό σας, επειδή αυτό το όραμα θα
γίνει πραγματικότητα συντομότερα από
ό,τι φαντάζεστε: «Και είδον τον ουρανόν
ανεωγμένον [το οποίο είναι ένα όραμα
για το τέλος του κόσμου σταλμένο από
το ΘΕΟ], και ιδού ίππος λευκός, και ο
καθήμενος επ’ αυτόν εκαλείτο ΠΙΣΤΟΣ
και ΑΛΗΘΙΝΟΣ, και κρίνει και πολεμεί
εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί ΑΥΤΟΥ
ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής ΑΥΤΟΥ διαδήματα πολλά, και είχεν
όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς
γνωρίζει ειμή ΑΥΤΟΣ. Και ήτο ενδεδυ-

μένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και
καλείται το όνομα ΑΥΤΟΥ· Ο ΛΟΓΟΣ
του ΘΕΟΥ. ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΑ
ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΗΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΦ’ ΙΠΠΩΝ ΛΕΥΚΩΝ [δηλαδή ο
ΚΥΡΙΟΣ και η δύναμή ΤΟΥ, οι φύλακες],
ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν. Και εκ του στόματος ΑΥΤΟΥ εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με
αυτήν τα έθνη· και ΑΥΤΟΣ θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά [ο ΛΟΓΟΣ
του ΘΕΟΥ]· και ΑΥΤΟΣ πατεί τον ληνόν
του οίνου του θυμού και της οργής του
ΘΕΟΥ του ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ. Και
επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν ΑΥΤΟΥ
έχει γεγραμμένον το όνομα, ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
[πρόκειται για τον ΙΗΣΟΥ, τον ΚΥΡΙΟ
μας]» (Αποκάλυψη 19:11-16).
Ζούμε τώρα τα τελευταία λεπτά λίγο
πριν το τέλος του κόσμου. Τα σημάδια
είναι εμφανή. Η παγκόσμια κυβέρνηση
του Αντίχριστου βρίσκεται τώρα σε δράση. Οι ιπτάμενοι στρατιώτες του ΘΕΟΥ
έχουν αναλάβει δράση εδώ και χρόνια και
εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι τους
έχουν δει (οι ιπτάμενοι δίσκοι, οι φύλακες, οι άγγελοι, η βασιλική αεροπορία του
ΘΕΟΥ). Ο Πάπας της Ρώμης καυχιέται
για την υπέροχη Νέα Τάξη Πραγμάτων.
Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τσουνάμι, πα-

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

Η Μαρτυρία του Steven Wedel
Ονομάζομαι Steven Wedel. Έκλεισα
τα 59 τον Οκτώβριο του 2012. Δέχτηκα το Χριστό ως Σωτήρα μου στις 4
Νοεμβρίου 1971. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχα κλείσει τα 18 μου χρόνια. Αν
ο Χριστός δεν είχε έρθει στη ζωή μου
εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ πιθανόν
να είχατε διαβάσει το όνομα μου στις
νεκρολογίες πολλά χρόνια πριν και
να μην είχε φτάσει ποτέ στα χέρια σας
αυτή η μαρτυρία για το πώς η δύναμη
του Θεού μπορεί να αλλάξει τη ζωή
ενός ανθρώπου.
Όταν αποφοίτησα από το λύκειο την
άνοιξη του 1971, δεν είχα καμία φιλοδοξία να συνεχίσω στο πανεπιστήμιο.
Ήμουν ψευτοχίπης. Πρώτα πήγα στο
Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια, με
το αυτοκίνητο κάτι φίλων και μετά έκανα ωτοστόπ από το Σαν Φρανσίσκο στο
Μπούλντερ του Κολοράντο και από εκεί

