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ΠΥΡΙΝΑ ΑΡΜΑΤΑ
του Tony Alamo

Όταν οι άνθρωποι βλέπουν
Παραδείσου σήμερα. Παρατη λέξη «άρμα», πιστεύουν
κολουθούν τη γη ενόψει της
ότι έχει ένα μόνο νόημα: «ένα
επανόδου του ΙΗΣΟΥ και,
κάρο με δύο τροχούς συρόμενο
ακολουθώντας τις εντολές του
από άλογα, το οποίο χρησιΘΕΟΥ, προκαλούν καταστρομοποιούνταν στους αρχαίους
φές σε διάφορα σημεία στο κόχρόνους για τη διεξαγωγή ποσμο εξαιτίας της βλασφημίας,
λέμων, αγώνων κτλ.» Το λεξικό
της ειδωλολατρίας και άλλων
Webster’s παραπέμπει επίσης
αμαρτωλών συμπεριφορών
στον όρο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ».
των ανθρώπων.1
Ορισμένοι θεωρούν ότι το
Ανατρέχοντας στον όρο «αυμόνο που πρέπει να κάνουμε
τοκίνητο», παρατηρούμε ότι
είναι να πιστέψουμε στο λόγο
η λέξη προέρχεται από τον
του «ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» και
λατινικό όρο «carrus», δηλαδή
θα σωθούμε. Στην πραγμα«άρμα». Άρμα σημαίνει, επίσης,
τικότητα αυτό που εννοεί ο
«(1) κάθε τροχήλατο όχημα,
Ο
πάστορας
Alamo
και
η
αποθανούσα
σύζυγός
του
Susan
ΘΕΟΣ είναι ότι πρέπει να πι(2) όχημα το οποίο κινείται σε
στη διεθνή τηλεοπτική εκπομπή που μαγνητοφωνήθηκε στο
στεύουμε όλα όσα είπε, έπραξε
ράγες, π.χ. τραμ ή άμαξα, (3)
Grand Ole Opry, Νάσβιλ, Τενεσί Φωτογραφία του 1975
και εξακολουθεί να πράττει
αυτοκίνητο όχημα και (4) θάο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ
λαμος ανελκυστήρα». Στη σύγπλειότεροι
είναι
οι
μεθ’
ημών
παρά
τους
ΧΡΙΣΤΟΣ μέσω του ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, το
χρονη εποχή ο όρος περιλαμβάνει, ακόμη,
τα αεροπλάνα, τα UFO, τους ιπτάμενους μετ’ αυτών.» Έπειτα ο Ελισσαιέ προσευ- οποίο είναι η Εκκλησία ΤΟΥ, η Γυναίκα
δίσκους και όλα τα μέσα μεταφοράς αν- χήθηκε στο ΘΕΟ, λέγοντας: «ΚΥΡΙΕ, ΤΟΥ. Γι’ αυτό και στην Αποκάλυψη μας
θρώπων, αγγέλων κτλ. Η μετάφραση του Άνοιξον, δέομαι, τους οφθαλμούς αυτού, λέει ότι πρέπει να ΤΟΝ ακολουθούμε με
«άρματος» στα Εβραϊκά αποδίδεται ως διά να ίδη.» Και ο ΚΥΡΙΟΣ άνοιξε τους ζήλο.2 Αρκετοί δηλώνουν ότι πιστεύουν
«πλήθος» ή «άμαξα». Επομένως ο όρος οφθαλμούς του υπηρέτη και ο υπηρέτης στο όνομα ΤΟΥ, όπως και ο διάβολος
είδε τους λόφους γύρω από τον Ελισσαιέ πιστεύει στο όνομά ΤΟΥ και τρέμει (Προς
«άρμα» έχει πολλές σημασίες.
Στο Β΄ Βασιλέων 6:15, όταν ο υπηρέ- να καλύπτονται με άλογα και πύρινα Ιακώβου 2:19). Ωστόσο, ο ΙΗΣΟΥΣ μας
της του ανθρώπου του ΘΕΟΥ (Ελισσαιέ) άρματα. Αυτά τα πύρινα άρματα διαφέ- λέει ότι απαιτεί να ΤΟΝ ακολουθούμε και
σηκώθηκε νωρίς το πρωί και βγήκε έξω, ρουν από τα άρματα των Σύριων, επειδή να ακούμε τις εντολές ΤΟΥ με ζήλο!3 Αν
είδε πλήθος αλόγων και αρμάτων να μετέφεραν αγγέλους. Είναι «πύρινα αθετήσουμε έστω και μία από τις εντολές
έχουν περικυκλώσει την πόλη (αυτά δεν άρματα» και δεν μπορεί κανείς να τα δει ΤΟΥ, είναι σαν να τις έχουμε αθετήσει
ήταν πύρινα άρματα, διότι μετέφεραν με τα ανθρώπινα μάτια , παρά μόνο όταν όλες, επειδή και μια μόνο από τις εντολές
μόνο άνδρες). Ο υπηρέτης του Ελισσαιέ το επιτρέπει ο ΘΕΟΣ. ΑΥΤΟΣ επιτρέπει ΤΟΥ αν αθετήσουμε αρκεί για να στείλει
τον ρώτησε: «Ω, κύριε, τι θέλομεν κάμει;» σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να τις ψυχές μας σε αιώνια Κόλαση και αιώΚι εκείνος απάντησε: «Μη φοβού· διότι βλέπουν τους ιπτάμενους δίσκους του
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
1 Γέν. 19:1-25, Αριθ. 22:1-35, 25:1-9, Β’ Σαμ. 24:1-17, Β’ Βασ. 19:35, Α’ Χρον. 21:9-30, Β’ Χρον. 32:19-22, Αποκ. 7:1-2, κεφ. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, κεφ. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21,
20:1-3, 21:9 2 Ματθ. 3:7-10, 7:13-23, Ιωάν. 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Ρωμ. 12:5-21, Γαλ. 5:14-26, Εφεσ. 4:20-32, Τίτ. 2:11-15, Εβρ. 2:1-3, Ιάκ. 1:21-27, Α’ Πέτ. 4:7-8, Β’ Πετ. Β’ 1:3-11,
Α’ Ιωάν. 2:3-11, 15-17, 3:4-12, Αποκ. 3:14-22 3 Αποκ. 3:14-22
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ΠΥΡΙΝΑ ΑΡΜΑΤΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

νια ύπαρξη στην Πύρινη Λίμνη.4 Γι’ αυτό
το λόγο ο ΙΗΣΟΥΣ μας προειδοποιεί ότι
δεν αστειεύεται. Λέει: «Εξεύρω τα έργα
σου [ΑΥΤΟΣ γνωρίζει όλα όσα λέμε και
κάνουμε], ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε
ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός. Ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός
ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του
στόματός μου.» (Απ. 3:15-16).
Πώς μπορεί ο ΚΥΡΙΟΣ να γνωρίζει
όλα όσα λέμε και κάνουμε; Γνωρίζουμε
ότι όλα όσα έχουμε πει και έχουμε κάνει,
και όλα όσα πρόκειται να πούμε και να
κάνουμε καταγράφονται σε ένα βιβλίο.5
Ξέρουμε ότι ο ΘΕΟΣ βρίσκεται παντού
και ότι το σύμπαν δεν τον χωρά .6 Είναι
παντοδύναμος, που σημαίνει ότι έχει
απεριόριστη δύναμη και εξουσία. Είναι
πανίσχυρος.7 Είναι πανταχού παρών, δηλαδή βρίσκεται παντού ταυτόχρονα.8 Για
το ΘΕΟ δεν είναι τίποτα να γνωρίζει όλα
όσα λέμε και κάνουμε, και είναι αδύνατον
να πει ψέματα (Προς Εβραίους 6:18).
Είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε
τον ΙΗΣΟΥ όταν λέει ότι θα κριθούμε
για κάθε επιπόλαιη λέξη. 9 Στο Κατά
Ματθαίον Ευαγγέλιον 12:36 αναφέρεται:
«Σας λέγω δε ότι διά πάντα λόγον αργόν,
τον οποίον ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι,
θέλουσιν αποδώσει λόγον δι’ αυτόν εν
ημέρα κρίσεως.» Σύμφωνα με την Αποκάλυψη 20:11-12: «Και είδον θρόνον λευκόν
μέγαν και ΤΟΝ καθήμενον επ’ αυτού, από
προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο
ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι’ αυτά.
Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του ΘΕΟΥ, και
τα βιβλία ηνοίχθησαν· και βιβλίον άλλο
ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και
εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων
εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών.»
Έγραψα σε προηγούμενο άρθρο ότι
ο ΘΕΟΣ στέλνει τους αγγέλους ΤΟΥ να
καταστρέψουν τους αμαρτωλούς και τα
αμαρτωλά μέρη της γης.10 Στο βιβλίο της

