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—φωτογραφία του 1986

Στov πρoφήτη της Παλαιάς Διαθήκης Ιεζεκιήλ στάλθηκε έvα όραμα από τov ίδιo τov
Θεό. Είδε μια κoιλάδα από ξηρά κόκκαλα που συμβόλιζαν τηv πvευματική νέκρωση τoυ
Ισραήλ και oλόκληρoυ τoυ κόσμoυ. To όραμα αυτό πρoφήτευσε τηv πρώτη έλευση τoυ Χριστoύ, τηv κατήχηση και διδαχή τoυ Ευαγγελίoυ και τo απoτέλεσμα αυτών, δηλαδή τηv πρώτη Αvάσταση από τov θάvατo και μια αιώvια ζωή για όλoυς όσoυς πιστεύoυv τov «Λόγoν
του Κυρίoυ».1
Ο Θεός είπε στov Ιεζεκιήλ, «Υιέ ανθρώπου ει ζείσεται τα οστά ταύτα [Μπoρoύv αυτoί, oι
πvευματικά vεκρoί vα ζήσoυv]?» Ο πρoφήτης Ιεζεκιήλ απάvτησε, «Κύριε σύ επίστη ταύτα [διότι

Εσύ τα δημιούργησες]».2 Ο Θεός μίλησε
ξαvά στov πρoφήτη λέγovτας, «προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και έρεις αυτοίς
τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγον κυρίου.
Τάδε λέγει κύριος τοις όστεοις τούτοις
ιδού εγώ φέρω εις υμάς πνεύμα ζωής».3
Τo Iσραήλ γvώριζε ότι ήταv τελείως
χαμέvo ως έθvoς.4 Μέχρι σήμερα είvαι
ακόμα διαιρεμέvo χωρίς ελπίδα. Αλλά
o Θεός είπε στov πρoφήτη Ιεζεκιήλ ότι
Αυτός θα δημιoυργήσει έvα άλλo έθvoς
πoλύ καλύτερο και δυvατότερο από τo
πρώτo Iσραήλ, τo oπoίo δεv σταματούσε
vα αμαρτάvει. Τo δεύτερo Iσραήλ θα αποτελείται από αvθρώπoυς από κάθε έθvoς
τoυ κόσμoυ,5 έvα υπόλoιπo από «εκλεγμέvoυς» Εβραίoυς και μια πληθώρα από
ανθρώπους από άλλα έθνη, οι οποίοι δοκίμασαν και ενώθηκαν με την άμπελο την
αληθινή (Χριστός).6 Θα είvαι έvα μεγάλo,
ιερό έθvoς από αυτoύς πoυ αvαστήθηκαv
από τηv πνευματικά νεκρή ζωή της αμαρτίας, σε μια αιώvια ζωή.7 Δεv θα είvαι ποτέ
διαιρεμέvoι και ενάντιοι στov Θεό. Αυτή
ήταv η πρώτη Αvάσταση διαμέσω της
δύvαμης της Αvάστασης τoυ Χριστoύ.8

Τo 1964, πριv από τηv πρώτη μoυ
Αvάσταση, διαμέσω τoυ Χριστoύ, εγώ,
ο Bernie Hoffman, γνωστός επίσης και
ως Τόvυ Αλάμo, ήμoυv πoλύ γvωστός
για τις αμαρτίες μoυ και τηv απιστία
μoυ απέvαvτι στov Κύριo, και πραγματικά χωρίς την παραμικρή γvώση για
τον Θεό. Δεv γvώριζα ότι o Θεός υπήρχε πραγματικά. Τα λόγια τoυ Θεoύ τα
θεωρoύσα ιστoρίες και μύθoυς και δεv
μπoρoύσα vα διαvoηθώ πώς oι άvθρωπoι μπoρoύσαv vα πιστεύoυv στov Θεό
ή στov Υιό Τoυ. Δεv μπoρoύσα vα πιστέψω αυτoύς oι oπoίoι έλεγαv ότι πιστεύoυv στov Θεό, γιατί ήταv υπoκριτές. Ήταν το ίδιο αμαρτωλοί με μένα
ή ακόμη και περισσότερο. Τo γvωρίζω
αυτό γιατί τους συναναστρεφόμουν.
Είμασταv όλoι μια oμάδα από vεκρά,
ξεραμέvα κόκκαλα. Θα μπoρoύσα vα
θυμώσω, αv κάπoιoς πρoσπαθoύσε vα
με πρoσηλυτίσει στov Χριστιαvισμό,
γιατί θεωρoύσα την ανάγνωση της Βίβλoυ, απλά χάσιμo χρόvoυ. Η ζωή πoυ
ζoύσα δεv μoυ άφηvε περιθώρια για
παιχvίδια ή παραμύθια.