πάλι πίσω στην Καλιφόρνια, αυτή τη
φορά στο Λος Άντζελες.
Η μητέρα της φίλης μου, που ταξιδεύαμε μαζί είχε ένα τεράστιο και πανέμορφο σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς. Μας προσκάλεσε να μείνουμε μαζί της για κάποιο
διάστημα, μέχρι να βρούμε μια δουλειά
και να νοικιάσουμε δικό μας διαμέρισμα.
Στο σπίτι της είχε μια καταπληκτική εξωτερική πισίνα και μια οικιακή βοηθός μας
μαγείρευε και έκανε τα ψώνια μας. Το
σκηνικό θύμιζε τέλειες διακοπές, αλλά
στην πραγματικότητα ήταν η πιο δυστυχισμένη περίοδος της ζωής μου.
Ένιωθα χαμένος, χωρίς καμία ελπίδα
για το μέλλον. Στο μυαλό μου και την
ψυχή μου επικρατούσε μια διαρκής σύγχυση για το νόημα και το σκοπό της ζωής.
Ένιωθα παγιδευμένος. Ήθελα η ζωή μου
να αποκτήσει νόημα, να προσφέρω βοήθεια στους συνανθρώπους μου. Ήμουν
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Ο αδελφός Steven Wedel

απογοητευμένος από την κατάσταση
που επικρατούσε στον κόσμο γύρω μου,
τη διαφθορά, την απάθεια, το έγκλημα
και την αιματοχυσία. Ήθελα να ζήσω σε
έναν κόσμο ειρηνικό και πίστευα ότι το
κίνημα των χίπηδων στην Καλιφόρνια
θα μου έδινε μια απάντηση για το σάπιο
σύστημα του αγώνα για επιβίωση που
μας περικυκλώνει. Πίστευα ότι με το να
(Συνέχεια στη σελίδα 6)

Η Μαρτυρία του Steven Wedel
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)
καπνίζω μαριχουάνα και χασίς και με το
να παίρνω LSD και άλλα παραισθησιογόνα ναρκωτικά θα κατάφερνα να οραματιστώ αυτό που επιζητούσα, να βρω το
νόημα της ζωής. Δεν ήθελα να πηγαίνω
εννιά με πέντε στη δουλειά και να επιστρέφω στο σπιτάκι μου με το φράχτη,
τους σκύλους και τις γάτες, με ένα μέλλον που δεν οδηγεί πουθενά. Ήθελα να
μάθω ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής. Το
μόνο που έκαναν τα ναρκωτικά ήταν να
μου στερούν όση διαύγεια μου είχε απομείνει, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να
κάνω τίποτα. Πίστευα ότι τρελαινόμουν
και μάλλον αυτό συνέβαινε. Δεν με είχαν
μεγαλώσει έτσι, όμως, οι γονείς μου.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου τα
έζησα στο εξωτερικό. Ο πατέρας μου
εργάζονταν για τη Διεθνή Χριστιανική
Ένωση Νέων (YMCA) στο Τόκιο της
Ιαπωνίας και πηγαίναμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, μια εκκλησία χωρίς
δόγμα. Μεγάλωσα μαθαίνοντας ότι είμαι Χριστιανός και ότι πρέπει να είμαι
φιλάνθρωπος και να βοηθάω τους άλλους. Ήξερα ότι τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα ήταν σημαντικές γιορτές και ότι
το πραγματικό τους νόημα δεν είχε να
κάνει με τον Άγιο Βασίλη και τα πασχαλινά λαγουδάκια. Πίστευα, όπως τα περισσότερα παιδιά, ότι υπάρχει ένας Δημιουργός, ένας Θεός που δημιούργησε
τα πάντα, ακόμη και εμένα. Μου έμαθαν
να πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο
Σωτήρας, αλλά στην πραγματικότητα
δεν ήξερα τίποτα για τον Ιησού. Ήμουν
αδύναμος, ανίκανος να κρατηθώ μακριά από την αμαρτία και, κοιτάζοντας
πίσω, καμία από τις εκκλησίες στις οποίες πήγα δεν μου έμαθε την πραγματική
σημασία της αμαρτίας. Δεν είχα ακούσει
ποτέ τη φράση «αναγεννήθηκα μέσα
από το Πνεύμα» και δεν είχα δει ποτέ
πιστούς να μετανοούν δημοσίως για τις
αμαρτίες τους και να σώζουν τις ψυχές
τους σε αυτές τις εκκλησίες. Ήταν πνευματικά νεκρές, όπως ακριβώς και εγώ.
Όταν η οικογένειά μου επέστρεψε
στις ΗΠΑ, πήγαινα στην πρώτη λυκείου.
Δεν ήθελα να είμαι πλέον πνευματικά
νεκρός. Όλοι γύρω μου «την έβρισκαν»,
«φτιάχνονταν» και «τα χαλούσαν». Άρχι-