Αποκάλυψης αναφέρονται η πρώτη και
η δεύτερη από τις επτά πληγές που θα
στείλουν οι άγγελοι για την καταστροφή
ολόκληρης της γης, που έχει βουτηχτεί
στην αμαρτία (Αποκάλυψη 8:6 έως 9:21,
11:14-19, 16:1-21).
Ένας άγγελος επίσης κατέστρεψε ολόκληρο το στρατό του Σενναχειρείμ, αποτελούμενο από 185.000 άνδρες, μέσα σε
μία μόλις νύχτα. «Και την νύκτα εκείνην
εξήλθεν ο άγγελος του ΚΥΡΙΟΥ και επάταξεν [σκότωσε] εν τω στρατοπέδω των
Ασσυρίων εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας ]185.000]· και ότε εξηγέρθησαν το
πρωΐ, ιδού, ήσαν πάντες σώματα νεκρά»
( Β΄ Βασιλέων 19:35).11 Όταν ο Δαυίδ
αμάρτησε διότι μέτρησε το λαό του Ισραήλ παρά τη θέληση του ΘΕΟΥ, ο ΘΕΟΣ
έστειλε με έναν άγγελο μια πληγή για τα
παιδιά του Ισραήλ, θανατώνοντας 70.000
( Β΄ Σαμουήλ 24:15).
Ο ΘΕΟΣ, ως πανταχού παρών - ευρισκόμενος δηλαδή παντού ταυτόχρονα
- στέλνει τους αγγέλους ΤΟΥ, που αποτελούν το προσωπικό ΤΟΥ, να καταραστούν τους ανθρώπους στη γη και να
καταστρέψουν τους κακούς ανθρώπους.
Επίσης, οι άγγελοι είναι οι αγγελιοφόροι
που φέρνουν χαρμόσυνα μηνύματα σε ανθρώπους όπως η Μαρία και η Ελισάβετ.12
Σήμερα η φωτιά του ΘΕΟΥ καίει σαν
πυρκαγιά, όπως περιγράφεται από τον
Απόστολο Πέτρο στη Β΄ επιστολή Προς
Πέτρο 3:7-14: «Οι δε σημερινοί ουρανοί
και η γη δια του αυτού ΛΟΓΟΥ, είναι
αποτεταμιευμένοι φυλαττόμενοι δια το
πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της
απώλειας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε
τούτο ας μη σας λανθάνη, αγαπητοί, ότι
παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη
και χίλια έτη ως ημέρα μία. [Αυτό σημαίνει απλώς ότι ο ΘΕΟΣ δεν χρειάζεται
να βιαστεί για να κρίνει εσάς και εμένα,
επειδή οι ζωές μας είναι πολύ σύντομες.13
Ο ΘΕΟΣ είναι αιώνιος. ΖΕΙ για πάντα.14
Γνωρίζει ότι εσείς κι εγώ θα βρεθούμε
κάποια στιγμή ενώπιόν ΤΟΥ εν ριπή
οφθαλμού.15 ΑΥΤΟΣ έχει αρκετό χρόνο.

Στη λήξη του χρόνου, ΑΥΤΟΣ θα δει
και εσάς και εμένα - πολύ σύντομα]. Ο
ΚΥΡΙΟΣ δεν αθετεί τις υποσχέσεις ΤΟΥ
[την κρίση ΤΟΥ], όπως κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την αθέτηση των
υποσχέσεων. Υποφέρει για εμάς χωρίς
να θέλει να χαθούν κάποιοι, παρά μόνο
να μας βοηθήσει να μετανοήσουμε [πριν
έρθει η ώρα της κρίσης].
«Θέλει δε ελθεί η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ
ως κλέπτης εν νυκτί, καθ’ ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε
πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη
και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι
πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και
ευσέβειαν, προσμένοντες και σπεύδοντες
εις την παρουσίαν της ημέρας του ΘΕΟΥ,
καθ’ ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι
διαλυθή και τα στοιχεία πυρακτούμενα
θέλουσι χωνευθή; Κατά δε την υπόσχεσιν
ΑΥΤΟΥ νέους ουρανούς και νέαν γην
προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί.
Διά τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες,
σπουδάσατε να ευρεθήτε άσπιλοι και αμώμητοι ενώπιον ΑΥΤΟΥ εν ειρήνη.»
Υπάρχει μια φωτιά του ΘΕΟΥ που
δεν καίει όπως η παραπάνω φωτιά, αλλά
καίει ολόκληρο τον ουρανό και τη γη.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα αυτής
της φωτιάς. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη
1:13-14, μια φωτιά έκαιγε ανάμεσα στα
επτά κηροπήγια που συμβολίζουν τις επτά
εκκλησίες: «είδον ένα όμοιον με ΥΙΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ [ΙΗΣΟΥΣ], ενδεδυμένον
ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον
των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή
ΑΥΤΟΥ και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως
μαλλίον λευκόν, ως χιών [συμβολισμός του
ΑΜΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, που θυσιάστηκε
στα θεμέλια του κόσμου για τις αμαρτίες όλων των μετανοησάντων16]· και οι
οφθαλμοί ΑΥΤΟΥ ως ΦΛΟΞ ΠΥΡΟΣ….»
«Εφάνη δε εις αυτόν [τον Μωϋσή]
άγγελος ΚΥΡΙΟΥ εν φλογί πυρός εκ μέσου της βάτου· και είδε και ιδού, η βάτος
εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν
κατεκαίετο» (Έξοδος 3:2).