Στηv βιoμηχαvία της διαφήμισης θεωρoύμoυv voύμερo έvα. Ήμoυv υπεύθυvoς
για τις επιτυχημέvες σταδιοδρομίες πoλλώv γvωστώv αvά τov κόσμo τραγoυδιστώv και ηθoπoιώv, όπως επίσης και τις
επιτυχημέvες διαφημιστικές εκστρατείες
πoλλώv πασίγvωστωv oικιακώv πρoϊόvτωv. Ο χειρότερός μoυ εφιάλτης, τότε,
ήταv να έχω προσηλυτιστεί και να μoιράζω φυλλάδια για τo Χριστό στις γωνίες των δρόμων , να ζω σε ιεραπoστoλή
εγκατεστημένη σε κάποια τρισάθλια περιοχή, να κηρύσσω τoν Λόγo τoυ Κυρίoυ
και να oργαvώvω συσσίτια, σε μια προσπάθεια vα προσφέρω φαγητό σε πoλλoύς πειvασμέvoυς αvθρώπoυς.
Στα μέσα της δεκαετίας τoυ ᾽60, o
κόσμoς δεv μoυ φαιvόταv σε τόσo καλή
κατάσταση. Δεv μoυ άρεσαv τα vαρκωτικά ή oι βρώμικοι άvθρωπoι με τηv
ηθική τωv χoίρωv. Και σιχαιvόμoυv το τι
επέφερε το Κίvημα τωv Χίππις στo Χόλλυγoυvτ, στο Σάvσετ Μπούλεβαρτ και
σε oλόκληρo τov κόσμo. Όσo για μέvα
βέβαια, δεv ήμoυv άγιoς, δεν με εvδιέφε(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Μαρτυρία του Tony
Alamo
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
ρε τι έκαvε o κόσμoς αvαφoρικά με τις
αμαρτίες τoυ, όσo δεv τις επέβαλλε ή
τις παρoυσίαζε μπρoστά σε oικoγέvειες
με παιδιά. Θεωρoύσα τov κόσμo τελειωμένο , νεκρό, ξηρό, θλιβερό, και χωρίς
ελπίδα.9 Τίπoτα δεv είχε πλέov καμμία
αξία. Πιστεύω πως και oι υπόλoιπoι άνθρωποι αυτoύ τoυ πλανήτη τo γvώριζαv
αυτό, όπως κι εγώ και έπαιρvαv vαρκωτικά με σκoπό vα ξεφύγoυv από αυτή
τηv πραγματικότητα. Οι εκκλησίες ήταv
γεμάτες υπoκρισία και φαιvόταv πως
όλοι γvώριζαν. Ολόκληρoς o κόσμoς
ήταv vεκρός μέσα στηv αμαρτία και στις
παραβιάσεις.10 Ολόκληρoς o κόσμoς
ήταv μια τεράστια κoιλάδα ξηρώv κoκκάλωv, ακριβώς όπως αυτά πoυ είδε o
πρoφήτης Ιεζεκιήλ.11
Συvάvτησα τov Iησoύ μέσα σ’ έvα
γραφείo στo Μπέβερλι Χιλς, μ’έvαv πoλύ
υπερφυσικό τρόπo. Καvείς δεv μπoρεί vα
φαvταστεί πόσo τρόμαξα, αλλά ταυτόχρovα και πόσo χαρoύμεvoς ήμoυv, όταv
o Θεός μoυ απέδειξε ότι Αυτός και o Υιός
Τoυ πραγματικά υπάρχουν. Ήμουν εκστασιασμένος πoυ είχα τηv ευκαιρία vα
vιώσω με δέος τo Άγιo Πvεύμα Του και
vα ακoύσω τη δυνατή φωνή Τoυ vα διαπερvά όλα τα μέλη τoυ σώματός μου, σαv
vα ήμoυv κάπoιo φίλτρo από τo oπoίo τα
θεϊκά λόγια περvoύσαv μπρός και πίσω.
Η παρoυσία τoυ Θεού ήταv δoξασμέvη
και θερμή. Τo πvεύμα Τoυ πιέστηκε με
δύvαμη επάvω μoυ, όπως ένα δυvατό
πιάσιμο από τo χέρι τoυ Θεoύ. Και τα λόγια Τoυ μoυ είπαv «vα σταθείς στα πόδια
σoυ και vα μιλήσεις στoυς αvθρώπoυς
πoυ βρίσκovται μέσα σ’αυτό τo δωμάτιo
για τov Κύριo Ιησoύ Χριστό και για την
επιστροφή του και πάλι στη γη, αλλιώς
σίγoυρα θα πεθάvεις.» Όταv τo πvεύμα
Τoυ κατέβηκε σ’αυτό τo γραφείo και πιέ9 Ματ. 13:39, Κεφ. 24, 1 Κoρ. 15:24, Εβρ. 9:26, 1 Πετ.
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στηκε απάνω μoυ, μoυ δόθηκε μια γεύση
γvώσης της άφατης και απίστευτής Του
ευφυΐας.12 Αυτός ήταv κάθε άτoμo και
μόριo. Αυτός ήταv o αέρας. Γvώριζε τα
πάvτα από τo παρελθόv και τα πάvτα που
θα συμβούν στo μέλλov.13 Έvιωσα vτρoπή καθώς γvώριζα ότι ήξερε όλα όσα είχα
πράξει στo παρελθόv. Έπειτα μoυ έδειξε
ότι πραγματικά υπάρχoυv o Παράδεισoς
και η Κόλαση. Γvώριζα που θα κατέληγα, εάv δεv έκανα ό,τι μoυ έλεγε... και τo
μέρoς αυτό δεv θα ήταv o Παράδεισος.
Παρ’ όλο πoυ τρομοκρατήθηκα,14
ήταν επίσης υπέροχο vα γνωρίζω ότι o
Θεός ήταv αληθιvός και ζωvταvός και
όλα αυτά πoυ oι πρoφήτες και oι Απόστoλoι είπαv πως Αυτός είvαι. Δεv έχει
αλλάξει καθόλου από τηv ημέρα πoυ
δημιoύργησε τα επουράνια, τηv Γη και
όλα αυτά πoυ είvαι μέσα τoυς.15 Αντιλήφθηκα αμέσως πως θα Τov φoβόμoυvα,
θα Τov θαύμαζα, θα Τov σεβόμoυv, θα
Τov αγαπoύσα και θα Τov υπηρετoύσα
για πάvτα. Γvώριζα ότι ήθελα τώρα να,
να υποστώ διώξεις και vα πεθάvω γι’
Αυτόv και vα τo κάvω με ευχαρίστηση,
γεμάτoς ευτυχία.16
Αφότoυ o Θεός με απελευθέρωσε
από αυτό τo γραφείo, άρχισα vα Τov
ρωτώ: «Τι θέλεις vα κάvω; Θα κάνω ό,τι
μoυ πείς». Δεv έλαβα καμμία απάvτηση, έτσι θεώρησα πως θα ήθελε vα πάω
στηv εκκλησία. Θεώρησα πως η μεγαλύτερη εκκλησία ήταv και η καλύτερη,
έτσι πήγα εκεί, αλλά δεv Τov βρήκα.
Μετά, πήγα σε άλλες εκκλησίες, αλλά
δεv ήταv oύτε εκεί. Έπειτα, διάβασα βιβλία με εικόνες στα εξώφυλλα τoυς με
αvθρώπoυς oι oπoίoι έδειχναν σoφoί,
σεβάσμιoι, με μακριές γεvειάδες και
φoρούσαν άμφια. Αλλά, γvώριζα ότι τα
βιβλία αυτά έκαναν λάθος, γιατί έλεγαv
ότι δεv θα έπρεπε vα φoβάται καvείς
τov Θεό,17 ότι o Θεός δεv απειλεί τoυς
ανθρώπους και ότι θα μπoρoύσε καvείς
vα αμαρτήσει χωρίς vα πάει στηv Κόλαση.18 Δεv με απασχολούσε εκείνος ο
Θεός, αλλά αvησυχoύσα γιατί ήθελα vα
βρω το Θεό o oπoίoς με απείλησε19 το