σα να αναζητώ απαντήσεις για τα ερωτήματα που με βασάνιζαν σε σχέση με τη
ζωή, το θάνατο, την αιωνιότητα και το
νόημα της ζωής. Διάβαζα βιβλία για τις
θρησκείες της Άπω Ανατολής, για μυστικιστικές θρησκείες, τις θρησκείες των
Αυτοχθόνων Ινδιάνων της Αμερικής, φιλοσοφίες, βιβλία σχετικά με τις ιδέες και
τα ιδανικά των ανθρώπων, βιβλία για τον
κομμουνισμό, το σοσιαλισμό, τον καπιταλισμό και ό,τι άλλο μπορούσα να φανταστώ. Διάβασα τη Βίβλο, αλλά τότε,
χωρίς να με έχει κατακλύσει ακόμη το
Πνεύμα του Θεού, δεν μπόρεσα να την
κατανοήσω. Έψαλα, έκανα γιόγκα, έκανα βόλτες στο δάσος χωρίς να πατάω
στα λουλούδια για να πλησιάσω το Θεό.
Τίποτα δεν μπορούσε να γεμίσει το κενό
μέσα μου. Τίποτα δεν λειτουργούσε.
Τότε δεν το γνώριζα, αλλά τώρα ξέρω
ότι ο Κύριος με δοκίμαζε και ήθελε να ταπεινώσει την επίμονη υπεροψία μου για
να Τον δεχτώ ως Κύριο και Σωτήρα μου.
Εξάντλησε όλες τις επιλογές μου. Μπορεί να μην συνέβη το ίδιο σε εσάς, αλλά

στη δική μου περίπτωση ήξερε ότι αυτός
ήταν ο μόνος τρόπος να συνετιστώ. Με
άφησε να έρθω στην Καλιφόρνια για να
εκπληρώσει το σκοπό Του. Με προετοίμαζε, αλλά δεν το είχα καταλάβει ακόμη.
Στο Χόλιγουντ, στην Καλιφόρνια,
δεν μπορούσες να περπατήσεις 50 μέτρα
στη Λεωφόρο του Χόλιγουντ χωρίς να
πέσεις πάνω στους μάρτυρες του χριστιανικού ιδρύματος του Tony και της
Susan Alamo. Βρίσκονταν παντού. Κάθε
φορά που πήγαινα στο Χόλιγουντ για να
βρω δουλειά ή απλώς για να σκοτώσω
την ώρα μου τους έβλεπα να μοιράζουν
αποσπάσματα του Ευαγγελίου και να
προσκαλούν τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες στην Eκκλησία τους. Έδειχναν τεράστιο ζήλο για
το Θεό. Πολλές φορές μου είχαν μιλήσει
για τον Κύριο και με είχαν προσκαλέσει
να πάω στην εκκλησία, αλλά συνεχώς