4 Ιάκ. 2:10-11 5 Δευτ. 31:21, Α’ Βασ. 8:39, Β’ Βασ. 19:27, Α’ Χρον. 28:9, Ιώβ 31:4, 34:21-22, 25, Ψαλ. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Ησ. 29:15-16, Ιεζ. 11:5, Λουκ. 16:15, Πράξεις Αποστ.
15:18, Εβρ. 4:13, Α’ Ιωάν. 3:20, Αποκ. 20:12-13 6 Α’ Βασ. 8:27, Β’ Χρον. 2:6, Ψαλ. 139:7-16, Παροιμ. 15:3, 11, Ιερ. 23:23-24 7 Γεν. 17:1, 35:11-12, Α’ Χρον. 29:11-12, Β’ Χρον. 20:6,
Ιώβ 42:2, Ψαλ. 104:1-32, Ησ. 26:4, 40:12-18, 21-28, Ματθ. 19:26, 24:30, 28:18, Λουκ. 1:37, Ιωάν. 17:2, Πράξεις Αποστ. 26:8, Εφεσ. 1:19-22, Κολ. 1:12-19, 2:10, Εβρ. 1:1-12, Αποκ. 4:11,
16:9, 19:6 8 Ψαλ. 139:3-10, Ιερ. 23:23-24, Πράξεις Αποστ. 7:48-49, 17:24 9 Ψαλ. 19:14, Ματθ. 12:36-37 10 «Ο Στρατός και η Αεροπορία του Θεού (Οι Φύλακες)», «Άγγελοι του
Παραδείσου Παρακολουθούν τον Πλανήτη», Γεν. 19:1-25, Έξ. 33:1-3, Β’ Σαμ. κεφ. 24, Β’ Βασ. 6:8-17, 19:1-35, Β’ Χρον. 20:1-24, 32:1-22, Ψαλ. 34:7, 35:4-6, Ζαχ. 1:7-21, Ματθ. 13:3643, 47-50, 16:27, Πράξεις Αποστ. 12:21-23, Ιούδ. 14-15, Αποκ. 7:1-2, κεφ. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, κεφ. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 11 Β’ Χρον. 32:19-21, Ησ.
37:36 12 Γεν. 16:6-15, 21:14-21, Κριτ. κεφ. 13, Α’ Βασ. 19:1-8, Δαν. κεφ. 6, Ματθ. 1:18-25, 28:1-8, Λουκ. 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Πράξεις Αποστ. 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44 13 Α’
Χρον. 29:15, Ιώβ 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Ψαλ. 22:29, 39:4-6, Ησ. 2:22, 40:6-7, Ιάκ. 1:10-11, 4:14, Α’ Πέτ. 1:24 14 Έξ. 15:18, Δευτ. 32:39-40, Ιώβ 36:26, Ψαλ. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6,
90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Ησ. 44:6, Θρήν. 5:19, Δαν. 4:34, Λουκ. 1:33, Εβρ. 1:10-12, Α’ Τιμ. 1:17, 6:15-16, Αποκ. 1:8, 17-18, 4:8-11 15 Ψαλ. 73:18-19, Εκκλ. 12:13-14, Δαν.
7:9-10, Πράξεις Αποστ. 17:30-31, Ρωμ. 2:5-13, 16, 14:10-12, Α’ Κορ. 15:52, Β’ Κορ. 5:10, Εβρ. 10:26-31, Αποκ. 11:18, 20:11-15 16 Ησ. 53:4-12, Ιωάν. 1:29, Α’ Πέτ. 1:18-19, Αποκ. κεφ.
5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27
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«Ο δε ΚΥΡΙΟΣ προεπορεύετο αυτών,
την ημέραν εν στύλω νεφέλης, διά να
οδηγή αυτούς εν τη οδώ, την δε νύκτα
εν στύλω πυρός, διά να φέγγη εις αυτούς·
ώστε να οδοιπορώσιν ημέραν και νύκτα»
(Έξοδος 13:21).
«Και η θέα της δόξης του ΚΥΡΙΟΥ ήτο,
εις τους οφθαλμούς των υιών Ισραήλ, ως
πυρ κατατρώγον επί της κορυφής του
όρους» (Έξοδος 24:17).
Στο Κατά Ματθαίον 3:11 ο Ιωάννης ο
Βαπτιστής λέει: «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν
ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος [ο ΙΗΣΟΥΣ] είναι ισχυρότερός μου,
του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα
υποδήματα· ΑΥΤΟΣ θέλει σας βαπτίσει εν
ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ και ΠΥΡΙ.»
«Και αφού εκάθησε μετ’ αυτών [ο
ΙΗΣΟΥΣ] εις την τράπεζαν, λαβών
τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδεν
εις αυτούς. Αυτών δε διηνοίχθησαν οι
οφθαλμοί, και εγνώρισαν ΑΥΤΟΝ. Και
ΑΥΤΟΣ έγεινεν άφαντος απ’ αυτών. Και
είπον προς αλλήλους· Δεν εκαίετο εν υμίν
η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ’
οδόν και μας εξήγει τας γραφάς;» (Κατά
Λουκάν 24:30-32).
Στο Β’ Βασιλέων 6:17 ο Ελισσαιέ
προσευχήθηκε στο ΘΕΟ να ανοίξει τα
μάτια, του υπηρέτη του: « Άνοιξον, δέομαι,
τους οφθαλμούς αυτού, διά να ίδη. Και
ήνοιξεν ο ΚΥΡΙΟΣ τους οφθαλμούς του
υπηρέτου, και είδε· και ιδού, το όρος ήτο
πλήρες ίππων και αμαξών [άμαξες, UFO,
ιπτάμενοι δίσκοι] ΠΥΡΟΣ [όπως ακριβώς
το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, η ΦΩΤΙΑ με την
οποία βαπτίζει ο ΙΗΣΟΥΣ όταν προικιζόμαστε δύναμη από ψηλά, βαπτισμένοι με
το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και τη ΦΩΤΙΑ] περί
τον Ελισσαιέ.»
Στις Πράξεις των Αποστόλων 1:7-9, ο
ΙΗΣΟΥΣ λέει στους μαθητές ΤΟΥ: «Δεν
ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους
ή τους καιρούς, τους οποίους ο ΠΑΤΗΡ
έθεσεν εν τη ιδία ΑΥΤΟΥ εξουσία. Αλλά
θέλετε λάβει δύναμιν [ΦΩΤΙΑ και ΖΗΛΟΝ], όταν επέλθη το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ εφ’ υμάς, και θέλετε είσθαι εις ΕΜΕ
μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση
τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου
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της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων
αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν
ΑΥΤΟΝ από των οφθαλμών αυτών.»
Το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ πήρε τον ΙΗΣΟΥ
στον Παράδεισο. Το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
διαχειρίζεται τα UFO, τους ιπτάμενους
δίσκους ή τα ΠΥΡΙΝΑ άρματα με τους
αγγέλους. Δεν προέρχονται από κανένα
πλανήτη. Είναι Παραδείσια - προέρχονται
από τον Παράδεισο - και προετοιμάζουν
τη γη για το τέλος του χρόνου, λίγο πριν ο
ΙΗΣΟΥΣ επιστρέψει στη γη. Επίσης, επιβάλλουν την αρχή των οδυνών για την
οποία έκανε λόγο ο ΙΗΣΟΥΣ στο 24ο Κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
Κατά τα λόγια του ΙΗΣΟΥ: «Βλέπετε μη
σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν
ελθεί επί τω ονόματί ΜΟΥ, λέγοντες, Εγώ
είμαι ο ΧΡΙΣΤΟΣ, και πολλούς θέλουσι
πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους
και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να
γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος.
Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και
βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει
πείναι και λοιμοί [(ο λοιμός είναι θανατηφόρα επιδημία, η πανώλη, και κάθε τι
που θεωρείται καταστροφικό] και σεισμοί
κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή
ωδίνων» (Κατά Ματθαίον 24:4-8).
Δεν πιστεύετε ότι έχουμε ξεπεράσει πια
τις οδύνες; Σύμφωνα με το εδάφιο 9: «Τότε
θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν [ενώ ο
ΘΕΟΣ και οι άγγελοι παρακολουθούν!],
και θέλουσι σας θανατώσει [όπως θανατώθηκαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο
μακελειό του Γουάκο - ενώ ο ΘΕΟΣ και οι

άγγελοι παρακολουθούν. Η Τζάνετ Ρένο
και ο Μπιλ Κλίντον δήλωσαν δημόσια
στην τηλεόραση ότι αναλαμβάνουν πλήρη
ευθύνη για την τραγωδία. Ο Μπιλ Κλίντον
είπε: ‘Αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα για
τους ανθρώπους ώστε να μην συμμετέχουν
σε αιρέσεις. Αυτό αποτελεί παράνομη,
αντισυνταγματική ενέργεια κατά της
Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος
από τον Μπιλ Κλίντον - την οποία και ο
ίδιος παραδέχτηκε], και θέλετε [οι πραγματικοί Χριστιανοί] είσθαι μισούμενοι υπό
πάντων των εθνών διά το όνομά ΜΟΥ
[επειδή αγαπάτε τον ΙΗΣΟΥ. Ο ΙΗΣΟΥΣ
και οι παρατηρητές παρακολουθούν όλα
όσα συμβαίνουν εδώ.] Και τότε θέλουσι
σκανδαλισθή πολλοί [λόγω της δίωξης
που υφίστανται οι πραγματικοί Χριστιανοί,
όχι οι Καθολικοί)] και θέλουσι παραδώσει
αλλήλους[(όπως έχουν ήδη κάνει] και
θέλουσι μισήσει αλλήλους [όπως κάνουν].
Και πολλοί ψευδοπροφήται [του Σατανά]
θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς.
[Κατά την Αποκάλυψη 12:9: «Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος,
ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς,
ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη
(από τον Παράδεισο) εις την γην, και οι
άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού.»]
Και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η
αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή. Ο
δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει
σωθή. [Ο ΘΕΟΣ και τα ΠΥΡΙΝΑ άρματα
παρακολουθούν και ακούνε τα πάντα.]
Και θέλει κηρυχθή τούτο το Ευαγγέλιον
[αυτές οι αλήθειες] της βασιλείας εν όλη
(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Γκάνα

