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Το Χριστιανικό Έθνος του Alamo
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ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ
ΣΗΜΑIΝΕΙ
ΣΩΤΗΡIΑ
του Tony Alamo
Ήταν εννιά μήνες πριν τα πρώτα
Χριστούγεννα, τη γέννηση του ΧΡΙΣΤΟΥ. Ο ΘΕΟΣ καθόταν, ως συνήθως,
στο θρόνο ΤΟΥ στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.1
«Και [ο άγγελος του ΚΥΡΙΟΥ] μου
έδειξε [τον Απόστολο Ιωάννη] καθαρόν ποταμόν ύδατος της ΖΩΗΣ λαμπρόν ως κρύσταλλον.» Σύμφωνα με το
βιβλίο της Γένεσης 1:7, «Και εποίησεν ο
ΘΕΟΣ το στερέωμα [το διαχωριστικό
ανάμεσα στα ύδατα του ουρανού και τα
ύδατα της γης], και διεχώρισε τα ύδατα
τα υποκάτωθεν του στερεώματος από
των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος [τα ύδατα πάνω από το στερέωμα
είναι το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, το νερό της
ΖΩΗΣ που ο ΘΕΟΣ στέλνει σε όλους
όσους πιστεύουν στο ΧΡΙΣΤΟ2]. Και
έγινεν [και εξακολουθεί να είναι] ούτω.»
Και πάλι, το νερό αυτό δεν είναι μολυσμένο. Είναι καθαρό «ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του
ΘΕΟΥ και του ΑΡΝΙΟΥ. Εν τω μέσω

της πλατείας αυτής και του ποταμού
εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ΖΩΗΣ, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ’ έκαστον μήνα κάμνον τον
καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών»
(Αποκάλυψη 22:1-2).
Αυτός ο ποταμός που έφερε τον
ΙΗΣΟΥ στη μήτρα της Μαρίας είναι ο
ίδιος ποταμός που θα φέρει το ΧΡΙΣΤΟ
μαζί με τον ΠΑΤΕΡΑ μέσω του ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ σε κάθε άνθρωπο που
θα πιστέψει στο ΧΡΙΣΤΟ.3 Αυτό το
ίδιο ΠΝΕΥΜΑ είναι ο ποταμός που θα
αναστήσει τους νεκρούς την ημέρα της
κρίσης,4 χαρίζοντας σε κάποιους την
αιώνια ΖΩΗ και ρίχνοντας άλλους σε
αιώνια αισχύνη και καταδίκη (Δανιήλ
12:2, Αποκάλυψη 20:6).
Στην Αποκάλυψη 14:10-11 γίνεται
λόγος για εκείνους που θα υποφέρουν
την αιώνια καταδίκη: «Και αυτός θέλει
πίει εκ του οίνου του θυμού του ΘΕΟΥ

Ο πάστορας Alamo και η αποθανούσα
σύζυγός του Susan στη διεθνή
τηλεοπτική εκπομπή τους

Φωτογραφία του 1974

του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής ΑΥΤΟΥ, και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των
αγίων αγγέλων και ενώπιον του ΑΡΝΙΟΥ. Και ο καπνός του βασανισμού
αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων,
και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και
νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον
[το θηρίο είναι ο ΟΗΕ του Βατικανού,
η παγκόσμια διακυβέρνηση, η γνωστή Νέα Τάξη Πραγμάτων και επινοήθηκε από τον Cecil Rhodes] και την
εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το
χάραγμα του ονόματος αυτού.» Όλοι
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

1 Βασ. A 22:19, Ψαλ. 2:4, 9:4, 11:4, 47:8, 103:19, Ησ. 6:1, 66:1, Δαν. 7:9-10, Ματθ. 5:34-35, 23:21-22, Πράξεις Αποσ. 7:48-49, Αποκ. 4:2-6, 9-10, 5:1, 6-7, 13, 6:16, 7:9-11,
15, 17, 12:5, 16:17, 19:4-5, 20:11, 21:5, 22:1, 3 2 Ιωάν. 3:5-6, 4:7-14, 7:37-39, Εφεσ. 5:25-27, Εβρ. 10:21-23, Ιωάν. Α 5:5-8, Αποκ. 21:6 3 Ιεζ. 36:27, Ιωάν. 4:13-14, 14:15-26,
15:1-11, 26, 16:7-14, 17:20-23, 26, Κορ. Α 3:9, 16-17, 6:19-20, Κορ. Β 6:16-18, Γαλ. 2:20, Εφεσ. 2:18-22, Φιλιπ. 2:12-13, Κολ. 1:27-29, Τιμ. Β 1:14, Αποκ. 21:6, 22:17 4 Ιώβ
19:25-27, Ψαλ. 17:15, 49:15, Δαν. 12:1-3, Ωσηέ 13:14, Ματθ. 3:11-12, 8:11-12, 13:24-43, 25:30-46, Ιωάν. 5:21-29, 6:39-54, 11:23-27, Πράξεις Αποσ. 24:14-15, Ρωμ. 8:10-23,
Κορ. A 6:14, 15:35-54, Κορ. B 4:14, Αποκ. 20:11-15, 21:8

1

ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ
ΣΗΜΑIΝΕΙ
ΣΩΤΗΡIΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
όσοι εμπλέκονται σ’ αυτήν τη διαβολική, σατανική κυβέρνηση που μισεί ο
ΘΕΟΣ πρέπει να μετανοήσουν αμέσως
για την αμαρτία τους, να αναγεννηθούν μέσα από το ΠΝΕΥΜΑ, τον ποταμό της ΖΩΗΣ, και να αρχίσουν να
υπηρετούν τον ΚΥΡΙΟ.
Για άλλη μια φορά, ο ΘΕΟΣ προετοίμαζε τον κόσμο για να στείλει τον
μοναδικό ΥΙΟ ΤΟΥ από το θρόνο του
ΘΕΟΥ στη μήτρα της Μαρίας μέσω
του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, του ποταμού της ΖΩΗΣ, για να γίνει ο πρώτος
ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ (ο τελευταίος Αδάμ).
«Ούτως είναι και γεγραμμένον· Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγεινεν εις ψυχήν
ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις ΠΝΕΥΜΑ
ζωοποιούν [ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ]» (Προς
Κορινθίους Α 15:45). Σκοπός ήταν να
δοθεί σε όλη την ανθρωπότητα μια
δεύτερη ευκαιρία να ξεφύγει από την
αμαρτωλή ζωή, από τα χέρια του Σατανά και την αιώνια Κόλαση, τη Λίμνη
του Πυρός και του θειαφιού.5
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, που είναι ο ΛΟΓΟΣ
του ΘΕΟΥ, έπρεπε να γεννηθεί και
να ενσαρκωθεί με διαφορετικό τρόπο
από κάθε άνθρωπο. Θα ήταν άνθρωπος, αλλά θα ήταν αναμάρτητος, επειδή η σύλληψή του θα γινόταν μέσω
του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, του ποταμού της ΖΩΗΣ, από το θρόνο του
αληθινού ΘΕΟΥ.6 Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ έπρεπε να κατέβει στη γη από
τον Παράδεισο και να ενσαρκωθεί ως
ΥΙΟΣ του ΘΕΟΥ στη μήτρα μιας νεαρής παρθένου.7 Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, η Μαρία ήταν περίπου
9-10 ετών κατά την άμωμο σύλληψη
του ΙΗΣΟΥ στη μήτρα της.
Εκείνη τη στιγμή ο ΘΕΟΣ εξέχυσε σε
ολόκληρο τον κόσμο ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και αυτό διαρκεί μέχρι σήμερα. Την έκχυση του ΑΓΙΟΥ