Αδελφοί και αδελφές
από την εκκλησία του
Alamo κηρύττουν
το ευαγγέλιο σε
ηλικιωμένους
τροφίμους
γηροκομείων
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απέρριπτα αυτές τις προτάσεις. Είχα κι
εγώ τα δικά μου και το τελευταίο που με
ενδιέφερε ήταν να ακούω τους άλλους
να μου μιλάνε για το Χριστό. Ωστόσο,
όταν έπεφτε η νύχτα και έμενα μόνος
με τις σκέψεις μου μετά από μια κουραστική μέρα, πολλές φορές ο Κύριος
έφερνε στο μυαλό μου τα λόγια αυτών
των Χριστιανών, τις γραφές που μου
έδειχναν στη Βίβλο σχετικά με το τέλος
του κόσμου, πράγματα που τα βλέπει ο
καθένας γύρω του, γραφές σχετικά με
την αιώνια ζωή και την Κόλαση που με
έκαναν να αναρωτιέμαι πραγματικά. Ο
Σατανάς εξακολουθούσε να ορίζει τη
συμπεριφορά μου εξωτερικά, αλλά μέσα
μου ο Θεός με είχε κυριεύσει.
Ένα απόγευμα ο Θεός ολοκλήρωσε
αυτό που είχε ξεκινήσει μαζί μου μέσα
από αυτή την αλληλουχία γεγονότων.
Ένιωσα ότι κάτι συνέβαινε στη ζωή μου,
χωρίς να μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς. Εκείνη τη μέρα βρέθηκα και πάλι
στη Λεωφόρο του Χόλυγουντ, χωρίς
όμως να αναζητώ τους αδελφούς και τις
αδελφές από την εκκλησία - αντιθέτως,
μάλλον προσπαθούσα να τους αποφύγω. Έπεσα, όμως, πάνω σε μια αδελφή
σε έναν παράδρομο η οποία μου έδωσε
απλώς ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο και με προσκάλεσε να πάω στην εκκλησία το απόγευμα. Της είπα την απλή
δικαιολογία «Θα το σκεφτώ». Και εκείνη μου απάντησε αμέσως: «Εγώ θα το
σκεφτόμουν πολύ σοβαρά, γιατί μπορεί
αυτή να είναι η τελευταία ευκαιρία που
σου δίνει ο Θεός!» Τίποτα άλλο δεν θα
μπορούσε να με έχει επηρεάσει περισσότερο. Και μόνο στη σκέψη ότι ο Ίδιος ο
Θεός δεν θα μου έδινε καμία άλλη ευκαιρία αισθανόμουν σαν να με χτύπησε
ρεύμα. Πάγωσα ολόκληρος. Μπορεί να
είχα χάσει τα λογικά μου, αλλά μπορούσα ακόμη να καταλάβω ότι το να με
εγκαταλείψει ο Θεός ήταν το τελευταίο
πράγμα που ήθελα. Τρομοκρατήθηκα.
Ήμουν ήδη αρκετά δυστυχισμένος.
Περπάτησα ολόκληρη τη λεωφόρο
του Χόλυγουντ και έστριψα σε μια πάροδο με επιβλητικά σπίτια με τεράστιες
αυλές. Κάθισα σε μία από τις αυλές και
περίμενα μέχρι την ώρα που έφευγε το
λεωφορείο για την εκκλησία. Τελικά
αποφάσισα να ανεβώ στο λεωφορείο.
Η εκκλησία ήταν αρκετά μακριά, στο
Saugus, αλλά αισθάνθηκα πολύ οικεία.