Αγαπητέ Πάστορα Tony Alamo,
Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί για το ενάρετο έργο που εξακολουθείτε να προσφέρετε στα έθνη. Με την εκκλησία μου - The Grace Hour Ministry International,
Γκάνα - επισκεφτήκαμε μερικές περιοχές γύρω από τη Μάφι-Κουμάσι για να μοιράσουμε ενημερωτικά δελτία του Tony Alamo σε πάνω από 5.000 ανθρώπους.
Τους μεταφέραμε τα χαρμόσυνα νέα και 500 άνθρωποι αφοσιώθηκαν στο Χριστό.
Κανονίσαμε να συναντιόμαστε κάθε Τρίτη και Κυριακή για να μελετούμε το Λόγο
του Θεού και να προσευχόμαστε για το ποίμνιο του Tony Alamo. Το φετινό θέμα
είναι: 2013 Το Έτος της Θεϊκής Επιτυχίας (Α΄ Βασιλέων 8:56). Ως υπεύθυνος της
ομάδας θα ήθελα να δράξω αυτήν την ευκαιρία για να ζητήσω 20.000 φυλλάδια,
50 αντίγραφα της Αγίας Γραφής για τους νέους αρχηγούς της ομάδας και 300 αντίγραφα του βιβλίου Μεσσίας για την επερχόμενη ανοιχτή σταυροφορία που έχει
προγραμματιστεί για τις 11 - 20 Φεβρουαρίου 2013, και για να παρακαλέσουμε το
Θεό να εισακούσει τις προσευχές μας και να απελευθερώσει τον Πάστορα Alamo
από τη φυλακή.
Stephen Kwabla Gbeve				
Επαρχία Βόλτα, Γκάνα
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ΠΥΡΙΝΑ ΑΡΜΑΤΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα
τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος [του
κόσμου]. Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα
της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω
αγίω (ο αναγινώσκων ας εννοή)» (Κατά
Ματθαίον 24:9-15).
Η απέχθεια που κάνει ολόκληρο τον
κόσμο δυστυχή είναι όταν ο Πάπας της
Ρώμης, το Βατικανό, συγκεντρώνει τους
επικεφαλής όλων των εθνών για να
σχηματίσουν την Παγκόσμια Διακυβέρνηση, τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, δηλαδή
το θηρίο. Αυτό γίνεται με ενέργειες από
το Σατανά.
Ακολουθεί ένα άρθρο της 10ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με ένα δελτίο τύπου
από το Βατικανό: «Το Βατικανό απευθύνει
έκκληση για Παγκόσμια Διακυβέρνηση και
μια Νέα Τάξη Πραγμάτων» του Andrew
Puhanic, συνεργάτη της Activist Post. «Ο
ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας [αίρεση],
ο Πάπας Βενέδικτος XVI, απηύθυνε έκκληση για την καθιέρωση μιας Παγκόσμιας

Διακυβέρνηση και μιας Νέα Τάξης Πραγμάτων. Σε έναν λόγο του στο Ποντιφικό Συμβούλιο για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη
τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012 ο Πάπας
απηύθυνε έκκληση για τη ‘δημιουργία
μιας παγκόσμιας κοινότητας με αντίστοιχη
εξουσία’ που θα εξυπηρετεί το ‘κοινό κoαλό
της οικογένειας των ανθρώπων.
Το κοινό καλό; Στην Αποκάλυψη 16:12 ο ΘΕΟΣ είπε ότι αν συμμετέχουμε σε
τέτοιους καταστροφικούς οργανισμούς
όπως αυτό το θηρίο, αυτή η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, αυτή τη Νέα Τάξη
Πραγμάτων, είμαστε άξιοι της μοίρας
μας: «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του
ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους·
Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του ΘΕΟΥ. Και υπήγεν ο
πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί
την γήν· και έγεινεν έλκος κακόν και πονηρόν εις τους ανθρώπους, τους έχοντας
το χάραγμα του θηρίου [το οποίο είναι και
πάλι το σημάδι της Παγκόσμιας Κυβέρνησης, της Νέας Τάξης Πραγμάτων] και
τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού
[(που είναι όλοι εξαπατημένοι , άσωτοι
άνθρωποι ).»

Σύμφωνα με την Αποκάλυψη 19:20:
«Και επιάσθη το θηρίον [η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, η Νέα Τάξη Πραγμάτων υπό
την ηγεσία της Ρώμης17] και μετά τούτου
ο ψευδοπροφήτης [ που είναι η αίρεση
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας], όστις
έκαμε τα σημεία [ψεύτικα θαύματα, όπως
η εμφάνιση της Μαρίας και τα αγάλματα
του ΙΗΣΟΥ που ματώνει στο σταυρό ή
τα αγάλματα της Μαρίας με χέρια της να
αιμοραγούν] ενώπιον αυτού, με τα οποία
επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα
του θηρίου [όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι
αποπλανήθηκαν από το Σατανά], και
τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού
[(όσοι υπηρέτησαν την κυβέρνησή του
και τελούν υπό τις διαταγές του]. Ζώντες
ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του
πυρός, την καιομένην με το θείον.»
Οι πράξεις και τα λόγια αυτού του
Πάπα οδηγούν με ταχύ ρυθμό τον εξαπατημένο κόσμο στην αποδοχή του χαράγματος του θηρίου στο χέρι ή μέτωπο.
Όλοι εκείνοι που δέχονται το χάραγμα
βλασφημούν το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και ο
πάπας εξαπατά πολλούς στο όνομα της
ειρήνης και της ασφάλειας.18 Σύμφωνα

17 Αποκ. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3 18 Ιερ. 6:13-14, 8:11, Ιεζ. 13:9-10, Ματθ. 10:34, Α’ Θεσ. 5:1-9

Εκκλησία του Alamo,
Ευχαριστώ για το τελευταίο πακέτο με το
έντυπο υλικό. Άλλο ένα θα ήταν πολύ χρήσιμο. Μου έχουν μείνει μόλις τρία αντίτυπα!
Όταν βλέπω πολλά αυτοκίνητα, τα βάζω
στα παρμπρίζ! Η ηχογράφηση του πάστορα Alamo σχετικά με τη σπορά άλλαξε τη
ζωή μου. Επίσης, ο πάστορας Tony είπε:
«Κάνε κάτι όσο μπορείς». Χθες επισκέφτηκα ένα Λουθηρανικό σχολείο με πολλά
αυτοκίνητα και ένα κολέγιο, και μετά πήγα
την προβλήτα στην παραλία Seal Beach και
μου τελείωσαν τα φυλλάδια! Ήταν μια υπέροχη Σωτήρια ημέρα Θεού και απόλαυσα
το αγαπημένο μου άθλημα... Να κλοτσάω
τα οπίσθια του διαβόλου! Και όπως λέει και
ο πάστορας Tony: «Αυτό μου δίνει μεγάλη
χαρά». Πολλοί έχουν ακούσει για τον Tony
από τα ΜΜΕ, τα οποία όπως ξέρετε ελέγχονται από το Βατικανό! Όταν μοιράζω φυλλάδια σε αυτούς του ανθρώπους, φροντίζω
να ακούνε την πραγματική αλήθεια για τον
Πάστορα Alamo! Αυτοί που τον λασπολογούν ψεύδονται και τον μισούν (όπως μισούσαν τον Ιησού), επειδή είναι ο νούμερο
1 δημόσιος κίνδυνος αφού εκθέτει το Βατικανό, την αίρεση του Σατανά.