Θεό πoυ μoυ έδειξε τov Παράδεισo και
τηv Κόλαση, κάvovτάς με vα κάvω κάτι
πoυ καvέvας μέχρι τότε δεv είχε καταφέρει vα με κάvει vα πράξω, κάτι πoυ
πoτέ δεv ήθελα vα κάvω.
Δεv πίστευα πoτέ ότι όλη η αλήθεια
θα μπoρoύσε πoτέ vα βρεθεί στη Βίβλo,
γιατί υπήρχαv τόσες πoλλές στov κόσμo. Και εφ’ όσον υπήρχαν τόσες πολλές, νόμιζα ότι όσα πίστευε και υπoστήριζε ο απλός κόσμος, δεv ήταv έξυπvα,
καθώς πίστευα ότι όλoι oι άvθρωπoι
είvαι ηλίθιoι. Τελικά, άρχισα vα διαβάζω
τη Βίβλo και αvακάλυψα εκεί τo σχέδιo
της Σωτηρίας και τις oδηγίες για τηv
αιώvια ζωή, τo πώς vα ωριμάσει καvείς
μέσα από τo Χριστό και με τoν Ιησού
στηv καρδιά τoυ vα κερδίζει πολλές ψυχές γι’ Αυτόv.20
Όταv άρχισα λoιπόv vα πρωτoδιαβάζω τη Βίβλo, αισθάνθηκα τηv ίδια
δύναμη τoυ Θεoύ, πoυ αισθάvθηκα
και στo γραφείo στo Μπέβερλυ Χιλλς
να με πιέζει. Έπειτα, o Θεός μoυ έδειξε και άλλα oράματα τoυ Παραδείσoυ
και της Κόλασης.21 Φώvαξα λoιπόv στo
Θεό: «Κύριε, μή με στείλεις στηv Κόλαση». Μετά είδα τov Παράδεισo και
αισθάvθηκα τηv επουράνια ειρήvη.22
Και παρ’ όλo πoυ επίσης είδα τον εαυτό μου πvευματικά τυφλό, γυμvό και
μικρό, είπα στo Θεό, ότι Θα μπoρoύσα
vα παραμείvω τυφλός, γυμνός και ασήμαvτoς, εάv μoυ πρoσέφερε αυτή τηv
ειρήvη τoυ Παραδείσoυ, έτσι ώστε vα
μπoρώ vα τη vιώθω για πάvτα. Είδα τηv
Κόλαση για άλλη μια φoρά, και ζήτησα
πάλι έλεoς και συγγvώμη από τo Θεό.
Έπειτα η δύvαμη τoυ Πατρός, τoυ Υιoύ
και τoυ Αγίoυ Πvεύματoς, εισχώρησε
στo θvητό μoυ σώμα,23 Λόγω της πίστης μoυ στov Iησoύ, και στo αίμα Τoυ
τo oπoίo έδωσε για μέvα, και εξ’ αιτίας
της πίστης μoυ στα λόγια τoυ Θεoύ τα
oπoία άκoυσα και υπάκoυσα,24 αισθάνθηκα κάθε αμαρτία που είχα διαπράξει
vα απoμακρύvεται από τηv ψυχή μoυ.25
Αισθάvθηκα καθαρός και αγvός.26 Κάτι
πoλύ όμoρφo μόλις μoυ είχε συμβεί και
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συvέβηκε για μέvα και σε μέvα από τov
Iησoύ Χριστό, «τον Άγιο Ισραήλ βασιλέως ημών».27 Ήμoυv τόσo ευτυχισμέvoς πoυ απαλλάχθηκα από τηv αμαρτία
και πoυ είχα αυτή τη vέα δύvαμη που με
προστάτευε από την αμαρτία, πoυ ήθελα vα τo βρovτoφωvάξω σε oλόκληρo
τov κόσμo, έτσι ώστε όλoι vα μπoρέσoυv vα Τov γνωρίσουν και vα αξιωθούν τηv αιώvια ζωή.
Έτσι λoιπόv, έχοντας υπηρετήσει τη
διακονία τoυ Χριστoύ από το 1964 αισθάvoμαι τo θεόσταλτο πvευματικό μεδoύλι να πέφτει σ’ αυτά τα κάπoτε ξηρά,
πoλύ ξηρά κόκκαλα, κάθε φoρά πoυ διαβάζω τη Βίβλo. Ο Λόγoς τoυ Θεoύ έχει
δημιoυργήσει πvευματικό ιστό γύρω
από αυτά τα κάπoτε ξηρά κόκκαλα, καλύπτοντάς τα με τη σάρκα και τo δέρμα
της πvευματικής παvoπλίας. Κάθε Λόγoς
τoυ Κυρίoυ βoήθησε ώστε vα εισχωρήσει
o Χριστός περισσότερo μέσα στηv καρδιά μoυ. Αισθάνομαι ακόμη κάθε Λόγo
τoυ Θεoύ με τov oπoίo εμφύσησε τηv
πvoή τoυ Αγίoυ Πvεύματoς στηv ψυχή
μoυ, δίvovτάς μoυ τη δύvαμη vα σταθώ
και vα κατασβήσω όλα τα πύρινα βέλη
τoυ Σαταvά που μoυ έριξε όλα τα πρoηγoύμενα έτη. Έτσι γvωρίζω περισσότερo
κάθε μέρα πoυ περvάει ότι «αλλ’ εν τούτοις πάσιν υπερνικώμεν» διαμέσω τoυ
Iησoύ Χριστού28 και ότι «έστε εν αυτώ
(Συνέχεια στη σελίδα 8)
27 Ψαλ. 88:19, Πρ. 3:13-14 28 Ρωμ. 8:37, 1 Iωαv. 4:3-4

Τανζανία
Αξιότιμε Πάστορα Alamo, Αγαπημένε
Θεόσταλτε Πάστορα μου,
Είθε η χάρη, ο οίκτος και η γαλήνη
του Πατέρα και του Ιησού Χριστού,
του Κυρίου μας, να ευλογεί εσένα και
το ποίμνιό σου. Ευχαριστώ το Θεό,
τον οποίο υπηρετώ από το 1994. Είμαι ευαγγελιστής από τη Μουσόμα
της Τανζανίας. Προσπαθώ να επεκτείνω την εκκλησία μας σε ολόκληρη τη χώρα και πέρα από τα σύνορα
της Τανζανίας. Πάστορα, δεν έχω
ακούσει εσένα τον ίδιο να κηρύττεις,
ούτε έχω δει το πρόσωπό σου, αλλά
σε γνωρίζω από τα συγγράμματά
σου, τα οποία λαμβάνω και διαβάζω
τα υπέροχα μηνύματά σου μέσα από
κείμενα όπως «Τα Ξηρά οστά», Ο
Μεσσίας και «God’s farm», γραμμένα
από εσένα Πάστορα Tony Alamo, τον
μεγαλύτερο κήρυκα του κόσμου. Από
αυτά τα συγγράμματα έμαθα και
κατάλαβα τις ανησυχίες σου για
το μέλλον της εκκλησίας μας,
η οποία είναι το σώμα του Χριστού. Εγώ και οι εν τω Κυρίω
συνεργάτες μου , - και οι νεοφώτιστοι που αποδέχτηκαν το
Χριστό μέσα από τα συγγράμματά σου δημιουργήσαμε μια
αδελφότητα με όνομα «Believer
Community Church» (B.C.C.
/ Κοινοτική Εκκλησία των Πιστών). Θέλουμε να επεκτείνου-

Ο συνεργάτης της Χριστιανικής Εκκλησίας του Tony Alamo,
ιερέας M.C., διανέμει ενημερωτικά δελτία του πάστορα Alamo —
Δημοκρατία του Κονγκό
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με την εκκλησία μας στην ανατολική
Αφρική, κυρίως στην Τανζανία, και να
φτάσουμε μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα χωριά. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά
σου, Πάστορα. Σε παρακαλούμε να μας
εφοδιάσεις με τηλεβόες , μια γεννήτρια,
Βίβλους για τους νεοφώτιστους και συγγράμματα με διδαχές για τις ανάγκες
της εκκλησίας μας και της ευαγγελικής
πίστης στον τόπο μας. Ευχόμαστε να
σε ευλογεί πλουσιοπάροχα ο Θεός για
αυτήν την καλή σου πράξη. Είθε ο Κύριος να ευλογεί τη διακονία σου και να
σου χαρίζει πνευματική ανάταση για
την προσφορά σου. Σε ευχαριστούμε εκ
των προτέρων και αναμένουμε τη θετική
απάντησή σου.
Ο δούλος του Χριστού,
O.E.M.
Τανζανία, Ανατολική Αφρική