Ένας από τους Χριστιανούς αδελφούς
έβγαλε την κιθάρα του και όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου τραγουδούσαν εκκλησιαστικούς ύμνους σε όλη τη διαδρομή. Το σκηνικό ήταν κάπως παράξενο για
εμένα τότε, αλλά αισθανόμουν γαλήνη.
Όταν φτάσαμε στην εκκλησία, ζητήθηκε από όλους τους επιβάτες του λεωφορείου να περάσουν μέσα και να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Δεν είχα
βρεθεί ποτέ ξανά σε εκκλησία με τόση
ζωντάνια. Δεν θύμιζε σε τίποτα την έλλειψη ζωντάνιας στις εκκλησίες που είχα
επισκεφτεί στο παρελθόν. Οι αδελφοί και
οι αδελφές τραγουδούσαν μεγαλόφωνα
εκκλησιαστικούς ύμνους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σήκωναν τα χέρια
τους προς τον ουρανό και υμνούσαν τον
Κύριο. Εκείνο το βράδυ στην εκκλησία
ήταν σαν να ομολογούσαν ομαδικά την
αλλαγή που έφερε ο Θεός στη ζωή τους.
Μερικοί έπαιρναν ναρκωτικά - όπως
εγώ - και άλλοι όχι. Κάποιοι ήταν πρώην
κατάδικοι, άλλοι προέρχονταν από φτωχές οικογένειες και άλλοι από πλούσιες.
Όλοι ήταν άνθρωποι που είχαν βιώσει
τη δυστυχία και την απόγνωση - όπως
ακριβώς εξακολουθούσα να αισθάνομαι
εγώ. Τώρα όλοι αυτοί είχαν αποδεχτεί
το Χριστό ως Σωτήρα τους. Είχαν βρει
το δρόμο τους. Η ψυχή μου αναζητούσε
αυτό ακριβώς που είδα εκείνο το βράδυ
στη λειτουργία. Ήθελα αυτήν τη ζωή,
αλλά εξακολουθούσα να αμφιβάλω για
πολλά πράγματα. Ο Σατανάς με γέμιζε
αμφιβολίες σε μια τελευταία προσπάθεια να με αποτρέψει από τη σωτηρία.
Στη Βίβλο αναφέρεται: «Πίστεψε στον
Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς».
Εκείνη τη νύχτα ο Σατανάς έχασε την
επιρροή του πάνω μου μετά το κάλεσμα
για μετάνοια. Εκείνη τη νύχτα πίστεψα
στον Κύριο Ιησού Χριστό πεσμένος στα
γόνατα, μπροστά σε όλους τους πιστούς,
και σώθηκα! Δόξα στο Θεό! Δόξα στον
Κύριο για την υπομονή Του και το έλεος
που έδειξε για μένα! Αναγεννήθηκα!
Εκείνη τη νύχτα αισθάνθηκα να κατακλύζει την καρδιά μου ο Κύριος και δεν
θα αφήσω ποτέ αυτό το συναίσθημα να
χαθεί. Πήγα στην αίθουσα προσευχής
μετά τη λειτουργία γνωρίζοντας με σιγουριά ότι υπάρχει Θεός στον Παράδεισο που νοιάζεται για ‘μένα και απάντησε
στις προσευχές μου και αυτό ήταν ό,τι
πιο καθησυχαστικό είχα βιώσει ποτέ.
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Το τίμημα που ο Χριστός πλήρωσε για
εμάς ήταν το ίδιο Του το αίμα. Πέθανε για
να ζήσουμε εμείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το
μέρος όπου με οδήγησε εκείνη τη νύχτα.
Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα βαπτίστηκα στο όνομα του Άγιου Πνεύματος.
Μετά από αυτές τις εμπειρίες κανείς δεν
θα μπορέσει να με πείσει ότι δεν υπάρχει
Θεός. Είναι ζωντανός και θα παραμείνει
ζωντανός για πάντα. Με έσωσε και μπορεί να σώσει και εσάς. Γνωρίζω χιλιάδες
ανθρώπους που αποδέχτηκαν το Χριστό
μέσω αυτής της εκκλησίας από τότε. Έχω
δει πάρα πολλούς να γιατρεύονται με τη
δύναμη του Θεού από ασθένειες και προβλήματα υγείας που τους βασάνιζαν. Έχω
δει ανθρώπους που πορεύονταν χωρίς
νόημα στη ζωή τους (όπως εγώ) να γίνονται παραγωγικοί και να προσφέρουν.
Δεν θα άλλαζα τη χριστιανική ζωή μου
για τίποτα στον κόσμο.
Ο Tony και η Susan Alamo ήταν θεόσταλτοι ώστε να προσελκύσουν χιλιάδες
ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές να
αναγεννηθούν μέσα από το Χριστό. Και το
έκαναν πραγματικά με ανιδιοτέλεια. Ποτέ
δεν ζήτησαν κανένα αντάλλαγμα από κανέναν. Το μόνο που ζητούν είναι να υπηρετούμε τον Κύριο. Η Susan αποδήμησε και
πήγε δίπλα στον Κύριο το 1982 και από
τότε ο Tony κηρύττει καθημερινά το Ευαγγέλιο. Και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Εγώ,
όπως και πολλοί άλλοι, τους χρωστάμε
ευγνωμοσύνη, επειδή ο ζήλος τους για
το Θεό είναι τόσο μεγάλος που στέλνουν
καθημερινά τους πιστούς τους στους δρόμους για να βοηθήσουν όλους όσους το
έχουν ανάγκη, αλλά και επειδή προσφέρουν σε άτομα σαν εμένα έναν χώρο στον
οποίο μπορούμε να ζήσουμε μια ευλαβική
ζωή κοντά στο Θεό, χωρίς να επηρεαζόμαστε από τους πειρασμούς αυτού του διαβολικού κόσμου. Δόξα στον Κύριο!
Αν διαβάζετε αυτήν τη μαρτυρία και
δεν έχετε σωθεί ακόμη, μην περιμένετε
άλλο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πραγματικός Σωτήρας του κόσμου και μπορεί
να σας προσφέρει όλα όσα αναζητάτε.
Εμένα με έσωσε και έδωσε νόημα στη
ζωή μου, νόημα που θα βροντοφωνάζω
και θα υπερασπίζομαι μέχρι θανάτου.
Μπορεί να κάνει το ίδιο και για εσάς.
Μην περιμένετε. Ζητήστε Του να μπει
την καρδιά σας σήμερα κιόλας!
Δόξα στον Κύριο,
Steven Wedel

ΟΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
(ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ)