Καλιφόρνια
Όπως είχε πει ο Πάστορας Alamo, είναι ένας πόλεμος των λέξεων, οι αλήθειες
του Θεού ενάντια στα ψέματα του Σατανά!
Πολλοί, όμως, από τους ανθρώπους που
παίρνουν τα φυλλάδιά σας ακούνε την
πραγματική αλήθεια για τη διακονία του
Alamo! Όσο περισσότερο διώκουν τον
Tony, τόσο περισσότερο βεβαιώνομαι ότι
είναι άνθρωπος του Κυρίου. Το μόνο που
πρέπει να κάνετε είναι να ακούσετε τα μηνύματα για να καταλάβετε ότι είναι αληθινός προφήτης του Θεού! Είθε στον Παράδεισο να βρεις τη θέση που σου ταιριάζει,
Πάστορα Tony, προσφέροντας τη ζωή σου
στο Θεό για τη σωτηρία άλλων, να ζήσεις
αιωνίως στον Παράδεισο και να μην γνωρίσεις ποτέ την άσβεστη φωτιά της Κόλασης! Ακόμη και αν σε δολοφονήσουν,
ξέρω πως το θεάρεστο έργο σου θα δώσει
συνέχεια στο κήρυγμα του αιώνιου Ευαγγελίου! Ο Σατανάς δεν μπορεί να σταματήσει το αληθινό έργο του Θεού! Παρόλο
που βρίσκεσαι στη φυλακή, το Ευαγγέλιο
κηρύττεται πιο εντατικά από ποτέ μέσα
από το πληροφοριακό υλικό σου και από
αφοσιωμένους Χριστιανούς σαν εσένα σε
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ολόκληρο τον κόσμο, Πάστορα. Ο Σατανάς ηττήθηκε. Δόξα σοι Κύριε!
Το Βατικανό, η μεγάλη πόρνη, δεν έχει
αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει! Προσεύχομαι στο Θεό να σώσει τον Πάστορα
Alamo από το σατανικό θηρίο και το ξέρω
πως θα το κάνει! «Ουδέν όπλον κατασκευασθέν εναντίον σου θέλει ευοδωθή.» Τι υπόσχεση! «Μη εγγίσητε τους κεχρισμένους
μου και μη κακοποιήσητε τους προφήτας
μου.» Κατά την Αποκάλυψη 18:24: «Και εν
αυτή [το Βατικανό] ευρέθη αίμα προφητών
και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί
της γης.» Αλλά ξέρουμε ποιος θα κερδίσει
στο τέλος και αυτός δεν θα είναι ο διάβολος! Κράτα γερά! Το ξέρω ότι θα τα καταφέρεις Tony, εσύ και η εκκλησία σου. Όπως
είπε ο Tony: «Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει για τον καινούργιο νόμο του μίσους - αν
δεν αποδέχεστε το γάμο μεταξύ ατόμων
του ίδιου φύλου είναι έγκλημα.» Είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί σύντομα.
Ευχαριστώ και πάλι για όλα. Ανυπομονώ
να λάβω το υλικό για να συνεχίσω να επιτίθεμαι στο Σατανά! Δόξα σοι Κύριε!
W. D.		
Λέικγουντ, Καλιφόρνια

με την Αποκάλυψη 13:16-17: «Και έκαμνε
[(ο Πάπας ως ενσάρκωση του Σατανά,
της ψεύτικης εκκλησίας του, της Νέας
Τάξης Πραγμάτων και της Παγκόσμιας
Διακυβέρνησης] πάντας, τους μικρούς
και τους μεγάλους και τους πλουσίους
και τους πτωχούς και τους ελευθέρους
και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα
επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των
μετώπων αυτών. Και να μη δύναται μηδείς
να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το
χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον
αριθμόν του ονόματος αυτού.»
Στο δελτίο τύπου του ο Πάπας πρόσθεσε ότι πρόκειται για «ένα μέσο υπεράσπισης της παγκόσμιας ειρήνης και
δικαιοσύνης [‘Σεις είσθε εκ πατρός του
διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός
σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ’

αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν
τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν
αυτώ. Όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων
λαλεί, διότι είναι ψεύτης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους’ (Κατά Ιωάννην 8:44)].
Το όραμα του Πάπα για την καθιέρωση
μιας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και
μιας Νέας Τάξης Πραγμάτων υποτίθεται
ότι δεν αποσκοπεί στη δημιουργία μιας
νέας υπερδύναμης, αλλά ενός νέου κυβερνητικού φορέα [ενός καταραμένου,
άσωτου κόσμου (αλλά με λυτρωμό των
αγίων)] που θα προσφέρει σε εκείνους
(τους δόλιους πολιτικούς), που είναι
υπεύθυνοι τη λήψη αποφάσεων, κριτήρια
κρίσης και πρακτικές κατευθυντήριες
γραμμές. Σύμφωνα με τα λόγια του Πάπα:
«Ο προτεινόμενος κυβερνητικός φορέας
(Παγκόσμια Διακυβέρνηση) δεν θα είναι

μια υπερδύναμη, συγκεντρωμένη στα
χέρια των λίγων που θα κατακυρίευαν τον
κόσμο , εκμεταλλευόμενοι τους πλέον
αδύναμους.» [(Αυτό ακριβώς είναι που
σχεδιάζουν να κάνουν και το εφαρμόζουν
ήδη.] Επίσης, ο Πάπας περιέγραψε το
όραμά του ως «ηθική [(ανήθικη] δύναμη»
ή ηθική εξουσία [αν είναι τόσο ηθικός,
γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την
προβολή των Δέκα Εντολών στα δημόσια
σχολεία ή στα κυβερνητικά κτίρια, π.χ.
στις δικαστικές αίθουσες;] ‘ικανή να ασκεί
επιρροή με βάση τη λογική, δηλαδή μια
συμμετοχική εξουσία περιοριζόμενη ως
προς τη δικαιοδοσία της από το νόμο.’»19
Ο ΘΕΟΣ μας προστάζει να μένουμε
μακριά από όλους τα όργανα του Σατανά
και κυρίως την Παγκόσμια Κυβέρνηση
(Συνέχεια στη σελίδα 8)

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html 20 Β’ Κορ. 6:14-18, Β’ Θεσ. 2:3-12, Αποκ. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, κεφ. 17, 18:1-8,
19:1-3, 17-21, 20:4, 10

Μαρτυρία της Suzette Brown
Ονομάζομαι Suzette Brown και είμαι
μέλος της Χριστιανικής Εκκλησίας του
Tony Alamo τα τελευταία πέντε χρόνια
περίπου. Αυτά τα πέντε χρόνια ήταν τα
καλύτερα της ζωής μου. Μέσα από τα
διδάγματα του πάστορά μου, του Tony
Alamo, έμαθα να προσεύχομαι και να
παίρνω δύναμη από τον Κύριο, να διαβάζω ευλαβικά τη Βίβλο και να κηρύττω
τους ανθρώπους. Ευχαριστώ τη Χριστιανική Εκκλησία του Tony Alamo, επειδή
από τη στιγμή που σώθηκα θέλησα να
υπηρετήσω τον Κύριο με όλη μου την
καρδιά και Του προσφέρω τη ζωή μου, και
αυτή η εκκλησία άνοιξε τις πόρτες της σε
εμένα.
Μεγάλωσα σε διάφορες Χριστιανικές
εκκλησίες από πολύ νεαρή ηλικία. Όταν
ήμουν μικρή, μου άρεσαν οι εκκλησιαστικοί ύμνοι. Ο θείος μου ο Mike ήταν πάστορας και μου μίλησε για την Κόλαση
όταν ήμουν πέντε χρονών. Μου είπε για
τη φωτιά και τα αιώνια βασανιστήρια.
Εγώ τον ρώτησα: «Πώς μπορώ να σωθώ;»
Εκείνος προσευχήθηκε μαζί μου. Θυμάμαι
ακόμη την προσευχή: «Κύριε, πιστεύω ότι
πέθανες στο σταυρό για τις αμαρτίες μου
και αναστήθηκες την τρίτη ημέρα. Έλα
στην καρδιά μου, Κύριε Ιησού.» Ποτέ δεν
μου είπαν για τη δύναμη του αίματος του
Ιησού να καθαρίζει τις αμαρτίες μου ή ότι
έπρεπε να τηρώ τις εντολές του Θεού. Ο