Ινδία

Αξιότιμη Εκκλησία του Tony Alamo,
Δόξα στον Κύριο. Εύχομαι ο Χριστός να
σας έχει καλά. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας τις εμπειρίες μου από το Θεό και τις περιοδείες που κάνουμε για να κηρύττουμε
το Ευαγγέλιο. Καθημερινά φέρνουμε όλο
και περισσότερους πιστούς στο Χριστό
και βοηθάμε τους ανθρώπους να εξελίσσονται με τη βοήθεια του Θεού. Η ομάδα
Alamo ολοκλήρωσε πρόσφατα μια τέτοια
περιοδεία και διέδωσε με επιτυχία το Ευαγγέλιο. Μερικά από τα προγράμματά μας
παρεμποδίζονται από το Σατανά που μας
δημιούργησε οικονομικά προβλήματα,
αλλά τα ξεπεράσαμε με την προσευχή.
Εδώ συμβαίνουν τόσα θαύματα με τη
βοήθεια του Αγίου Πνεύματος του Θεού.
Ένας από τους πιστούς μας έχτιζε ναούς
και αγάλματα στην παλιά του ζωή, αλλά
τώρα έχει αποδεχτεί τον Ιησού. Έρχεται
τακτικά στην εκκλησία και προσεύχεται
συχνά. Διαδίδουμε τα συγγράμματα και
τις μαρτυρίες του πάστορά μας, του Tony
Alamo, σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι
άνθρωποι ενθουσιάζονται πραγματικά
όταν γνωρίζουν τον Ιησού.

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ προφήτευσε ο προφήτης Ιωήλ στο Ιωήλ 2:28-31: «Και μετά
ταύτα θέλω εκχέει το ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ
επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας·
οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν
ιδεί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους
μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το ΠΝΕΥΜΑ
ΜΟΥ. Και θέλω δείξει τέρατα εν τοις
ουρανοίς και επί της γης, 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.» Εκείνη την περίοδο όλοι περίμεναν να εμφανιστεί στο
προσκήνιο ο ΜΕΣΣΙΑΣ του ΘΕΟΥ.
Ο ΙΗΣΟΥΣ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε από τον ποταμό
της ΖΩΗΣ (το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ). Για
να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας

Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε
την ευκαιρία να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο μαζί σας. Πολλοί μου ζητούν περισσότερα συγγράμματα με διδαχές για να
τα διαδώσουν. Έχω εντυπωσιαστεί με τα
θαύματα του Θεού.
Προσευχόμαστε για τη γρήγορη αποφυλάκιση του πάστορα Alamo. Στις καθημερινές μας προσευχές ζητάμε να αποφυλακιστεί στο όνομα του παντογνώστη Θεού.
Αυτός δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ανθρώπους Του. Είμαστε εδώ για να διαδώσουμε
το Λόγο Του. Το μόνο πράγμα που έχουμε
σε αυτόν τον κόσμο είναι ο Λόγος του Θεού.
Βγαίνει πάντα αληθινός, γι’ αυτό δεν πρέπει
να χάνουμε την πίστη μας και δεν πρέπει να
παραβαίνουμε το Λόγο του Θεού.
Σας παρακαλώ να στείλετε μερικά βιβλία και συγγράμματα. Θα βοηθήσουν
την ομάδα μας να κάνει περισσότερα
καλά πράγματα για το Θεό. Δόξα στον
Κύριο. Σας παρακαλώ να στείλετε περισσότερο έντυπο υλικό και Βίβλους για την
ομάδα μου. Ευχαριστώ.
Darakonda Sagar
Andhra Pradesh, Ινδία

τώρα και στο μέλλον και για να συνεχίσουμε να έχουμε μέσα μας το ΑΓΙΟ
ΠΝΕΥΜΑ πρέπει να πίνουμε από τον
ποταμό της ΖΩΗΣ και να τρώμε από
το δέντρο της ΖΩΗΣ καθημερινά.8
Πρέπει να τρώμε καθημερινά τα φύλλα
του δέντρου της ΖΩΗΣ για τη θεραπεία των εθνών, διαφορετικά θα πεθάνουμε σίγουρα.
Στο βιβλίο της Γένεσης 2:17, ο
ΘΕΟΣ λέει ότι την ημέρα που εσείς
θα φάτε από το δέντρο της γνώσης
του καλού και του κακού (ο κόσμος),
«θέλεις εξάπαντος αποθάνει.» Αν δεν
τρώτε από το δέντρο της ΖΩΗΣ και
δεν πίνετε από τον ποταμό της ΖΩΗΣ
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας κάθε
μέρα, θα τρώτε σίγουρα από το δέντρο
της γνώσης του καλού και του κακού,
πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα θα
πεθάνετε. Αυτά είναι λόγια του ΘΕΟΥ
και ο ΘΕΟΣ δεν μπορεί να ψεύδεται.9

5 Λουκ. 24:46-47, Ιωάν. 12:23-24, Πράξεις Αποσ. 26:15-18, Ρωμ. 5:6-21, 8:32-34, Κορ. Α 15:45-57, Γαλ. 4:4-5, Εφεσ. κεφ. 2, Κολ. 1:12-14, Θεσ. A 1:9-10, Εβρ. 9:13-15, Πέτ.
A 1:3-5, Αποκ. 1:18 6 Ησ. 7:14-15, Ρωμ. 8:3, Φιλ. 2:6-8, Εβρ. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, Πέτ. A 1:18-19, 2:22, Ιωάν. A 3:5-6, Αποκ. 5:1-10 7 Ησ. 7:14, Ματθ.
1:18-25, Λουκ. 1:26-37 8 Δευτ. 8:3, Ιησ. 1:8, Ησ. 55:1-3, Ματθ. 4:4, 5:6, 26:26-28, Ιωάν. 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, Τιμ. B 2:15, 3:14-17, Αποκ. 21:6, 22:1-2, 17
9 Αριθ. 23:19, Δευτ. 7:9-10, 32:4, Ιησ. 23:14-16, Σαμ. A 15:29, Ψαλ. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Ιωάν. 17:17, Ρωμ. 3:4, Θεσ. Α 5:24, Τιμ. B 2:13, Τίτ. 1:1-2, Εβρ. 6:10-19
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Ο πάστορας Karumanchi
Prakasarao και η ομάδα του
μοιράζουν έντυπο υλικό του
πάστορα Alamo σχετικά με
το Ευαγγέλιο στην περιοχή
Ramanakkapeta, Andhra
Pradesh, στη Νότια Ινδία