(Συνέχεια από τη σελίδα 5)
λιρροϊκά κύματα, σεισμούς, μάστιγες,
ασθένειες, συγκρούσεις λαών, διώξεις
και εκατοντάδες πληγές κάθε είδους.
Είστε ή καλοί ή κακοί.11 Ή θα δεχτείτε το ΧΡΙΣΤΟ ως ΣΩΤΗΡΑ σας ή θα
ΤΟΝ απορρίψετε. Επιλέξτε ΤΟΝ τώρα,
πριν να είναι πολύ αργά. Είστε μόλις μια
ανάσα, έναν χτύπο μακριά από την αιωνιότητα.12 Προσευχηθείτε για το καλό
της ψυχής σας. Βαπτιστείτε, βυθιστείτε στο νερό στο όνομα του ΠΑΤΡΟΣ,
του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.13 Μελετήστε την Αγία Γραφή και
τηρείτε τις δέκα εντολές.14 Πορευθείτε
στο ΠΝΕΥΜΑ του ΘΕΟΥ.15
ΚΥΡΙΕ μου και ΘΕΕ μου, ελέησε
την αμαρτωλή ψυχή μου.16 Πιστεύω ότι
ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΥΙΟΣ
του ζωντανού ΘΕΟΥ.17 Πιστεύω πως
πέθανε στο Σταυρό και έχυσε το πολύτιμο αίμα ΤΟΥ για την συγχώρεση
όλων των προηγούμενων αμαρτιών
μου.18 Πιστεύω ότι ο ΘΕΟΣ ανάστησε

τον ΙΗΣΟΥ από τους νεκρούς με τη
δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,19
και ότι κάθεται εκ δεξιών του ΘΕΟΥ
ακούγοντας κάθε εξομολόγηση των
αμαρτιών μας και αυτή την προσευχή.20
Ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου και
ΣΕ προσκαλώ μέσα στην καρδία μου,
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.21 Καθάρισε όλες τις
βρομερές αμαρτίες μου με το πολύτιμο αίμα σου που ΕΣΥ έχυσες στη θέση
μου στο Σταυρό στο Γολγοθά.22 Δεν
θα με απορρίψεις, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ,
Θα μου συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου
και θα σώσεις τη ψυχή μου. Το γνωρίζω
αυτό επειδή ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, η Βίβλος,
το λέει.23 Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ λέει ότι εσύ
δεν απορρίπτεις κανέναν, και αυτό συμπεριλαμβάνει και εμένα.24 Συνεπώς,
ξέρω ότι με έχεις ακούσει, και ξέρω ότι
μου έχεις απαντήσει, και ξέρω ότι έχω
σωθεί.25 Και ΣΕ ευχαριστώ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ, που έσωσες τη ψυχή μου, και θα
δείξω την ευγνωμοσύνη μου κάνοντας
ότι με διατάξεις χωρίς να αμαρτάνω
πλέον.26
Τώρα που έχεις σωθεί, «αγαπήσεις
[υπηρετήσεις] ΚΥΡΙΟΝ τον ΘΕΟΝ σου
εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της
ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου
και εξ όλης της ισχύος σου» (Μάρκ. 12:30).

Εάν θέλετε να σωθεί αυτός ο κόσμος, όπως ο ΙΗΣΟΥΣ διατάζει, τότε
μη κλέβετε από τα δέκατα και τις προσφορές του ΘΕΟΥ. Ο ΘΕΟΣ είπε, «θέλει κλέπτει ο άνθρωπος τον ΘΕΟΝ;
Σεις όμως με κλέπτετε. και λέγετε, Εις
τι ΣΕ εκλέψαμεν; Εις τα δέκατα και εις
τας προσφοράς. Σεις είσθε καταραμένοι με κατάραν: διότι σεις με εκλέψατε,
ναι, σεις όλον το έθνος [και όλος αυτός ο κόσμος]. Φέρετε πάντα τα δέκατα [το δέκατα είναι το 10% του συνολικού εισοδήματος] εις την αποθήκην,
διά να είναι τροφή [πνευματική τροφή]
εις τον οίκον ΜΟΥ [ ψυχές που θα σωθούν] και δοκιμάσατε με τώρα είς τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν
δεν σας ανοίξω τους καταρράκτας του
ουρανού και εκχέω την ευλογίαν εις
εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι’αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών
τον καταφέροντα, και δεν θέλω φθείρει τους καρπούς της γης σας, ουδέ
ή άμπελός σας θέλει απορρίψει προ
καιρού τον καρπόν αυτής εν τω αγρώ,
λέγει ο ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμεων. Και
θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη:
Διότι σεις θέλετε είσθαι γη επιθυμητή,
λέγει ο Κύριος των δυνάμεων» (Μαλαχίας κεφάλαιο 3:8-12).