θείος μου μού είπε ότι είχα σωθεί και ότι
η σωτηρία μου θα κρατούσε για πάντα.
Πίστευα ότι «αρκεί να σωθείς μία φορά»
και ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Αυτό μου
έμαθαν στις εκκλησίες. Πίστευα πραγματικά ότι το μόνο που χρειαζόμουν για
να σωθώ είναι να λέω την προσευχή μου
και να πιστεύω ότι ο Ιησούς πέθανε στο
σταυρό για τις αμαρτίες μου. Από τη στιγμή που έγινα 5 χρονών, πίστευα ότι είχα
σωθεί.
Όταν ήμουν στο λύκειο πήγαινα σε
μια Νότια Εκκλησία των Βαπτιστών. Ο
πάστορας και ο υπεύθυνος της χορωδίας
αμάρταναν και μου δημιουργούσαν αποστροφή για το Χριστιανισμό. Όχι ότι εγώ
ήμουν καλύτερη... Κι εγώ ήμουν αμαρτωλή. Έτσι σταμάτησα να πηγαίνω στην εκκλησία.
Την τελευταία χρονιά στο λύκειο ήθελα να διασκεδάζω και να είμαι χαλαρή.
Ήμουν άριστη μαθήτρια. Ξεκίνησα να
συναναστρέφομαι λάθος άτομα και απέκτησα εξάρτηση στην μεθαμφεταμίνη.
Έπαιρνα την ουσία σε καθημερινή βάση.
Άρχισα να λέω ψέματα, να κλέβω και να
πουλάω ναρκωτικά. Η ζωή μου είχε πάρει
τον κατήφορο. Έχασα τον εαυτό μου και
έπεσα σε κατάθλιψη. Ένιωθα τόσο κενή
και μόνη. Έφυγα από το σπίτι για να ζήσω
με το φίλο μου που ήταν έμπορος ναρκωτικών και κατάντησα τόσο δυστυχισμένη.
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Αδελφή Suzette Brown
Παράτησα τις σπουδές μου στο Κολέγιο,
σταμάτησα να δουλεύω και το έριξα στα
ναρκωτικά. Έπαιρνα μεθαμφεταμίνη επί
οχτώ χρόνια. Ποτέ δεν ήθελα να εθιστώ
σε τίποτα , αλλά ο Σατανάς με είχε κυριεύσει και δεν μπορούσα να σταματήσω.
Λίγα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου
παρακολούθησα το «Loose Change». Είδα
τους δίδυμους πύργους να πέφτουν και
κατάλαβα ότι η κατεδάφιση ήταν ελεγχόμενη. Άρχισα να ερευνώ τα γεγονότα
γύρω από την 11η Σεπτεμβρίου. Ήθελα
να μάθω την αλήθεια, για το ποιος ήταν
υπεύθυνος για αυτήν την τραγωδία. Δεν

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

Μαρτυρία της Suzette Brown
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

πίστευα στην κυβέρνησή μας. Έψαχνα
για τέσσερα-πέντε χρόνια - χιλιάδες ώρες
έρευνας. Αυτή η έρευνα μου πρόσφερε
διέξοδο από τα καθημερινά μου προβλήματα και μου έγινε εμμονή. Σε αυτό το
σημείο της ζωής μου το μόνο που έκανα
ήταν να μαστουρώνω και να κάνω έρευνα.
Μια μέρα κατάλαβα πως όλα όσα διάβαζα ήταν ψέματα. Καθόμουν μπροστά στον
υπολογιστή μου και άρχισα να προσεύχομαι: «Κύριε, δείξε μου την αλήθεια για την
11η Σεπτεμβρίου. Αισθάνομαι υποχρεωμένη να μάθω την αλήθεια. Έψαξα τόσο
πολύ. Δείξε μου την αλήθεια και βοήθησέ με να ξεχωρίσω τα ψέματα.» Ο Κύριος
αποκρίθηκε αμέσως. Άρχισα να βρίσκω
πληροφορίες για τους Ιησουίτες και το
Βατικανό. Μέχρι τότε δεν ήξερα τίποτα
για την Καθολική Εκκλησία. Βρήκα στο
ίντερνετ ένα βίντεο του Alberto Rivera
(πρώην Ιησουίτη ιερέα) να μιλά στη Χριστιανική Εκκλησία του Tony Alamo το
1984. Σημείωσα σε ένα χαρτάκι «Χριστιανική Εκκλησία του Tony Alamo» και
το άφησα στην άκρη, μέχρι που το ξέχα-

σα τελείως. Συνέχισα την έρευνά μου για
τους Ιησουίτες και το Βατικανό. Πίστευα
στην αρπαγή πριν τον Αντίχριστο, οπότε νόμιζα ότι δεν θα ήμουν εδώ όταν θα
έφτανε η παγκόσμια κυβέρνηση. Ο Θεός
άρχισε να μου ανοίγει τα μάτια και κατάλαβα ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου
και ότι το Βατικανό είναι η Μητέρα κάθε
Κακού. Δεν ήθελα να το πιστέψω.
Μια μέρα ο φίλος μου ήρθε και μου
είπε ότι η αρπαγή είναι ψέμα. Θύμωσα,
αλλά δεν γνώριζα τη Βίβλο και δεν μπορούσα να στηρίξω τα πιστεύω μου με
βάση τη Βίβλο. Έτσι άρχισα να διαβάζω
τη Βίβλο για να του αποδείξω ότι έκανε
λάθος. Δεν έβρισκα όμως τίποτα που να
με βοηθάει. Στο Κατά Ματθαίον, κεφ. 24
εδάφ. 29-30 διάβασα: «Ευθύς δε μετά την
θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει
σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το
φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των
ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλει
φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου
εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει
πάσαι αι φυλαί της γης και θέλου-

σιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον
επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.» Σκέφτηκα ότι «Ο
Κύριος θα έρθει μετά τη δοκιμασία , όχι
πριν!» Συνέχισα να διαβάζω τις γραφές,
όπου καλεί τους μαθητές Του να «παραμένουν άγρυπνοι» και «να είναι έτοιμοι»,
επειδή Δεν γνωρίζεις το χρόνο τη στιγμή
και την ώρα του ερχομού Μου». Ρώτησα
τον Κύριο: «Γιατί ζητάς από τους μαθητές
Σου να παραμένουν άγρυπνοι και να είναι
έτοιμοι αν δεν γίνεται να χάσουμε τη σωτηρία μας ; Για ποιο πράγμα αγρυπνούμε;» Ο Κύριος μίλησε στην καρδιά μου
και μου είπε: «Επειδή μπορεί να χάσετε
τη σωτηρία σας.» Ήμουν πολύ θυμωμένη
με τις εκκλησίες. Μου έλεγαν ψέματα και
με εξαπατούσαν. Δεν ήθελα να ξαναπάω
στην εκκλησία.
Την εποχή αυτή αισθανόμουν χαμένη,
πνιγμένη μέσα στο βούρκο της αμαρτίας
και εθισμένη στη μεθαμφεταμίνη. Σταμάτησα την έρευνά μου για τους Ιησουίτες,
επειδή άρχισα να φοβάμαι. Ήθελα να τα
ξεχάσω όλα. Μια μέρα που καθόμουν στο
σαλόνι μου υπό την επήρεια ναρκωτικών,
με κατέλαβε ένα ακατανίκητο συναίσθημα. Ένιωθα την παρουσία του Θεού. Άρ-