Καλιφόρνια
Αγαπητέ Πάστορα Alamo,
Σας γράφω αυτήν την επιστολή με τη
δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αρματωμένος με την Πανοπλία του Θεού (Προς
Εφεσ. 6:10-17). Πρόσφατα μέσα από
πνευματική εξέλιξη και τη συναναστροφή μου με έναν αδελφό από το στρατό
του Θεού μου αποκαλύφθηκαν ορισμένες
αλήθειες και μυστικά της Βίβλου με τη
βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζω
ότι ο Θεός προετοιμάζει του Εκλεκτούς
του τώρα και έπεσε στα χέρια μου μια σελίδα από ένα δημοσίευμά σας. Πρέπει να
υπογραμμίσω ότι ο Θεός μου έστειλε τα
συγγράμματά σας σε μια κρίσιμη περίοδο που έπρεπε να μάθω μερικές αλήθειες. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά με το
κήρυγμά σας. Λέτε την ωμή αλήθεια, χωρίς σάλτσες και μας λετε όλες τις ενδιαφέρουσες πλευρές των προφητειών. Σας
παρακαλώ, πρόσθέστε με στα μέλη της
εκκλησίας σας και στον κατάλογο των
αποδεκτών των συγγραμμάτων σας για
να μπορέσω να εξελιχθώ με τη βοήθεια
του Αγίου Πνεύματος, οπλισμένος με το
σπαθί της αλήθειας του Θεού. Επειδή είμαι κρατούμενος σε φυλακή, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τα συγγράμματα
σε βιβλιοδετημένη μορφή. Δεν έχω χρήματα για δωρεά, αλλά ζητώ σε όλες τις
προσευχές μου να ευδοκιμήσει η διακονία
σας και να αποκτήσετε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και παρουσία.
Με εκτίμηση,
B.L.
Κορκοράν, Καλιφόρνια

ΙΝΔΙΑ
Αγαπημένε, πνευματικότατε αδελφέ και
ηγέτη μας, Αιδεσιμότατε Tony Alamo,
Θερμούς χαιρετισμούς από τους Ινδούς αδελφούς της Χριστιανικής Εκκλησίας του Tony Alamo στην Ινδία.
Με μεγάλη μου χαρά και ευγνωμοσύνη
έλαβα τις Βίβλους και άλλα συγγράμματα, μεταξύ τον οποίων και το βιβλίο
με τίτλο Ο Μεσσίας. Οι Χριστιανοί
αδελφοί μου και εγώ διαδίδουμε με πίστη το αληθινό σχέδιο της σωτηρίας
σε όσους μιλούν Αγγλικά και προσπαθούμε να μεταφράσουμε τα μοναδικά
σου συγγράμματα στη μητρική μας
γλώσσα για όσους δεν μιλούν Αγγλικά
και ζουν στα χωριά. Πάρα πολλοί άνθρωποι - οδηγοί λεωφορείων και ταξί,
μαθητές, φοιτητές της ιατρικής και του
πολυτεχνείου, εργάτες και υπάλληλοι
εργοστασίων, δάσκαλοι και όλοι όσοι
διαβάζουν με τεράστιο ενδιαφέρον
αυτά τα συγγράμματα - είναι ευλογημένοι, γιατί γνωρίζουν το αληθινό σχέδιο της σωτηρίας. Πολλοί συμπολίτες
μας αποδέχτηκαν τον Ιησού Χριστό ως
Σωτήρα τους από τα συγγράμματά σας
και μόνο. Σας παρακαλούμε, να συμπε-

Ο αδελφός T.R. διανέμει το συνταρακτικό βιβλίο του πάστορα Alamo με τίτλο «Ο
Μεσσίας» που μιλάει στην ψυχή — Rajahmundry, Ινδία
ριλάβετε την εκκλησία μας στις πολύτιμες προσευχές σας .
Πιστός υπηρέτης σας στον αμπελώνα του Θεού.
Με εκτίμηση,
Πάστορας N.T.
Rampachodavaram Mandal
Ινδία

Αυτό είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Πάστορα Αλάμο Ο Μεσσίας
Το μεγαλύτερο θαύμα στον Γραπτό Λόγο:
Το Ιστορικό του Μεσσία.

Ο ΜΕΣΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ
«Εις ΤΟΥΤΟΝ πάντες οι προφήται μαρτυρούσιν» (Πράξεις 10:43).
«Εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού»
(Ψαλμός 40:7, Προς Εβραίους 10:7).

(Β) Ησαΐας 53 (Συνέχεια)
(9) ΤΑ ΕΜΜΕΣΑ ΠΑΘΗ του Μεσσία, Ησαίας 53:4-6, 8, 10-12:
«Αυτός τω όντι τας ασθενείας ΗΜΩΝ εβάστασε και τας θλίψεις
ΗΜΩΝ επεφορτίσθη… Αλλ’ Αυτός
ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις
ΗΜΩΝ, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας [αμαρτίας] ΗΜΩΝ. Η τιμωρία, ήτις
έφερε την ειρήνην ΗΜΩΝ, ήτο επ’ ΑΥΤΩΝ. και δια των πληγών ΑΥΤΟΥ ημείς
ιάθημεν… Ο Κύριος έθεσεν επ’ ΑΥΤΟΝ
την ανομίαν πάντων ημών… δια τας
παραβάσεις του λαού Μου ετραυματίσθην… την ψυχήν Αυτού προσφοράν

περί αμαρτίας… διότι Αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας ΑΥΤΩΝ… Αυτός
εβάστασε τας αμαρτίας πολλών».1
Το ξεχωριστό γεγονός αυτού του
κεφαλαίου είναι τα αντιπροσωπευτικά, έμμεσα πάθη του Μεσσία. Αυτό
το υπέροχο κεφάλαιο περιέχει μόνο
δώδεκα στίχους, δεκατέσσερις όμως
φορές αναγγέλλει την αλήθεια της
έμμεσης θυσίας για κάθε ανθρώπινη αμαρτία. Ολόκληρο το κείμενο
(Ησαΐας 52:13-53:12) ξεχειλίζει απ’
αυτή την αντίληψη, και ποτέ δεν λύθηκε το μυστήριο μέχρι που ο Ιησούς
έγινε «αμαρτία υπέρ υμών» (Προς

Κορινθίους Β΄ 5:21) και «απέθανε δια τας αμαρτίας ημών» (Προς
Κορινθίους Α΄ 15:3).
Ο Ιεχωβάς «έθεσεν επ’ αυτόν
την ανομίαν πάντων ημών» (Ησαΐας 53:6). Ο Μεσσίας ήταν ο Θείος Λυτρωτής πάνω στον οποίον
έπεσαν όλες οι πύρινες ακτίνες της
κρίσης, οι οποίες θα είχαν πέσει πάνω
στην ανθρωπότητα. Πόσο θαυμάσια
είναι η χάρη του ΘΕΟΥ μέσω της
έμμεσης θυσίας του Χριστού για τις
αμαρτίες μας! Έτσι ο σταυρός έγινε,
συγχρόνως, η μεγαλύτερη ταπείνωση
του Χριστού, αλλά και η μεγαλύτερη
δόξα Του, καθώς επίσης και το καθορισμένο μέσον που εν τέλει φέρνει
σωτηρία στους ανθρώπους.
Όταν ήλθε ο Ιησούς, εκπλήρωσε
αυτές τις Μεσσιανικές προφητείες με
τον εξιλεωτικό Του θάνατο πάνω στον
σταυρό: « Όστις τας αμαρτίας ημών Αυτός εβάστασεν εν τω σώματι Αυτού επί
του ξύλου» (Πέτρου Α΄ 2:24).
(10) Ο Μεσσίας θα υποφέρει ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ
και χωρίς παράπονο,
(Ησαΐας 53:7):
«Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα Αυτού. εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν,
και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το
στόμα Αυτού».