11 Ματθ. 7:15-20, Ιάκ. 3:11-12, Αποκ. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-12, 14-15 12 Εκκλ. 3:19, Ησ. 2:22 13 Ματθ. 28:19-20 14 Τιμ. Β’ 2:15, 3:14-17 15 Ιεζ. 36:27, Ρωμ. 8:1-14, Γαλ.
5:16-25 16 Ψαλμ. 51:5, Ρωμ. 3:10-12, 23 17 Μτθ. 26:63-64, 27:54, Λουκ. 1:30-33, Ιωα. 9:35-37, Ρωμ. 1:3-4 18 Πρ. 4:12, 20:28, Ρωμ. 3:25, 1 Ιωα. 1:7, Απ. 5:9 19 Ψαλμ. 16:9-10,
Μτθ. 28:5-7, Μαρκ. 16:9, 12, 14, Ιωα. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Πρ. 2:24, 3:15, Ρωμ. 8:11, 1 Κορ. 15:3-7 20 Λουκ. 22:69, Πρ.2:25-36, Εβρ. 10:12-13 21 1 Κορ. 3:16, Απ.. 3:20 22 Εφ..
2:13-22, Εβρ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ιωα. 1:7, Απ.. 1:5, 7:14 23 Μτθ. 26:28, Πρ. 2:21, 4:12, Εφ. 1:7, Κολ.. 1:14 24 Μτθ. 21:22, Ιωα. 6:35, 37-40, Ρωμ. 10:13 25 Εβρ. 11:6 26 Ιωα.
5:14, 8:11, Ρωμ. 6:4, 1 Κορ. 15:10, Απ.. 7:14, 22:14

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή ενημερωτικά φυλάδια για άλλα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Τόνυ Άλαμο, Πάστορας, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide Box 2948, Hollywood, CA 90078
Εικοσιτετράωρη προσευχή και γραμμή πληροφοριών: +1 (661) 252-5686 Φαξ +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Τα Tony Alamo Christian Ministries Worldwide παρέχουν ένα μέρος να ζήσετε με όλα τα απαραίτητα αγαθά σε όλους αυτούς που
διαμένουν στις ΗΠΑ και θέλουν να υπηρετήσουν το ΚΥΡΙΟ με όλη τους την καρδία, ψυχή, πνεύμα και δύναμη.
Οι προτεσταντικές λειτουργίες διεξάγονται στην Νέα Υόρκη κάθε Τρίτη 8 ΜΜ και σε άλλες τοποθεσίες το βράδυ.
Παρακαλώ καλέστε το +1 (908)937-5723 για περισσότερες πληροφορίες. ΣΕΡΒΙΡΟΝΤAI ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Ζητείστε το βιβλίο του Πάστορα Άλαμο, «Ο Μεσσίας» φανερώνοντας τον Χριστό από την Παλαιά Διαθήκη μέσα από σχεδόν 333 προφητείες.
Γίνε εργάτης στη καλλιέργεια της ψυχής, γίνε διανομέας των ενημερωτικών φυλλαδίων του Πάστορα Άλαμο.
Όλα τα ενημερωτικά μας φυλλάδια και ηχητικά μηνύματα διατίθενται δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής.
Εάν κάποιος προσπαθήσει να σας χρεώσει για αυτά, παρακαλούμε καλέστε το +1 (661) 252-5686 με δική μας χρέωση
Αυτά ΤΑ Ενημερωτικά Φυλλάδια ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (Πράξεις 4:12)
ΜΗ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ, ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ.
Όσοι βρίσκεστε σε άλλες χώρες, σας ενθαρρύνουμε να μεταφράσετε αυτά τα βιβλία
στη δική σας γλώσσα. Εάν τα ανατυπώσετε συμπεριλάβετε τα εξής πνευµατικά δικαιώματα και εγγραφή:
© Πνευματικά Δικαιώματα Φεβρουάριος 2013, 2015 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Παγκόσμιος πάστορας Tony Alamo ® Καταχωρήθηκε, Φεβρουάριος 2013, 2015
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