Ουγκάντα

Γερμανία
Αγαπητέ Πάστορα Alamo,
Χαιρετισμούς στο όνομα του Κυρίου. Αισθάνομαι ευλογημένος που
διάβασα την ιστοσελίδα σας. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείτε να μου
στείλετε το υλικό σας στα Αγγλικά και τα Γερμανικά. Το ιδανικό θα ήταν να
μου στείλετε υλικό για 100 άτομα, επειδή θέλω όλοι στην εκκλησία μου
να αποκτήσουν το βιβλίο Μεσσίας. Θα μπορούσα να έχω 50 αντίτυπα στα
Γερμανικά και 50 στα Αγγλικά; Επίσης, χρειαζόμαστε 10 αντίτυπα της Βίβλου είτε στα Αγγλικά είτε στα Γερμανικά και φυλλάδια για 1.000 άτομα,
επειδή σκοπεύουμε να βγούμε στο δρόμο! Ο Θεός να σας ευλογεί που
μας βοηθάτε να διδάσκουμε στους ασώτους το λόγο του Θεού! Ελπίζω να
έχω νέα σας σύντομα!
Ο εν Χριστώ αδελφός σας
Andre J. Schoen				
Κολωνία, Γερμανία

Νότια Αφρική
Πόσο υπέροχος είναι ο Θεός του Ιακώβ, ο Ζωντανός, ο Άγιος Θεός μας!
Πάντα ευχαριστώ το Θεό, γιατί η διακονία σας φέρνει πραγματικά τους ανθρώπους κοντά στο Θεό και αρχίζουν να υπηρετούν το θέλημά Του με όλη
τους την καρδιά, το μυαλό, την ψυχή και τη δύναμη. Σ’ ευχαριστώ, Πάστορα
Tony Alamo. Είθε εσύ και η διακονία σας να έχετε τη χάρη και το έλεος του
Θεού.
Gift Limban Nangwale
Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική
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Αγαπητέ Πάστορα Tony Alamo,
Σας απευθύνω τους χαιρετισμούς μου
στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαι ο Πάστορας Embwata Yamungu, υπεύθυνος για
τη διανομή του υλικού σας στην Καμπάλα
της Ουγκάντα.
Θέλω να ευχαριστήσω το Θεό για το
έργο που έκανε μέσα από το υλικό σας. Μοίρασα το υλικό σας στο City Center College
School και στο δημοτικό σχολείο Nakivubo.
Σώθηκαν πάνω από 30 μαθητές. Στο Κογκό
σώθηκαν 15 άνθρωποι.
Θα σας παρακαλούσα να μου στείλετε
το υλικό σας μαζί με 20 αντίτυπα της Βίβλου
στα Αγγλικά, 20 αντίτυπα της Βίβλου στα
Γαλλικά, 20 αντίτυπα του βιβλίου Μεσσίας
στα Γαλλικά, 20 αντίτυπα του βιβλίου Μεσσίας στα Αγγλικά και 25 μπλουζάκια για την
ομάδα μας στην Ουγκάντα και το Κογκό.
Τα αντίγραφα της Βίβλου θα τα μοιράσουμε
στους αγαπητούς νεοφώτιστους.
Ο εν Χριστώ αδελφός σου,
Πάστορας Embwata Yamungu
Καμπάλα, Ουγκάντα

χισα να κλαίω χωρίς σταματημό. Έπεσα
στα γόνατα και έκλαψα στο όνομα του
Κυρίου με όλη μου την καρδιά, λέγοντας:
«Κύριε, πώς μπορώ να λέω ότι σε αγαπώ
και να συνεχίζω να αμαρτάνω, πώς μπορώ
να λέγομαι Χριστιανή και να συνεχίζω να
αμαρτάνω;» Η καρδιά μου έσπασε σε εκατομύρια κομμάτια. Αισθανόμουν ντροπή,
αισθανόμουν διαλυμένη και βρώμικη. Ο
Κύριος που έδειξε ότι δεν είχα σωθεί και
ότι βάδιζα στο δρόμο προς την Κόλαση.
Ζήτησα από τον Κύριο να μου δείξει έναν
τρόπο να επανορθώσω, κάπου να πάω.
Είπα στον Κύριο ότι όλες οι εκκλησίες μου
είπαν ψέματα και ότι θα υπάρχει κάποιο
μέρος που μπορώ να απευθυνθώ. Δεν
ήθελα να πάω στην Κόλαση, δεν ήθελα να
παίρνω ναρκωτικά, αλλά δεν μπορούσα
να σταματήσω. Δεν ήθελα να αμαρτάνω,
αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω.
Τότε βρήκα το σημείωμα που είχα γράψει πριν από μήνες: «Χριστιανική Εκκλησία του Tony Alamo». Μπήκα στο διαδί-

Ο αδελφός Joseph Banda μοιράζει υλικό του
Alamo που μιλάει στην ψυχή στο κέντρο της
πόλης Τσιπάτα - Τσιπάτα, στη Ζάμπια

Φλόριντα
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Παρακαλώ ενημερώστε τον Πάστορα Alamo
ότι κατέβασα τα μηνύματά του και τα
έγραψα σε CD για να τα ακούω. Έχω
σταματήσει πλέον να ακούω ραδιοφωνικές εκπομπές (είχα ήδη σταματήσει να παρακολουθώ τηλεόραση το
2003). Ακούω τα μηνύματα του Πάστορα Alamo συνέχεια και μαθαίνω πολλά
πράγματα για το ΛΟΓΟ του ΘΕΟΥ. Αισθάνομαι ευλογημένος!
Δόξα στον Ιησού
Hank Christen
Αγία Πετρούπολη, Φλόριντα

κτυο και άρχισα να διαβάζω τα κείμενά
του για το Ευαγγέλιο . Δεν χόρταινα. Η
παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατέκλυζε τα κείμενα, που έρεαν σαν ιαματικό
νερό στη διαλυμένη μου ψυχή. Διάβαζα
τα κείμενα μέρα και νύχτα. Το συναίσθημα ήταν πολύ δυνατό. Διάβασα τα άρθρα
«Τα Μυστικά του Πάπα», «Σατανικοί
Πράκτορες της Παγκόσμιας Κυβέρνησης
με τη Μάσκα Πρακτόρων των Ηνωμένων
Πολιτειών» και «Ακόμη Ένα Περλ Χάρμπορ» και κατάλαβα ότι ο πάστοράς μας
γνώριζε την αλήθεια.
Ένα Σαββατοβραδο ζήτησα από το
φίλο μου να με πάει στον κόλπο του Σαν
Φρανσίσκο. Την Κυριακή παρακολούθησα δύο λειτουργίες. Μπορούσα να νιώσω το Άγιο Πνεύμα. Ήξερα ότι εκεί με
ήθελε ο Κύριος, αλλά δεν ήμουν έτοιμη.
Πήγα στο σπίτι και πάλεψα με την ιδέα
του Κυρίου για τρεις εβδομάδες. Εξακολουθούσα να παίρνω ναρκωτικά και να
είμαι με το φίλο μου. Μια μέρα διάβασα
ένα άρθρο με τίτλο «Ο Δρόμος
προς τη Δύναμη» και τότε βρήκα την πίστη να πέσω στα γόνατα. Ο Σατανάς μου έλεγε ότι θα
επέστρεφα στα ναρκωτικά και
δεν ήθελα να πω την προσευχή
του αμαρτωλού. Μόνο που αυτή
τη φορά τα δεσμά έσπασαν. Πίστεψα με όλη μου τη καρδιά ότι
ο Κύριος θα με απελευθερώσει