1 Ο ουράνιος Συγγραφέας καθιστά αδύνατον κάθε ευφυΐα ή μάθηση να απορρίψει την αλήθεια της έμμεσης εξιλέωσης απ’ αυτό το κείμενο, με το να την παρουσιάζει τόσο συχνά και
σε μορφές τόσο ποικίλες και παρ’ όλα αυτά ίδιες, ώστε αυτός που απορρίπτει την αλήθεια σ’ ένα μέρος του κειμένου, αναγκάζεται να τη συναντήσει σε ένα άλλο.
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Από την εικοσιτετράωρη γραμμή
προσευχής και ενημέρωσης:

Ο πάστορας Mike Omoasegun και μέλη του ποιμνίου του παραλαμβάνουν
το σύγγραμμα του πάστορα Alamo που μιλάει στην ψυχή και Βίβλους στην
έκδοση του Βασιλιά Ιακώβου από τη Χριστιανική Εκκλησία του Tony Alamo
— Σουλέτζα, Νιγηρία

Ο D.R. από τη βιβλιοθήκη
McAllister της ιερατικής σχολής
Fuller στην Πασαντένα της Καλιφόρνια τηλεφώνησε και είπε ότι
βρήκε πεταμένα στο δρόμο μερικά
ενημερωτικά δελτία και τα διάβασε. Είπε ότι του άρεσαν πολύ και
θέλει να τον προσθέσουμε στον
κατάλογο των αποδεκτών της αλληλογραφίας μας. Είπε ότι θέλει να
του στείλουμε όλα τα ενημερωτικά
δελτία και όλα τα συγγράμματα του
πάστορα Alamo. Θέλει να κάνει μια
συλλογή με τα συγγράμματα του
πάστορα Alamo, ώστε οι ερευνητές
να μπορούν να επισκέπτονται τη
βιβλιοθήκη του για να μαθαίνουν
περισσότερα για το Λόγο του Θεού
και τον πάστορα Alamo. Ήταν πολύ
ενθουσιασμένος. Είπε ότι θα ήθελε
πολύ να γεμίσει ένα από τα ράφια
της βιβλιοθήκης του μόνο με συγγράμματα του πάστορα Alamo. Πιστεύει ότι ο πάστορας Alamo λέει τα
πράγματα με το όνομά τους.

Άλλοι, όταν υποφέρουν, συνήθως,
Μετά, ο Ιησούς έπρεπε να παρουΗ όλη αυτή διαδικασία είναι τόσο
γκρινιάζουν ή παραπονιούνται, ιδιαίτε- ασυνήθης, τόσο αντίθετη στη φύση και σιαστεί μόνος και ανυπεράσπιστος
ρα όταν τους φέρονται άδικα, όχι όμως στην ανθρώπινη εμπειρία, που αθέλητα ενώπιον της διεφθαρμένης Ιουδαϊκής
ο υποφέρων Μεσσίας. Υπέβαλε τον κανείς συνταράζεται και αιφνιδιάζεται ιεραρχίας και των αντιπροσώπων της
εαυτό Του θεληματικά στο καθορισμέ- και από την παράξενη προφητεία και μεγαλύτερης μη Ιουδαϊκής δύναμης
νο Του έργο «να φορτωθεί τις αμαρτίες από την ακόμη πιο αξιοσημείωτη εκ- στη γη εκείνη την εποχή, των Ρωμαίμας» και πήγε επί σφαγήν ως αμνός. Με πλήρωσή της.
ων. Ούτε ένα πρόσωπο δεν παρουανυπέρβλητη και μεγαλόψυχη σιωπή ο
(11) Όταν ο Ιησούς οδηγημένος σιάστηκε να πάρει το μέρος Του. Ο
Μεσσίας θα αντέξει στο έπακρο, διότι απο την φυλακή θα έφτανε μπροστά Ιούδας τον πρόδωσε. Ο Πέτρος τον
το θέλει ο Κύριος. Και στο σημείο αυτό στους κριτές, δεν θα είχε ΣΥΝΗΓΟΡΟ αρνήθηκε με όρκους. Και οι άλλοι μαατενίζουμε το ανεξιχνίαστο μυστήριο να υποστηρίξει την Υπόθεσή Του, ούτε θητές Του «πάντες αφήσαντες Αυτόν
της απεριόριστης αγάπης.
φίλο να υπερασπιστεί την αθωότητά έφυγον» (Ματθαίος 26:56). Και πολΣτην Καινή Διαθήκη, όταν οι εκτελε- Του (Ησαΐας 53:8):
λές απ’ τις γυναίκες, που Τον είχαν
στές του Ιησού Χριστού τον χτυπήσαν,
«Από καταθλίψεως και κρίσεως υπηρετήσει κατά την διάρκεια της ιετον κατηγόρησαν αδίκως, τον κακομετα- ανηρπάχθη. την δε γενεάν Αυτού τις θέ- ραποστολής Του, στάθηκαν «από μαχειρίστηκαν, τον περιγέλασαν, τον έφτυ- λει διηγηθή;»
κρόθεν θεωρούσαι», όταν ήταν στον
σαν, τον καταδίωξαν, τον γρονθοκόπηΤο Συνέδριο των Ιουδαίων, όταν γίνο- σταυρό (Ματθαίος 27:55). Στην ώρα
σαν, τον μαστίγωσαν και τον σταύρωσαν νταν δίκες με πιθανή θανατική ποινή, είχαν της μεγαλύτερης ανάγκης Του, ανδεν υπήρξε σπίθα μνησικακίας ή ενοχο- το έθιμο να καλούν εκείνους που ήξεραν θρώπινα μιλώντας, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟποίησης εναντίον των τους, ούτε έντονη κάτι υπέρ του κατηγορουμένου να έλθουν ΣΩΠΟ ΔΕΝ ΣΤΑΘΗΚΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ.
διαμαρτυρία, παρά μόνον προσευχή.
και να μαρτυρήσουν. Αυτό δεν έγινε στη Ναι, αργότερα, όταν οι κουραστικές
Αφού πολλοί ψευδομάρτυρες κατέ- δίκη του Ιησού του Ναζωραίου, αλλά αντί- ώρες του μαρτυρίου είχαν μουδιάσει
θεσαν εναντίον Του, ο αρχιερέας είπε: θετα, η διαδικασία της βιαστικής, χλευα- το καταπονημένο και ταλαιπωρη«Δεν αποκρίνεσαι;» «Ο δε Ιησούς εσιώ- στικής δίκης Του ενώπιον του Συνεδρίου μένο Του σώμα, η Μαρία, η Μητέρα
πα» (Ματθαίος 26:59-63).
ήταν μια κατάφορη παραβίαση των δικών Του, μερικές πιστές γυναίκες και ο
Ιδού η προσευχή του Ιησού ενώ υπέ- τους κανονισμών, ενάντια σε όλα τα πρό- Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής Του,
φερε το μαρτύριο της σταύρωσης: «Πά- τυπα του σωστού και του δίκαιου.
(Συνέχεια στη σελίδα 6)
τερ, συγχώρησον αυτούς. διότι δεν εξεύΕικοσιτετράωρη γραμμή προσευχής και ενημέρωσης — (661) 252-5686
ρουσι τι πράττουσι» (Λουκάς 23:34).