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και
στην επιστολή προς Εβραίους 6:18,
όπου αναφέρεται «Ώστε διά δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι
αδύνατον να ψευσθή ο ΘΕΟΣ, να έχωμεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσωμεν την προκειμένην ελπίδα.» Αυτά τα δύο αμετάθετα
πράγματα είναι ότι πρέπει να τρώμε
καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθημερινά από το δέντρο της ΖΩΗΣ
και να πίνουμε καθημερινά από τον
ποταμό της ΖΩΗΣ, δηλαδή το ΑΓΙΟ
ΠΝΕΥΜΑ.
Σύμφωνα με τον Ησαΐα 7:14, «Διά
τούτο ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ θελει σας
δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει
συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει
καλεσθή το όνομα ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.» Κατά τον Ησαΐα 9:6, «Διότι
ΠΑΙΔΙΟΝ εγεννήθη εις ημάς, ΥΙΟΣ
εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον ΑΥΤΟΥ· και το όνομα ΑΥΤΟΥ θέλει καλεσθή ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ, ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΙΩΝΟΣ, ΑΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ.»
«Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του ΘΕΟΥ
εις πόλιν της Γαλιλαίας ονομαζομέ-

νην Ναζαρέτ, προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα [ώριμο άνδρα,
μεγαλύτερης ηλικίας ονομαζόμενον]
Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα
της παρθένου Μαριάμ. Και εισελθών ο
άγγελος προς αυτήν, είπε· Χαίρε, κεχαριτωμένη· ο ΚΥΡΙΟΣ μετά σού· ευλογημένη συ εν γυναιξί. Εκείνη δε ιδούσα
διεταράχθη διά τον λόγον αυτού, και
διελογίζετο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπεν ο άγγελος προς
αυτήν· Μη φοβού, Μαριάμ· διότι εύρες
χάριν παρά τω ΘΕΩ. Και ιδού, θέλεις
συλλάβει εν γαστρί και θέλεις γεννήσει ΥΙΟΝ και θέλεις καλέσει το όνομα
ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ. ΟΥΤΟΣ θέλει είσθαι μέγας και ΥΙΟΣ ΥΨΙΣΤΟΥ θέλει
ονομασθή, και θέλει δώσει εις ΑΥΤΟΝ
ΚΥΡΙΟΣ ο ΘΕΟΣ τον θρόνον Δαβίδ
του πατρός ΑΥΤΟΥ, και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους
αιώνας, και της βασιλείας ΑΥΤΟΥ δεν
θέλει είσθαι τέλος.
«Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, Πως θέλει είσθαι τούτο, επειδή
άνδρα δεν γνωρίζω; Και αποκριθείς ο
άγγελος είπε προς αυτήν· ΠΝΕΥΜΑ
ΑΓΙΟΝ θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του ΥΨΙΣΤΟΥ θέλει σε επισκιάσει·
διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου

10 Ο Μεσσίας Σύμφωνα με τη Βιβλική Προφητεία, Πάστορας Tony Alamo
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ΑΓΙΟΝ θέλει ονομασθή ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ»
(Λουκάς 1:26-35).
Υπάρχουν άλλες 333 προφητείες
σχετικά με την πρώτη έλευση του ΧΡΙΣΤΟΥ, οι οποίες εκπληρώθηκαν την
ημέρα των Χριστουγέννων και στην πορεία της ΖΩΗΣ ΤΟΥ.10 Αρκετοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο γνώριζαν
κάποιες από αυτές τις προφητείες. Ακόμη και ο μοχθηρός βασιλιάς Ηρώδης
ενημερώθηκε για κάποιες από αυτές,
όπως π.χ. ότι ο ΧΡΙΣΤΟΣ θα γεννιόταν
στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Ο μοχθηρός βασιλιάς Ηρώδης «συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του
λαού, ηρώτα να μάθη παρ’ αυτών που
ο ΧΡΙΣΤΟΣ γεννάται. Εκείνοι δε είπον
προς αυτόν· Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας·
διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του
προφήτου· Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα,
δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των
ηγεμόνων του Ιούδα· διότι εκ σου θέλει
εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν ΜΟΥ τον Ισραήλ. Τότε ο
Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους
εξηκρίβωσε παρ’ αυτών τον καιρόν του
φαινομένου αστέρος. και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε· Πορευθέντες
ακριβώς εξετάσατε περί του ΠΑΙΔΙΟΥ,
(Συνέχεια στη σελίδα 4)

ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ
ΣΗΜΑIΝΕΙ
ΣΩΤΗΡIΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
αφού δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, διά να
έλθω και εγώ να προσκυνήσω ΑΥΤΟ.
Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν· και ιδού, ο αστήρ τον
οποίον είδον εν τη ανατολή προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω
όπου ήτο το ΠΑΙΔΙΟΝ. Ιδόντες δε τον
αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν εύρον
το ΠΑΙΔΙΟΝ μετά Μαρίας της μητρός
ΑΥΤΟΥ, και πεσόντες προσεκύνησαν
ΑΥΤΟ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς
αυτών προσέφεραν εις ΑΥΤΟ δώρα,
χρυσόν και λίβανον και σμύρναν.
«Και αποκαλυφθέντες ΘΕΟΘΕΝ
κατ’ όναρ να μη επιστρέψωσι προς τον
Ηρώδην, δι’ άλλης οδού ανεχώρησαν
εις την χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί
ανεχώρησαν, ιδού, άγγελος ΚΥΡΙΟΥ
φαίνεται κατ’ όναρ εις τον Ιωσήφ, λέγων· Εγερθείς παράλαβε το ΠΑΙΔΙΟΝ
και την μητέρα ΑΥΤΟΥ και φεύγε εις
Αίγυπτον, και έσο εκεί εωσού είπω σοι·
διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το
ΠΑΙΔΙΟΝ, διά να απολέση ΑΥΤΟ. Ο
δε εγερθείς παρέλαβε το ΠΑΙΔΙΟΝ
και την μητέρα ΑΥΤΟΥ διά νυκτός και
ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και ήτο εκεί
έως της τελευτής του Ηρώδου, διά να
πληρωθή το ρηθέν υπό του ΚΥΡΙΟΥ
διά του προφήτου λέγοντος· Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ΥΙΟΝ ΜΟΥ.
«Τότε ο Ηρώδης, ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα
και αποστείλας εφόνευσε πάντας τους
παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις
ορίοις αυτής από δύο ετών και κατωτέρω κατά τον καιρόν, τον οποίον εξηκρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη
το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου,
λέγοντος· Φωνή ηκούσθη εν Ραμά,
θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής, και
δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν
υπάρχουσι» (Ματθαίος 2:4-18).