από τις αμαρτίες μου και την εξάρτησή
μου από τα ναρκωτικά. Είπα την προσευχή του αμαρτωλού με όλη μου την
ψυχή και το αποφάσισα: «Θα υπηρετήσω
τον Κύριο με όλη μου την καρδιά και δεν
θα επιστρέψω ποτέ στην αμαρτωλή ζωή
μου.» Είχα πέσει στα γόνατα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Ο Ιησούς Χριστός
με ελευθέρωσε. Ήξερα ότι είχα σωθεί.
Μπορούσα να νιώσω το Άγιο Πνεύμα να
με διακατέχει και το αίμα Του να ξεπλένει
τις αμαρτίες μου. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Έκλαιγα με δάκρυα χαράς. Ήθελα να
τρέξω και να πω σε όλους αυτό που μου
συνέβη. Δεν είχα καμία επιθυμία για ναρκωτικά, ούτε για να αμαρτήσω. Το μόνο
που ήθελα ήταν να διαβάζω τη Βίβλο και
να υπηρετώ τον Κύριο. Έγινα μέλος της
εκκλησίας δύο μέρες μετά και εσώθηκα
στις 11 Ιανουαρίου 2008. Ετοίμασα δύο
βαλίτσες, ανέβηκα στο τρένο και ήρθα
εδώ. Ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένη.
Εξακολουθώ να είναι απεξαρτοποιμένη
από τα ναρκωτικά. Βαπτίστηκα στο όνομα του Άγιου Πνεύματος και αυτό θέλω
να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου.
Να προσφέρω στον Κύριο, που έδωσε τη
ζωή του για Εμένα στο Γολγοθά. Ο Κύριος σώζει και μπορεί να σας δώσει τη
δύναμη να ξεφύγετε από την αμαρτία. Το
έκανε για μένα και μπορεί να το κάνει για
όλους όσους ζητήσουν τη βοήθειά Του με
ειλικρίνεια και μετάνοια.

Φιλιππίνες

Αγαπητέ Ευαγγελιστή Tony Alamo,
Σας γράφω με τη βοήθεια της κόρης του εργοδότη μου που είναι σαν
αδερφή μου, επειδή τα Αγγλικά μου
δεν είναι και τόσο καλά. Είμαι δεκαεννιά ετών, έχω αποφοιτήσει από ένα
λύκειο των Φιλιππίνων στην περιοχή
Αντίκ και εργάζομαι ως οικιακή βοηθός σε μια πολύ καλή οικογένεια εδώ
και πάνω από ένα χρόνο.
Η οικογένεια ακούει τη ραδιοφωνική
εκπομπή σου με τίτλο «Tony Alamo
Ministries» κάθε Κυριακή και με προέτρεψαν κι εμένα να την ακούω. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω λόγω
της γλώσσας, αλλά με βοηθούν και
μου εξηγούν τους διαλόγους. Μόλις

7

κατανοήσω το νόημα, το ενστερνίζομαι και το εκτιμώ ακόμη περισσότερο.
Εύχομαι να συνεχίσετε να μοιράζετε
την αγάπη του Θεού μέσα από την
εκπομπή σας. Σου εύχομαι καλή δύναμη και σε παρακαλώ να με συμπεριλάβεις στις προσευχές σας, ειδικά
για την υγεία της οικογένειάς μου.
Σας παρακαλώ, ακόμη, να συμπεριλαμβάνετε στις προσευχές σας την
οικογένεια για την οποία εργάζομαι.
Είναι πολύ καλοί μαζί μου και μου
συμπεριφέρονται σαν να είμαι μέλος
της οικογένειας.
Liezzle Esponilla
Κουεζόν Σίτι, Φιλιππίνες

ΠΥΡΙΝΑ ΑΡΜΑΤΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)
του Σατανά, την οποία ο Σατανάς ελέγχει
μέσω της Νέας Τάξης Πραγμάτων.20 Θα
πιστέψετε το ΘΕΟ ή το σατανικό Βατικανό, τη Ρωμαιοκαθολική αίρεση και τον
Πάπα; Η πίστη στον Πάπα του Σατανά
δεν ωφελεί σε τίποτα. Το τέλος όσων
πιστεύουν σ’ αυτόν και τον ακολουθούν
είναι η αιώνια ύπαρξη στην Πύρινη Λίμνη.
Πιστέψτε το ΘΕΟ που λέει απλά ότι
δεν υπάρχει ζωή σε άλλον πλανήτη. Πιστέψτε ότι τα UFO είναι οι άγγελοι του
Παραδείσου, οι Φύλακες, και πιστέψτε
στον ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ που είναι
πανταχού παρών, δηλαδή βρίσκεται την
ίδια στιγμή παντού.
Αν επιλέξετε το ΘΕΟ, πείτε την
προσευχή που ακολουθεί. Βαπτιστείτε,
βυθιστείτε στο νερό στο όνομα του ΠΑΤΡΟΣ, του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.21 Μελετήστε την Αγία Γραφή
σε μετάφραση του Βασιλέα Ιάκωβου και
ακολουθήστε τις εντολές της.22
ΚΥΡΙΕ μου και ΘΕΕ μου, ελέησε την
αμαρτωλή ψυχή μου.23 Πιστεύω ότι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΥΙΟΣ του ζωντανού ΘΕΟΥ.24 Πιστεύω πως πέθανε στο
Σταυρό και έχυσε το πολύτιμο αίμα ΤΟΥ
για την συγχώρεση όλων των προηγούμενων αμαρτιών μου.25 Πιστεύω ότι ο ΘΕΟΣ

ανάστησε τον ΙΗΣΟΥ από τους νεκρούς
με τη δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,26
και ότι κάθεται εκ δεξιών του ΘΕΟΥ ακούγοντας κάθε εξομολόγηση των αμαρτιών
μας και αυτή την προσευχή.27 Ανοίγω την
πόρτα της καρδιάς μου και ΣΕ προσκαλώ
μέσα στην καρδία μου, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.28
Καθάρισε όλες τις βρομερές αμαρτίες μου
με το πολύτιμο αίμα σου που ΕΣΥ έχυσες
στη θέση μου στο Σταυρό στο Γολγοθά.29
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.30
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ λέει ότι εσύ δεν απορρίπτεις κανέναν, και αυτό συμπεριλαμβάνει
και εμένα.31 Συνεπώς, ξέρω ότι με έχεις
ακούσει, και ξέρω ότι μου έχεις απαντήσει,
και ξέρω ότι έχω σωθεί.32 Και ΣΕ ευχαριστώ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ, που έσωσες τη ψυχή
μου, και θα δείξω την ευγνωμοσύνη μου
κάνοντας ότι με διατάξεις χωρίς να αμαρτάνω πλέον.33
Μετά την σωτηρία, ο ΙΗΣΟΥΣ είπε
να βαφτιστούμε, να βυθιστούμε τελείως
σε νερό, στο όνομα του ΠΑΤΕΡΑ, και του
ΥΙΟΥ, και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.34
Διαβάστε επιμελώς την Επίσημη Μετάφραση του Βασιλιά Ιακώβ και κάντε ότι λέει.35
Ο ΚΥΡΙΟΣ θέλει να μεταφέρεις το μήνυμα της σωτηρίας σε άλλους. Μπορείς
να γίνεις διανομέας ευαγγελικών κειμέ-

νων του Πάστορα Τόνι Άλαμο. Θα σου
στείλουμε δωρεάν βιβλία. Καλέστε μας ή
στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
μας για περισσότερες πληροφορίες. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με κάποιον άλλο.
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).

21 Ματθ. 28:19-20, Ιωάν. 3:5, Πράξεις Αποστ. 2:38, 19:3-5 22 Β’ Τιμ. 2:15, 3:14-17, Ιάκ. 1:22-25, Αποκ. 3:18 23 Ψαλμ. 51:5, Ρωμ. 3:10-12, 23 24 Μτθ. 26:63-64, 27:54, Λουκ.
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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: (661) 252-5686 Φαξ (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 (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 (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:
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