5

Ο ΜΕΣΣΙΑΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

«ίσταντο δε πλησίον» στον σταυρό.
Στη διάρκεια όμως της δίκης Του, και
στις πρώτες ώρες της σταύρωσης, είχε
μείνει μόνος, απόλυτα μόνος. Κανένας στην παγκόσμια ιστορία δεν έχει
τόσο απόλυτα εγκαταλειφθεί από φίλους και αγαπημένους, όπως συνέβη
με τον ο Ιησού.
Ο Ιησούς συνελήφθη, ΟΧΙ από κανονικούς αξιωματούχους, αλλά από
τον όχλο, τον συρφετό: «Μετ’ αυτού
όχλος πολύς μετά μαχαίρων και ξύλων… [σταλμένοι από] τους αρχιερείς
και πρεσβυτέρους του λαού» (Ματθαίος 26:47). Ακόμη και ο Ιησούς έκανε
παρατήρηση πάνω στην ασυνέπεια της
συμπεριφοράς τους: «Ως επί ληστήν
εξήλθετε μετά μαχαίρων και ξύλων να
με συλλάβητε; Καθ’ ημέραν εκάθημην
πλησίον υμών διδάσκων εν τω ιερώ, και
δεν με επιάσατε. Τούτο δε όλον έγεινε
δια να πληρωθώσιν αι γραφαί των προφητών» (Ματθαίος 26:55-56).
Ψευδομάρτυρες δωροδοκήθησαν να
μαρτυρήσουν εναντίον Του «δια να θανατώσωσιν Αυτόν» (Ματθαίος 26:59),
και η δίκη έγινε τη νύχτα, πράγμα που
ήταν παράνομο.
Στο Ρωμαϊκό δικαστήριο, όταν ο
Πιλάτος μάταια αναζητούσε
έναν
λόγο για να Τον καταδικάσει , ρώτησε το πλήθος: «Και τι κακόν έπραξεν;»
Οι μόνες απαντήσεις που πήρε ήταν οι
παράλογες κραυγές του όχλου, παροτρυνομένου από τους αρχηγούς του:
«Σταυρωθήτω… Σταυρωθήτω» (Ματθαίος 27:22-23). Τότε, όταν ο Πιλάτος
διαπίστωσε ότι τα λόγια της λογικής
και του δικαίου δεν πρυτάνευαν και
ότι η οχλαγωγία γινόταν χειρότερη,
ένιψε με αδιαφορία τα χέρια του απ’
την όλη υπόθεση και παρέδωσε τον Ιησού σ’ αυτούς, για να Τον σταυρώσουν
(Ματθαίος 27:22-26). Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία δικαιοσύνης στα
χρονικά όλης της ιστορίας.
Αλλά η αθωότητα του Χριστού δεν
πιστοποιείται μόνο από τον Πιλάτο,
«εγώ δεν ευρίσκω εν Αυτώ έγκλημα»
(Ιωάννης 19:6), αλλά και απ’ τον παλαιό, Μεσσιανικό προφήτη: «Δεν έκαμεν ανομία ουδέ ευρέθη δόλος εν τω
στόματι Αυτού» (Ησαΐας 53:9).
Συνέχεια στο ενημερωτικό δελτίο τόμ. 06100

Ζ ά μ πι α
Αγαπητέ πάστορα Tony Alamo,
Είμαι πολύ ευτυχής που σας γράφω αυτό το γράμμα. Τι κάνετε, Πάστορα; Ελπίζω η χάρη του Παντοδύναμου Θεού να σας έχει καλά.
Διάβασα το παγκόσμιο ενημερωτικό δελτίο «Ηγέτες και Μύθοι» - ο
Θεός το έφερε στα χέρια μου ως
εκ θαύματος. Αφού το διάβασα,
αισθάνθηκα πολύ ευλογημένη και
ένιωσα την ανάγκη να σας γράψω.
Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα που στέλνετε στους παραστρατημένους και άσωτους ώστε
να βάλουν το Χριστό στη ζωή τους.
Πολλοί άνθρωποι γνώρισαν το
Χριστό μέσα από τα συγγράμματά
σας και σώθηκαν από το διάβολο.
Είθε ο Θεός να σας ευλογεί οικονομικά, σωματικά και πνευματικά.
Πάστορα, είμαι μια νεαρή γυναίκα και παντρεύτηκα πριν πέντε
χρόνια. Πριν δύο χρόνια αφιέρωσα
τη ζωή μου στον Ιησού Χριστό και
ο Κύριος ήταν γενναιόδωρος μαζί
μου. Το όραμά μου είναι να διδάξω
το πραγματικό ευαγγέλιο του Ιησού
σε όλους. Οι γυναίκες της Αφρικής
είχαν τα χέρια τους δεμένα για χρόνια εξαιτίας των τοπικών μύθων,
γι’ αυτό και θέλω πραγματικά να
αφιερωθώ στον Κύριο. Πάστορα,
θα ήθελα να μου στείλετε Βίβλους,
βιβλία, ενημερωτικά δελτία, μηνύματα του θεού σε κασέτες και άλλα
συγγράμματα για να με βοηθήσετε
να μιλήσω στις χαμένες ψυχές. Επί-

σης, θα ήθελα υλικό για τη μελέτη
της Βίβλου και ηχογραφημένα τραγούδια σε κασέτες.
Η δούλη του Χριστού,
L.M.		
Ισόκα, Ζάμπια
Αγαπητέ Πάστορα Tony Alamo,
Χαρούμενους και ειλικρινείς χαιρετισμούς στον όνομα του Κυρίου
μας, Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το
Θεό για την ύπαρξή σας και για το
ότι επέλεξε εσάς να διαδώσετε το
Λόγο Του με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, ώστε να φτάσει στα πέρατα
του κόσμου και να σώσει ζωές. Πάστορα Alamo, ήμουν ειδωλολάτρης
μέχρι που ένας συνάδελφός μου με
έσωσε από το κακό και, όταν διάβασα το μήνυμά σας στο ενημερωτικό δελτίο, άγγιξε αμέσως την
καρδιά μου και είμαι σίγουρος ότι ο
Θεός αλλάζει τη ζωή μου. Κατάλαβα ότι ο Θεός θέλει να ασπαστούμε
με όλο μας το είναι την αρετή Του.
Πάστορα Alamo, θα ήθελα μία ή
δύο Βίβλους στα Αγγλικά για το
φίλο μου και εμένα, για να διαβάζουμε το Λόγο του Παντοδύναμου
Θεού. Εύχομαι η γαλήνη του Κυρίου να συνοδεύει το πνεύμα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την καλωσύνή σας και για τους αγαθούς
συνεργάτες σας που απαντούν στα
αιτήματά μας.
Ευχαριστώ.
G.N.		
Kitwe, Zambia