Αρκετοί άνθρωποι δεν δέχονται το
ΧΡΙΣΤΟ και δεν ΤΟΝ ακολουθούν,
επειδή φοβούνται τις διώξεις και τις
δοκιμασίες.11 Σύμφωνα με το Ματθαίο
13:20-21, «Ο δε επί τα πετρώδη ΣΠΑΡΘΕΙΣ [μια καρδιά από πέτρα], ούτος
είναι ο ακούων τον ΛΟΓΟΝ και ευθύς
μετά χαράς δεχόμενος αυτόν· δεν έχει
όμως ρίζαν εν εαυτώ, αλλ’ είναι πρόσκαιρος, όταν δε γείνη θλίψις ή διωγμός διά τον ΛΟΓΟΝ, ευθύς σκανδαλίζεται» - και, εδώ θα ήθελα να προσθέσω , φοβάται. Οι άνθρωποι μπορεί να
πουν: «Α, όχι! Εγώ δεν το ήθελα αυτό!
Εγώ ήθελα τα οφέλη, τη δόξα και την
επιβράβευση της σωτηρίας, αλλά όχι
αυτό (τη δίωξη και τις δοκιμασίες).»
Έτσι απομακρύνονται από το ΚΥΡΙΟ
και περνούν την αιωνιότητα στη Λίμνη
του Πυρός, που είναι πολύ χειρότερο
από τις λίγες δοκιμασίες και τις διώξεις. Πρέπει όλοι να ευχαριστούμε το
ΘΕΟ που ο ΙΗΣΟΥΣ, η Μαρία και ο
Ιωσήφ δεν απομακρύνθηκαν από τις
διώξεις και τις δοκιμασίες.
Την ημέρα των Χριστουγέννων γεννήθηκε ο ΣΩΤΗΡΑΣ. Και δεν γεννήθηκε απλώς ένας ΣΩΤΗΡΑΣ, αλλά
πήρε σάρκα ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ του
Ουρανού και της γης.12 ΑΥΤΟΣ που
δημιούργησε τον ήλιο, το φεγγάρι,
όλους τους γαλαξίες, τους πλανήτες
και τα αστέρια, το οξυγόνο, τη βαρύτητα, κάθε άτομο και κάθε μόριο. Κατά
τον Ιωάννη 1:3-5, «Πάντα δι’ ΑΥΤΟΥ
έγειναν, και χωρίς ΑΥΤΟΥ δεν έγεινεν
ουδέ εν, το οποίον έγεινεν. Εν ΑΥΤΩ
ήτο ΖΩΗ, και η ΖΩΗ ήτο το ΦΩΣ των
ανθρώπων. Και το ΦΩΣ εν τη σκοτία
[σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο] φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό
[οι σκοτεινοί άνθρωποι αυτού του κόσμουπου είναι υποχείρια της σαρκικής
ηδονής δεν μπορούν να κατανοήσουν
τον πνευματικό κόσμο].»
Όταν οι άνθρωποι οραματίζονται
το ΧΡΙΣΤΟ να κάθεται στο θρόνο
ΤΟΥ στον Παράδεισο (και πρέπει να
τον οραματιζόμαστε, επειδή διαφορετικά χανόμαστε13), βλέπουν τον ποτα-

11 Ματθ. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Μάρ. 4:14-19, Λουκ. 9:23-26, 62, Εβρ. 10:32-39, 12:14, Αποκ. 21:7-8 12 Ησ. 9:6-7, Λουκ. 1:31-35, Φιλ. 2:5-11, Κολ. 1:12-20 13 Παροιμ. 29:18, Ματθ. 13:10-16,
Πράξεις Αποσ. 28:27, Ρωμ. 8:24-25, Κορ. B 9:24-25, Φιλ. 3:13-15
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μό με το νερό της ΖΩΗΣ «εξερχόμενον
εκ του θρόνου του ΘΕΟΥ και του ΑΡΝΙΟΥ [του θρόνου ΤΟΥ]. Εν τω μέσω
της πλατείας αυτής και του ποταμού
εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον
της ΖΩΗΣ [το οποίο συμβολίζει επίσης τον ΙΗΣΟΥ, το ΛΟΓΟ του ΘΕΟΥ],
φέρον καρπούς δώδεκα, καθ’ έκαστον
μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού, και τα
φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν
των εθνών» (Αποκάλυψη 22:1-2).
Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να
συλλάβει όλα όσα κάνει ο παντοδύναμος ΘΕΟΣ, ειδικά όλα όσα κάνει ταυτόχρονα. Θα ξεκινήσω με τον τρόπο
που χειρίζεται τις δοκιμασίες και τα
βάσανα των ανθρώπων, τις αρρώστιες,
τις ασθένειες και τις αδυναμίες τους,
τις χαρές και τις λύπες τους, τις γεννήσεις, τους θανάτους, τη θεραπείες, τις
προσευχές τους, τη διάδοση και την
αποδοχή του ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ, τους πολέμους τους και τις φήμες περί πολέμου.
Και θα συνεχίσω με τον τρόπο που χειρίζεται τους ανθρώπους οι οποίοι διαπράττουν φόνους, κάνουν εκτρώσεις,
αυτοκτονούν και αμαρτάνουν με άλλους τρόπους, όπως μέσω της ομοφυλοφιλίας, της μοιχείας, της παράνομης
συνουσίας, του λεσβιακού έρωτα και
της κτηνοβασίας. Ο ΘΕΟΣ γνωρίζει
καλά κάθε χορτάρι που φυτρώνει πάνω
στη γη, καθώς και το πεπτικό σύστημα
κάθε πουλιού κάθε ψαριού, κάθε ζώου
και κάθε ανθρώπου. Γνωρίζει καλά τα
συναισθήματα και τις επιθυμίες κάθε
ανθρώπου. Ξέρει πότε ΤΟΝ αγνοούν
χωρίς κανέναν ενδοιασμό.14
Υπάρχει μια σχετική παραβολή
στη Βίβλο. Πρόκειται για την παραβολή του σιναπόσπορου που είπε ο
ΙΗΣΟΥΣ στους ανθρώπους: «Ομοία
είναι η βασιλεία των ουρανών [ο ΛΟ14 Σαμ. A 16:7, Βασ. A 8:39, Βασ. B 19:27, Χρον. A
28:9, Ιώβ 31:4, 34:21-22, 25, Ψαλ. 44:21, 50:21-22,
139:1-6, 12-16, Παροιμ. 1:25-33, 15:3, 11, Ησ. 42:9,
Ιερ. 16:17, Ιεζ. 11:5, Ματθ. 6:8, Λουκ. 16:15, Πράξεις
Αποσ. 15:18
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ΓΟΣ του ΘΕΟΥ] με κόκκον σινάπεως
[οι άνθρωποι αυτού του κόσμου που
θεωρούν το ΛΟΓΟ του ΘΕΟΥ, τη Βασιλεία των Ουρανών, ένα τίποτα, το
πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο, τον
μικρότερο από όλους τους καρπούς
(ΛΟΓΙΑ)], τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν τω αγρώ αυτού [στην
καρδιά του]· το οποίον [ο σιναπόσπορος] είναι μεν μικρότερον πάντων των
σπερμάτων, όταν όμως αυξηθή είναι
μεγαλήτερον των λαχάνων και γίνεται
δένδρον, ώστε έρχονται τα πετεινά του
ουρανού και κατασκηνούσιν εν τοις
κλάδοις αυτού» (Ματθαίος 13:31-32).
Όταν ο ΛΟΓΟΣ του ΘΕΟΥ κατακλύζει τις καρδιές των ανθρώπων μέσω
της πίστης τους, γίνεται τεράστιο δέντρο, επειδή οι άνθρωποι που έχουν
πίστη διαδίδουν το ΛΟΓΟ του ΘΕΟΥ
στα πέρατα του κόσμου και ιδρύουν
εκκλησίες. Ωστόσο, στις εκκλησίες
τελικά πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι.
Και καταφέρνουν να εισχωρήσουν σε
αυτές και κάποιοι δαιμονικοί άνθρωποι που προσπαθούν να τις καταστρέψουν διασπείροντας ψεύτικες δοξασίες
και εκτοξεύοντας ψεύτικες κατηγορίες
εναντίον των πρεσβυτέρων κατά την
υποταγή τους στο Σατανά.15
Οι δαίμονες συμβολίζονται σε αυτήν την παραβολή ως τα πετεινά του
ουρανού που εγκαθίστανται στα κλαδιά του δέντρου. Αυτοί οι δαίμονες
υπάρχουν σε κάθε εκκλησία. Η δουλειά του Σατανά είναι να εμποδίζει το
έργο του ΘΕΟΥ με κάθε δυνατό τρόπο
- και γνωρίζει πολλούς διαφορετικούς
τρόπους.16 Έχει εμπειρία 7.000 ετών. Γι’
αυτό και πρέπει να υιοθετήσουμε το
νου του ΧΡΙΣΤΟΥ (Προς Κορινθίους
Α 2:16) και να ενδυθούμε την πανοπλία του ΘΕΟΥ (Προς Εφεσίους 6:11),
για να αντικρούσουμε τα τεχνάσματα
του διαβόλου.17 Κατά την Α επιστολή
Πέτρου 5:8, «Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος
ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών
τίνα να καταπίη.» Γι’ αυτό «Υποτάχθη-