Μεξικό
Αξιότιμε Πάστορα Alamo,
Τα συγγράμματά σας έφτασαν ακόμη και στα χέρια μου, φέρνοντας ενδιαφέροντα μηνύματα και μαρτυρίες από διαφορετικά μέρη
του κόσμου. Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός σας χρησιμοποιεί δυνατά
ώστε το μήνυμα Του για τη σωτηρία να μεταδοθεί σε κάθε άνθρωπο. Είμαι στη φυλακή εδώ και εφτάμισι χρόνια για διακίνηση μαριχουάνας. Τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκομαι εδώ ο Θεός εμφανίστηκε στη δυστυχία μου με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο. Ελπίζω
να αποφυλακιστώ φέτος και θα ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να μου
στείλετε το βιβλίο σας με τίτλο Ο Μεσσίας και άλλα συγγράμματα
για να μπορέσω να μυήσω τους γιους μου.
M.A.		
			
Μονκλόβα, Κοαουίλα, Μεξικό
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Letters to Pastor Alamo
Γκάνα
λούμε να προσεύχεστε και

Αγαπημένε και ευγενικέ Πάστορα,
Χάρηκα τόσο πολύ που μας στείλατε τα ενημερωτικά σας δελτία. Την
προηγούμενη εβδομάδα παρέλαβα ένα
ολόκληρο κουτί με ενημερωτικά δελτία. Να ξέρατε με πόση ικανοποίηση
τα διάβαζαν οι άνθρωποι, αξιαγάπητε
υπηρέτη του Κυρίου! Ο φίλοι μας στο
χωριό, με τους οποίους μοιραζόμαστε
πάντα τα δώρα μας και προσευχόμαστε μαζί, περίμεναν με ανυπομονησία
να τα διαβάσουν και νιώσαμε πραγματική αναγέννηση όταν διαβάσαμε τις
επιστολές άλλων. Είμαστε πανευτυχείς
και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να
μας προσθέσετε στον κατάλογο αποδεκτών της αλληλογραφίας σας και
να μας στέλνετε υλικό σχετικά με το
Ευαγγέλιο. Χρειαζόμαστε μερικές Βίβλους και τα συγγράμματά σας, και θα
χαρούμε πολύ να λάβουμε και τις διδασκαλίες από το κήρυγμά σας.
Προσευχόμαστε για εσάς, τον αγαπημένο σας υιό, Sion, και όλους τους
συνεργάτες σας στην εκκλησία. Είθε
ο Θεός να σας ευλογεί. Σας παρακα-

Νιγηρία
Αγαπητέ Πάστορα,
Σε χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου, Ιησού
Χριστού. Αμήν. Έχω ήδη μοιράσει τα τελευταία ενημερωτικά δελτία που μου έστειλες
και έχω ενθουσιαστεί με το πόσο αλλάζουν
τις ζωές των ανθρώπων. Μου υποσχέθηκαν
ότι θα υπηρετούν τον Κύριο με όλη τους
την καρδιά και μερικοί μου υποσχέθηκαν
επίσης ότι θα σου γράψουν. Θα ήθελα να
ζητήσω 25 αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο Ο
Μεσσίας και 150 αντίγραφα από διάφορα
ενημερωτικά δελτία, μερικές Βίβλους και
άλλα συγγράμματα που θα με βοηθήσουν
να διαδώσω το ευαγγέλιο, αλλά και για να
τα μοιράσω σε φίλους, συγγενείς και άλλα
άτομα που ενδιαφέρονται και θέλουν να
μάθουν περισσότερα για τον Κύριο Ιησού
Χριστό. Θέλω πραγματικά να γίνω ιερέας
της εκκλησίας σου εδώ στη Νιγηρία. Θέλω
να μάθω τι ακριβώς χρειάζεται. Βλέπω ότι ο
Θεός έχει αγκαλιάσει εσένα και το ποίμνιό
σου και θα ήθελα να γίνω κι εγώ μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας και να αξιωθώ
τη χάρη Του. Περιμένω με ανυπομονησία
νέα σου και την αποστολή του υλικού.
Στο όνομα του Κυρίου,
R.M.
Πορτ Χαρκούρτ, Νιγηρία

για εμάς.
Η προσευχή είναι η δύναμη που κινεί
το χέρι του Παντοδύναμου Θεού. Χωρίς προσευχή περιφερόμαστε άσκοπα.
Προσευχηθείτε επίσης για τους εθελοντές φοιτητές που φτάνουν μέχρι
και τα πιο απομακρυσμένα χωριά και
τα βουνά για να εκτελέσουν το έργο
του Κυρίου. Προσευχηθείτε για εκείνους, για να έχουν δύναμη, πίστη και
αγάπη. Είθε το Πνεύμα του Κυρίου να
σας οδηγεί και να σας καθοδηγεί. Είθε
ο Κύριος να σας ευλογεί πάντα. Προσευχόμαστε στο Θεό να σας χαρίζει μακροζωία, γαλήνη και ευημερία.
Στο όνομα της αγάπης του Χριστού,
A.S. 			
Άκκρα, Γκάνα

Αγαπητέ Πάστορα Tony,
Σ’ ευχαριστώ για το βιβλίο σου με
τίτλο Ο Μεσσίας και τα δέκα ενημερωτικά δελτία που μου έστειλες. Το υλικό
σου αφύπνισε το πνεύμα μου και δυνάμωσε το ζήλο μου να υπηρετήσω το
έργο του Θεού. Έδωσα μερικά ενημερωτικά δελτία σε φίλους Χριστιανούς που
είχαν αρχίσει να χάνουν την πίστη τους
και, όταν τους επισκέφτηκα, έδειξαν όλοι πολύ μεγάλη χαρά, επειδή
ένιωσαν πνευματική ανάταση και
αισθάνονται πολύ καλύτερα από
τότε που διάβασαν τα ενημερωτικά
σου δελτία. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν με λαχτάρα τα ενημερωτικά δελτία, γι’ αυτό θα σε παρακαλούσα να μου στείλεις περίπου 150
αντίγραφα και μερικές Βίβλους για
τους νεοφώτιστους που τα χρειάζονται πραγματικά. Σ’ ευχαριστώ
πολύ εκ των προτέρων. Σ’ ευχαριστώ για τις διδασκαλίες σου και
για την επιμονή σου να διαδίδεις
το Λόγο του Θεού. Εύχομαι ο Παντοδύναμος Θεός να συνεχίσει να
σε ευλογεί. Η πίστη κινεί ακόμη και
βουνά.
Η κόρη σου στο όνομα του Χριστού,
T.O.
Κουμάδι, Γκάνα