Μιζούρι

Αγαπητέ Πάστορα Alamo,
Εύχομαι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, να φέρνει σε εσένα και την
εκκλησία σου τη χάρη και το χρίσμα του Θεού που ξεπερνά κάθε αντίληψη
και γνώση. Τον Νοέμβριο κάλεσα τη γραμμή προσευχής για να ζητήσω
βοήθεια για τη γυναίκα μου που πάσχει από καρκίνο. Εγώ αντιμετωπίζω
πολλά προβλήματα με την καρδιά μου. Οι προσευχές σου βοηθούν πολύ
εμένα και την οικογένειά μου. Προσεύχομαι μέρα και νύχτα για τους
αγαπημένους μου και για τον πάστορα Alamo. Με βοήθησες να φτάσω
σε ένα ανώτερο επίπεδο πνευματικής επίγνωσης. Ξέρω ότι η ψυχή μου
αφιερώθηκε στον Κύριο με τη βοήθεια του υλικού που μου έστειλες. Έχω
μιλήσει σε πολλούς αδελφούς για εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά
σου. Εύχομαι ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός να με βγάλει
από αυτήν τη φυλακή. Τον Φεβρουάριο θα εξεταστεί το αίτημά μου για
αναστολή. Προσεύχομαι να αποφυλακιστείς σύντομα κι εσύ.
Robert Green
Φάρμινγκτον, Μιζούρι

τε λοιπόν εις τον ΘΕΟΝ. Αντιστάθητε
εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από
σάς» (Ιάκωβος 4:7).
Φαίνεται πως για τους ανθρώπους,
το να αντιστέκονται στους πειρασμούς
του υλικού κόσμου, αποτελεί πραγματική αγγαρεία. Τους φαίνεται πολύ δύσκολο να παραμένουν προσηλωμένοι
στο θρόνο του ΘΕΟΥ, του ΧΡΙΣΤΟΥ
και του ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ που κάθεται σε
αυτόν, και στα επτά ΠΝΕΥΜΑΤΑ του
ΘΕΟΥ, δηλαδή τα μάτια του ΘΕΟΥ
που αναφέρονται στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο Κεφάλαιο 4, Εδάφιο 10: «Οι
επτά [τα ΠΝΕΥΜΑΤΑ του ΘΕΟΥ]
εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιτρέχοντες διά πάσης της γης.» Στον
Ησαΐα 11:2 κατονομάζονται τα επτά
ΠΝΕΥΜΑΤΑ του ΘΕΟΥ, συγκεκριμένα 1) το ΠΝΕΥΜΑ του ΘΕΟΥ, 2) το
ΠΝΕΥΜΑ της σοφίας, 3) το ΠΝΕΥΜΑ της σύνεσης, 4) το ΠΝΕΥΜΑ της
βουλής, 5) το ΠΝΕΥΜΑ της δύναμης,
6) το ΠΝΕΥΜΑ της γνώσης και 7) το
ΠΝΕΥΜΑ του φόβου του ΚΥΡΙΟΥ.
Κατά την Αποκάλυψη 1:4, «Ο Ιωάννης προς τας επτά εκκλησίας τας εν τη
Ασία [Τουρκία]· χάρις υμίν και ειρήνη
από ΤΟΥ ο ων και ο ην και ο ερχόμενος· και από των επτά ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ,
τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου

ΑΥΤΟΥ.» Κατά την Αποκάλυψη 3:1,
«Ταύτα λέγει ο [ΙΗΣΟΥΣ] έχων τα
επτά ΠΝΕΥΜΑΤΑ του ΘΕΟΥ και τους
επτά αστέρας.»
Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο με
περισπασμούς, είναι πιθανόν να μην
αντιλαμβάνεστε ότι ο ΘΕΟΣ γνωρίζει
όλα όσα συμβαίνουν στο σύμπαν ή ότι
το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ξέρει τι ακριβώς
σκέφτεστε και πού βρίσκεστε. ΑΥΤΟΣ
ξέρει τα πάντα για εσάς.18 Το πρόβλημα είναι ότι εσείς δεν ξέρετε πως ο
ΘΕΟΣ σας διαποτίζει με τον ποταμό
της ΖΩΗΣ, το ΠΝΕΥΜΑ της ΖΩΗΣ
για να δεχτείτε την αιώνια ΖΩΗ. Τώρα
ζείτε μια παροδική ζωή η οποία θα τελειώσει σύντομα, ίσως και συντομότερα απ’ όσο νομίζετε. Όμως ο ΘΕΟΣ θέλει να δεχτείτε την αιώνια ΖΩΗ ΤΟΥ
μέσω του αιώνιου ανθρωπίνου πνεύματος και να περάσετε την αιωνιότητα
μαζί ΤΟΥ, στον Παράδεισο.
Έχετε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Σύμφωνα τη Βίβλο, η σάρκα δεν ωφελεί σε
τίποτα (Ιωάννης 6:63) και η αμαρτωλή ψυχή πρέπει να αγνοείται, αλλά το
πνεύμα - αν θέλετε την αιώνια ΖΩΗ πρέπει να διαποτιστεί με το ΠΝΕΥΜΑ
της ΖΩΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ. Ο ποταμός
της αιώνιας ΖΩΗΣ σας περιμένει να
(Συνέχεια στη σελίδα 8)

15 Δαν. 11:30-32, Ματθ. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Πράξεις Αποσ. 20:28-31, Γαλ. 2:3-5, Πέτ. Β κεφ. 2, Ιωάν. A 2:18-19, 4:1-6, Ιωάν. B
7-11, Ιούδ. 3-19 16 Ησ. 14:4-20, Ματθ. 24:24, Ιωάν. 8:44, 10:10, Κορ. B 4:3-4, 11:13-15, Θεσ. B 2:3-12, Πέτ. A 5:8, Ιωάν. A 4:1, Αποκ. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14,
20:8-15 17 Κορ. A 2:11-16, 15:57-58, 16:13, Κορ. B 6:1, 4-7, 10:3-6, Εφεσ. 4:27, 6:10-18, Φιλ. 2:5, Θεσ. A 5:3-9, 21, Τιμ. A 6:12, Τιμ. B 2:3-4, Εβρ. 4:12, 12:1-4, Ιακ. 4:7,
Πέτ. A 5:8-10, Ιωάν. A 5:4 18 Δευτ. 31:21, Σαμ. A 16:7, Βασ. B 19:27, Χρον. B. 16:9, Ψαλ. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Ησ. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Ιερ. 1:5, Αμώς 9:1-4, Λουκ.
12:2-7, Ρωμ. 8:27-29, Ιωάν. A 3:20
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ TERRI WHITE
Το Θαύμα της Λύτρωσης
Δεν προέρχομαι από διαλυμένη
οικογένεια στην οποία επικρατούσε
χάος και σύγχυση, ούτε οι γονείς μου
ήταν αλκοολικοί ή ναρκομανείς. Με
μεγάλωσαν με αγάπη και στοργή, και
θα έδιναν και την ίδια τους τη ζωή για
τη φροντίδα του αδελφού μου και τη
δική μου. Η παιδική μας ηλικία ήταν
χαρούμενη. Πηγαίναμε για ψάρεμα,
για ιππασία, για κάμπινγκ και για θαλάσσιο σκι τα σαββατοκύριακα.
Στα όγδοα Χριστούγεννά μου η
γιαγιά μου μού χάρισε τη πρώτη μου
Βίβλο. Ήξερα ότι ήταν ένα ξεχωριστό
βιβλίο, γι’ αυτό και απομονώθηκα για
να το διαβάσω με προσοχή. Δεν ήταν
ένα παραμύθι σχετικά με τον Ιησού. Η
επιρροή του Ιησού στην πληγωμένη
ανθρωπότητα, τα θαύματα, η ελπίδα
και η γαλήνη που έφερε τότε στους
ανθρώπους με έκαναν να σκεφτώ: «Αν
ζούσα τότε, θα ακολουθούσα σίγουρα
τον Ιησού.» Έπειτα με έπιασε βαθιά
απογοήτευση, επειδή ο Ιησούς της Βίβλου δεν ήταν παρών στον κόσμο που
ζούσα.
Ο πατέρας μου είχε πολύ δυσάρεστες εμπειρίες με τον τοπικό «κλήρο»
- αν αξίζει να τους αποκαλώ έτσι - και
δεν πήγε ποτέ ξανά στην εκκλησία,
παρά μόνο μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν γνώρισα τη σωτηρία της ψυχής και ήρθε στο χριστιανικό ίδρυμα
του Tony και της Susan Alamo. Κατά
συνέπεια, παρόλο που ο αδελφός μου
και εγώ είχαμε αρχίσει να πηγαίνουμε
στο κατηχητικό, σταματήσαμε να πηγαίνουμε. Από τη μικρή εμπειρία μου
στην εκκλησία των Βαπτιστών αποκόμισα ότι πρέπει να σωθούμε - από την
Κόλαση, υπέθετα. Εκεί θα πήγαιναν
οι κακοί άνθρωποι, όπως οι κλέφτες,
οι δολοφόνοι, οι εκμεταλλευτές κτλ.,
όχι άνθρωποι σαν εμάς. Επικεντρώθηκα στην ιππασία και στις παρελάσεις
με το πανέμορφο άλογό μου. Έκλεβε
την παράσταση και κέρδιζε πάντα!

Μια μέρα, πηγαίνοντας σε μια μεγάλη παρέλαση, είχαμε ένα ατύχημα και
το άλογό μου, ο Amigo, σκοτώθηκε.
Καταρρακώθηκα, όλα μου τα όνειρα
είχαν καταστραφεί. Θα περνούσε πολύς καιρός για να ασχοληθώ ξανά με
άλογα.
Οι φίλοι μου στο σχολείο με έπεισαν να δοκιμάσω ναρκωτικά και παραισθησιογόνα, που ήταν πολύ στη
μόδα εκείνη την εποχή. Όταν αποφοίτησα από το λύκειο, με πρωτοβουλία
των γονέων μας μετακομίσαμε σε μια
καλύτερη περιοχή. Μετακομίσαμε στα
Βραχώδη Όρη του Κολοράντο, πολύ
κοντά στον ποταμό Little Cimarron.
Ζούσαμε ανάμεσα σε λίμνες, ποταμούς, βουνά και οροπέδια. Στην απέναντι πλευρά της λίμνης υπήρχε ένα
κυνηγετικό καταφύγιο, περίφημο για
το ψάρεμα και το κυνήγι. Με προσέλαβαν στο καταφύγιο ως οδηγό σε
διαδρομές ιππασίας. Περνούσα πολλές ώρες φροντίζοντας τα άλογα του
καταφυγίου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για κυνηγετικές εκδρομές. Μια
μέρα που είχα βγει μόνη μου βόλτα
με το άλογο, έφτασα στο υψηλότερο
σημείο του δυτικού οροπεδίου. Και
καθώς θαύμαζα τη μαγευτική θέα, με
συνεπήραν οι χρυσαφιές λεύκες, η
χαρακτηριστική έντονη μυρωδιά των
κωνοφόρων, οι πορτοκαλί θάμνοι και
ορμητικά νερά του ποταμού, τόσο καθαρά που μπορούσα να τα μυρίσω.
Άρχισαν να με βασανίζουν τα ακόλουθα ερωτήματα: Ο Θεός έπλασε
τον κόσμο με τόση θεσπέσια ομορφιά,
αλλά γιατί δεν έχω την ίδια ομορφιά
μέσα μου; Γιατί είναι οι σκέψεις και οι
επιθυμίες μου κακές, εγωιστικές και
ματαιόδοξες; Γιατί αισθάνομαι σαν να
έχω ένα άγριο ζώο μέσα μου; Ένιωθα
απογοήτευση και τα ερωτήματα που
με βασάνιζαν πολλαπλασιάζονταν.
Χωρίς έλεγχο και σκέψη , φέρθηκα άσχημα στους ανθρώπους που με
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αγαπούσαν. Έφυγα και δεν γύρισα να
κοιτάξω πίσω. Την επόμενη χρονιά
ένιωθα ότι είχα χάσει κάθε επαφή με
τον κόσμο που κατέρρεε γύρω μου.
Δεν έβρισκα κανέναν σκοπό που να
αξίζει να τον υπηρετήσω και να αφιερώσω τη ζωή μου. Περιπλανιόμουν
από πόλη σε πόλη και από Πολιτεία
σε Πολιτεία, από το ένα πάρτι με ναρκωτικά στο άλλο. Είχα καταναλώσει
τέτοιες ποσότητες αλκοόλ, χαπιών
και μαριχουάνας, που ήταν ικανές να
σκοτώσουν κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Αλλά το πραγματικό ταρακούνημα ήρθε μετά από μια σειρά γεγονότων που με ξύπνησαν από το λήθαργό
μου. Με κάποιον τρόπο κατάφερα να
επιβιώσω μετά από υπερβολική δόση
ναρκωτικών, μια έκρηξη, ένα ατύχημα με βάρκα και απαγωγή ενώ έκανα
ωτοστόπ. Ακόμη, επιβίωσα μετά από
ένα περιστατικό που τράβηξα όπλο σε
κάποιον που είχε χτυπήσει τον αδερφό
μου. Αυτό το τελευταίο γεγονός ήταν
η μέρα της αποκάλυψης που με έκανε
να καταλάβω ότι είχα χάσει τελείως
τον έλεγχο. Ο Θεός είχε σίγουρα θυμώσει τόσο πολύ μαζί μου, που είχα
εξασφαλίσει το εισιτήριό μου για την
Κόλαση. Πώς μπορούσα να αλλάξω
όσα είχα κάνει, καταστρέφοντας τον
ίδιο μου τον εαυτό και τις ζωές των
άλλων;