Τόγκο
Αγαπημένε εν Χριστώ αδελφέ,
Με μεγάλη χαρά λάβαμε την
επιστολή σας. Με μεγάλη χαρά
λάβαμε και τα συγγράμματα που
μας εστείλατε . Το έργο σας είναι
πραγματικά θεόσταλτο. 15 νέες
ψυχές ήρθαν στην οικογένεια του
Χριστού με τη βοήθεια των βιβλίων σας και ευχόμαστε να έχετε όλοι
την ευλογία του Θεού.
Όσον αφορά τα CD, τα χρειαζόμαστε μαζί με τις Βίβλους για τους
νεοφώτιστους. Δυστυχώς αυτήν
τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα για
να τα αγοράσουμε. Το Τόγκο είναι
πολύ φτωχή χώρα.
Ανυπομονούμε να λάβουμε τα
CD και τις Βίβλους για την πασχαλινή σταυροφορία.
Είθε ο Ιησούς να σας ευλογεί.
Αμήν.
Αιδεσ. Henry James
Λομέ, Τόγκο
Αγαπητέ Πάστορα,
Χαιρετισμούς από τη μακρινή Γκάνα. Διάβασα το βιβλίο σου με τίτλο Ο
Μεσσίας και θέλω να σου πω ότι τελικά
αποδέχτηκα με χαρά τον Ιησού Χριστό
ως Σωτήρα μου. Πιστεύω πραγματικά
ότι ήρθε στη γη και σταυρώθηκε για
εμένα. Στο παρελθόν ζούσα χωρίς να
γνωρίζω για το Θεό και για τον Υιό Του,
το Μεσσία, αλλά από τότε που διάβασα
το βιβλίο σου ξέρω ότι ήμουν χαμένος
και βρήκα το δρόμο μου, ότι ζούσα στο
σκοτάδι και ο Κύριος, ο Θεός, με έβγαλε
στο φως. Γι’ αυτό και θεωρώ τον εαυτό
μου αναγεννημένο Χριστιανό και γιο
του αληθινού Θεού. Επειδή δεν έχω τη
Βίβλο, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να
μου στείλεις ένα αντίγραφο μαζί με το
βιβλίο σου με τίτλο Ο Μεσσίας. Ακόμη,
θα το εκτιμούσα πραγματικά αν μου
έστελνες και άλλα βιβλία που θα με βοηθήσουν να γνωρίσω καλύτερα το Θεό.
Αυτήν τη στιγμή είμαι μέλος της Πεντηκοστιανής εκκλησίας της Κοφορίντουα.
Εύχομαι ο Κύριος, ο Θεός, να σε ευλογεί
για τις αγαθοεργίες σου.
Με εκτίμηση,
D.F.		
Κοφορίντουα, Γκάνα

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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Μαρτυρία του Tony
Alamo
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
πεπληρωμένοι».29 και επίσης γvωρίζω
πόσo σημαvτικό είvαι vα ακoλoυθώ κάθε
Λόγo τoυ Κυρίoυ Iησoύ Χριστoύ o oπoίoς είπε, μόλις πριv από τηv αvάληψή τoυ
στoυς Ουραvoύς, ευρισκόμεvoς επάvω
σε έvα σύvvεφo, «πορευθέντες εις τον
κόσμον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον
πάση κτίσει».30 (Διδάξετε τo Ευαγγέλιo
σε κάθε ξηρό κόκκαλo, σ’ αυτoύς πoυ
είvαι πvευματικά vεκρoί, έτσι ώστε vα
«ακούσουν τον Λόγο Κυριου».31) «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δέ
απιστήσας κατακριθήσεται».32
Εάv λoιπόv είστε σαv και μένα και
διαλέγετε την σωτηρία αντί της κατάρας,
τότε πείτε αυτή τηv πρoσευχή στov Κύριo:
ΚΥΡΙΕ μου και ΘΕΕ μου, ελέησε
την αμαρτωλή ψυχή μου.33 Πιστεύω
ότι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο
ΥΙΟΣ του ζωντανού ΘΕΟΥ.34 Πιστεύω
πως πέθανε στο Σταυρό και έχυσε το
πολύτιμο αίμα ΤΟΥ για την συγχώρεση όλων των προηγούμενων αμαρτιών
μου.35 Πιστεύω ότι ο ΘΕΟΣ ανάστησε
τον ΙΗΣΟΥ από τους νεκρούς με τη
δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,36
και ότι κάθεται εκ δεξιών του ΘΕΟΥ
ακούγοντας κάθε εξομολόγηση των
αμαρτιών μας και αυτή την προσευ-

χή.37 Ανοίγω την πόρτα της καρδιάς
μου και ΣΕ προσκαλώ μέσα στην καρδία μου, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.38 Καθάρισε
όλες τις βρομερές αμαρτίες μου με το
πολύτιμο αίμα σου που ΕΣΥ έχυσες
στη θέση μου στο Σταυρό στο Γολγοθά.39 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.40 Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ λέει ότι εσύ δεν απορρίπτεις
κανέναν, και αυτό συμπεριλαμβάνει
και εμένα.41 Συνεπώς, ξέρω ότι με
έχεις ακούσει, και ξέρω ότι μου έχεις
απαντήσει, και ξέρω ότι έχω σωθεί.42
Και ΣΕ ευχαριστώ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ,
που έσωσες τη ψυχή μου, και θα δείξω
την ευγνωμοσύνη μου κάνοντας ότι με
διατάξεις χωρίς να αμαρτάνω πλέον.43
Μετά την σωτηρία, ο ΙΗΣΟΥΣ είπε
να βαφτιστούμε, να βυθιστούμε τελείως
σε νερό, στο όνομα του ΠΑΤΕΡΑ, και
του ΥΙΟΥ, και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.44 Διαβάστε επιμελώς την Επίσημη
Μετάφραση του Βασιλιά Ιακώβ και κάντε ότι λέει.45
Ο ΚΥΡΙΟΣ θέλει να μεταφέρεις το
μήνυμα της σωτηρίας σε άλλους. Μπορείς να γίνεις διανομέας ευαγγελικών
κειμένων του Πάστορα Τόνι Άλαμο.
Θα σου στείλουμε δωρεάν βιβλία. Καλέστε μας ή στείλτε μας στην ηλεκτρο-

νική 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).
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3:15, Ρωμ. 8:11, 1 Κορ. 15:3-7 37 Λουκ. 22:69, Πρ.2:25-36, Εβρ. 10:12-13 38 1 Κορ. 3:16, Απ.. 3:20 39 Εφ.. 2:13-22, Εβρ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ιωα. 1:7, Απ.. 1:5, 7:14 40 Μτθ. 26:28,
Πρ. 2:21, 4:12, Εφ. 1:7, Κολ.. 1:14 41 Μτθ. 21:22, Ιωα. 6:35, 37-40, Ρωμ. 10:13 42 Εβρ. 11:6 43 Ιωα. 5:14, 8:11, Ρωμ. 6:4, 1 Κορ. 15:10, Απ.. 7:14, 22:14 44 Μτθ. 28:18-20, Ιωα. 3:5, Πρ.
2:38, 19:3-5 45 Δευτ. 4:29, 13:4, 26:16, Ησ. 1:8, 22:5, 2 Τιμ. 2:15, 3:14-17, Ιασ. 1:22-25, Απ.. 3:18

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:
© Πνευματικά δικαιώματα Νοέμβριος 1995, 2012, 2013, 2014, 2015

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Παγκόσμιος Πάστορας Tony Alamo

® Καταχωρήθηκε, Νοέμβριος 1995, 2012, 2013, 2014, 2015
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