Πήγα στο Χόλυγουντ, στην Καλιφόρνια, για να βγάλω κάποια χρήματα
και έπειτα να απομονωθώ στα ορεινά
για να ξεφύγω από τη σκληρή πραγματικότητα γύρω μου. Μισούσα την
πόλη και ειδικά το Χόλυγουντ. Με το
που έφτασα, κατάλαβα ότι τα είχα κάνει θάλασσα. Όσα χρήματα είχα μου τα
έκλεψαν και ήμουν πολύ περήφανη για
να ζητήσω τη βοήθεια των γονιών μου.
Φοβόμουν να κάνω ωτοστόπ. Αισθανόμουν σαν το ποντίκι στη φάκα. Την
επόμενη εβδομάδα, καθώς διέσχιζα τη
Sunset Strip, συνάντησα κάποιες ομάδες νέων ανθρώπων που δεν έμοιαζαν
ξεχωριστοί, αλλά ο σκοπός τους ήταν
πολύ ξεχωριστός. Οι άλλοι περαστικοί
τους κορόιδευαν και τους αποκαλούσαν η «Ομάδα του Θεού». Όταν τα άτομα αυτά με πλησίασαν, μου μίλησαν με
αυτοπεποίθηση και πραγματικό ενδιαφέρον. Το μήνυμά τους με άγγιξε. «Ο
Ιησούς Χριστός επιστρέφει στη γη. Μετανοήστε ή θα καταστραφείτε. Συμφιλιωθείτε με το Θεό όσο υπάρχει καιρός. Ο
Ιησούς θα επιστρέψει στη γη και θα πάρει εκδίκηση από όλους όσους δεν Τον
γνωρίζουν. Η Κόλαση είναι αιώνια. Το
τέλος του κόσμου πλησιάζει. Στραφείτε στο Θεό πριν είναι αργά. Ελάτε στις
λειτουργίες που κάνουμε κάθε βράδυ
για να μάθετε περισσότερα».
Η λέξη «Κόλαση» με χτύπησε σαν
κεραμίδα, γιατί ήξερα ότι είναι πραγματική. Το μήνυμα ήταν σαφές και
ισχυρό. Κάτι μέσα μου έλεγε: «Πάντα
υποστήριζες ότι αναζητούσες την αλήθεια. Πήγαινε να μάθεις.» Περίπου μία
εβδομάδα αργότερα βρήκα τρόπο και
πήγα σε μια λειτουργία στη λεωφόρο Crescent Heights, στο Χόλυγουντ.
Ήταν 9 Νοεμβρίου 1970. Η εκκλησία
ονομάζονταν Χριστιανικό Ίδρυμα του
Tony και της Susan Alamo. Παρά τις
αμφιβολίες και το σκεπτικισμό που
κυρίευε το μυαλό και την καρδιά μου,
δεν μπορούσα να αντισταθώ στη δυνατή και επιβλητική έλξη που ασκούσε
πάνω μου το Πνεύμα. Ήταν μια φυσική
αντίδραση στις απάτες, τα ψέματα και
την εκμετάλλευση της ανθρωπότητας
που με είχαν πληγώσει. Έχοντας στερηθεί τη νιότη μου χωρίς να μπορώ να

κάνω κάτι γι’ αυτό, αισθανόμουν σαν
ηρωίδα μιας τραγικής ιστορίας. Κατηγορούσα μόνο τον εαυτό μου για τις
λάθος αποφάσεις που είχα πάρει.
Όταν μπήκα στο μεγάλο διώροφο
κτίριο γεμάτο ανθρώπους που έμοιαζαν με χίπηδες, διέκρινα ένα διάχυτο
αίσθημα αγαλλίασης και ειλικρινούς
ενθουσιασμού. Ο πάστορας Tony
Alamo έδειχνε πολύ εκτός τόπου ανάμεσα στους χίπηδες, επειδή φορούσε κοστούμι. Ήμουν αποφασισμένος
να περιεργαστώ με λεπτομέρεια τον
ίδιο και όλα όσα θα έλεγε. Εκείνη τη
βραδιά δεν συνάντησα τη σύζυγό
του, τη Susan. Η λειτουργία ξεκίνησε
ψέλνοντας παλιούς εκκλησιαστικούς
ύμνους. Ένας άνδρας έπαιζε στο φλάουτο το «Μικρό Χριστό» και ήταν λες
και αυτή η αγγελική μελωδία κατέβαινε από τον Ουρανό. Δεν υπήρχε μεγάλη ορχήστρα, αλλά η ατμόσφαιρα
ήταν πολύ επιβλητική και κατόρθωσε
να ρίξει τα προστατευτικά τείχη που
είχα υψώσει γύρω από την καρδιά
μου. Άρχισαν να τρέχουν δάκρυα από
τα μάτια μου και για πρώτη φορά στη
ζωή μου βίωνα μια λειτουργία κατακλυσμένη από το Άγιο Πνεύμα. Ήμουν
μια χαμένη αμαρτωλή που ξαναβρέθηκε. Οι νεοφώτιστοι κατέθεσαν τις
σύντομες και περιγραφικές μαρτυρίες
τους. Εκείνο το βράδυ πρέπει να άκουσα πάνω από 100 μαρτυρίες. Υπήρχαν
πιστοί από τη Γαλλία, την Αγγλία, τον
Καναδά, την Αυστραλία, το Μεξικό, τη Νότια Αμερική, από ολόκληρο
σχεδόν τον κόσμο. Επίσης, υπήρχαν
μεσήλικες που είχαν αφήσει τις κρύες
και νεκρές εκκλησίες τους για να συμμετέχουν σε αυτό το ιδιαίτερο κίνημα
του Θεού. Ακούγοντας τις μαρτυρίες,
ξύπνησε η ελπίδα και η πίστη μέσα
μου και εξαλείφθηκαν σιγά-σιγά οι
αμφιβολίες και η καταπίεση από την
καρδιά και την ψυχή μου. Άκουσα για
ναρκομανείς και εμπόρους που λυτρώθηκαν αμέσως με τη σωτήρια δύναμη
του Θεού και για αλκοολικούς που
κατάφεραν να απεξαρτηθούν χωρίς να
βιώσουν το σύνδρομο της στέρησης.
Ένας άνδρας ήταν έτοιμος να κάνει
ληστεία σε τράπεζα, όταν τον σταμά-
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τησαν και τον έφεραν στην εκκλησία,
όπου ξαναγεννήθηκε και έγινε άλλος
άνθρωπος, αφού αποδέχτηκε τον Ιησού ως Κύριό του.
Ο πάστορας Alamo διέδωσε το μήνυμα σχετικά με τις προφητείες για
το τέλος του κόσμου και διάβασε το
κεφάλαιο 24 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κήρυττε το ευαγγέλιο
απλά και κατανοητά με τη δύναμη του
Αγίου Πνεύματος του Θεού. Πώς θα
μπορούσα να αντισταθώ στο κάλεσμα
να γονατίσω μπροστά στο ιερό και να
ζητήσω από τον Ιησού να μπει στην
καρδιά μου; Ο πάστορας Tony γονάτισε μαζί μου και με βοήθησε να πω
την προσευχή του αμαρτωλού σύμφωνα με την επί Βασιλέα Ιακώβου μετάφραση της Βίβλου. Αφού μετανόησα
και ζήτησα από τον Ιησού να ξεπλύνει
τις αμαρτίες μου με το πολύτιμο αίμα
Του και αφού Τον προσκάλεσα στην
καρδιά μου, με συγχώρησε! Είχα αναγεννηθεί! Η καρδιά μου γέμισε ξανά
με την αθωότητα της παιδικής μου
πίστης. Με κατέκλυσαν έντονα συναισθήματα χαράς, γαλήνης και ελπίδας
πέρα από κάθε προσδοκία. Ήμουν
ένας άλλος άνθρωπος. Κατανόησα
και γεύτηκα τη δύναμη της σωτηρίας,
τη θαυματουργή λύτρωση που μόνο
ο Ιησούς Χριστός μπορεί να προσφέρει. Αυτός ο θαυματουργός Άνδρας
της πρώτης Βίβλου που μου χάρισαν
όταν ήμουν παιδί είναι ζωντανός και
δρα, μιλά και περπατά με όλους όσους
ανοίγουν τα φύλλα της καρδιάς τους.
Πέρασαν 42 χρόνια από τότε
που γνώρισα και βίωσα τη θεραπευτική, σωτήρια δύναμη της ανάστασης. Έχω δει άπειρα θαύματα, που δεν
χωρούν σε μία μαρτυρία. Και για όλα
αυτά ευχαριστώ τον πάστορα Tony
και την αποθανούσα σύζυγό του, τη
Susan, για τη μεγάλη αυτοθυσία τους
να κερδίσουν ψυχές και να τις φυτέψουν και να τις κάνουν να ριζώσουν
στον Άγιο Κόσμο του Θεού. Μας έδειξαν τις παγίδες της ιεραρχίας του Σατανά και ξεγύμνωσαν τον Αντίχριστο.
Θα τους ευγνωμονώ για πάντα. Δόξα
στον Κύριο και ευχαριστίες στον αγαπημένο πάστορα Tony Alamo.

ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ
ΣΗΜΑIΝΕΙ
ΣΩΤΗΡIΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)
δεχτείτε τη ΖΩΗ, δηλαδή ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, τον ΚΥΡΙΟ σας. Πείτε
την παρακάτω προσευχή:
ΚΥΡΙΕ μου και ΘΕΕ μου, ελέησε την
αμαρτωλή ψυχή μου.19 Πιστεύω ότι ο
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΥΙΟΣ του
ζωντανού ΘΕΟΥ.20 Πιστεύω πως πέθανε
στο Σταυρό και έχυσε το πολύτιμο αίμα
ΤΟΥ για την συγχώρεση όλων των προηγούμενων αμαρτιών μου.21 Πιστεύω
ότι ο ΘΕΟΣ ανάστησε τον ΙΗΣΟΥ από
τους νεκρούς με τη δύναμη του ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,22 και ότι κάθεται εκ δεξιών του ΘΕΟΥ ακούγοντας κάθε εξομολόγηση των αμαρτιών μας και αυτή την
προσευχή.23 Ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου και ΣΕ προσκαλώ μέσα στην
καρδία μου, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.24 Καθάρισε όλες τις βρομερές αμαρτίες μου με
το πολύτιμο αίμα σου που ΕΣΥ έχυσες
στη θέση μου στο Σταυρό στο Γολγοθά.25 Δεν θα με απορρίψεις, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, Θα συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου
και θα σώσεις τη ψυχή μου. Το γνωρίζω
αυτό επειδή ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, η Βίβλος, το
λέει.26 Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ λέει ότι εσύ δεν
απορρίπτεις κανέναν, και αυτό συμπερι-

λαμβάνει και εμένα.27 Συνεπώς, ξέρω ότι
με έχεις ακούσει, και ξέρω ότι μου έχεις
απαντήσει, και ξέρω ότι έχω σωθεί.28
Και ΣΕ ευχαριστώ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ, που
έσωσες τη ψυχή μου, και θα δείξω την
ευγνωμοσύνη μου κάνοντας ότι με διατάξεις χωρίς να αμαρτάνω πλέον.29
Μετά την σωτηρία, ο ΙΗΣΟΥΣ είπε
να βαφτιστούμε, να βυθιστούμε τελείως
σε νερό, στο όνομα του ΠΑΤΕΡΑ, και του
ΥΙΟΥ, και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.30
Διαβάστε επιμελώς την Επίσημη Μετάφραση του Βασιλιά Ιακώβ και κάντε ότι λέει.31
Αν θέλετε να υπηρετήσετε τον ΚΥΡΙΟ, μπορείτε να το κάνετε στην εκκλησία μας αν τηρείτε τους κανόνες.
Έπειτα, όπως προστάζει ο ΙΗΣΟΥΣ, θα
κερδίζετε ψυχές. Ένας τρόπος είναι να αρχίσετε να μοιράζετε το έντυπο υλικό του
πάστορα Alamo. Εκτυπώνουμε το υλικό
του πάστορα Alamo σε πολλές γλώσσες
και το στέλνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι εκτυπώσεις και τα έξοδα αποστολής
μας κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια και
γι’ αυτό, εκτός από τις προσευχές σας,
χρειαζόμαστε και οικονομική βοήθεια.
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 εκλέψα-

μεν; 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).
Ο ΘΕΟΣ μας προστάζει να διορθώνουμε και να πειθαρχούμε τα παιδιά
μας.32 Ο ΘΕΟΣ επιτρέπει το γάμο στην
εφηβική ηλικία, όταν τα παιδιά γίνονται
άνδρες και γυναίκες. Το να απαγορεύουμε το γάμο αποτελεί δόγμα του Διαβόλου ( προς Τιμόθεο Α 4:1-3). Ο πάστορας Alamo βρίσκεται στη φυλακή επειδή
κηρύττει τη Βίβλο και ενεργεί σύμφωνα
με τις προσταγές της.

19 Ψαλμ. 51:5, Ρωμ. 3:10-12, 23 20 Μτθ. 26:63-64, 27:54, Λουκ. 1:30-33, Ιωα. 9:35-37, Ρωμ. 1:3-4 21 Πράξεις Αποσ. 4:12, 20:28, Ρωμ. 3:25, 1 Ιωα. 1:7, Αποκ. 5:9 22 Ψαλμ. 16:9-10, Μτθ.
28:5-7, Μαρκ. 16:9, 12, 14, Ιωα. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Πράξεις Αποσ. 2:24, 3:15, Ρωμ. 8:11, Κορ. A 15:3-7 23 Λουκ. 22:69, Πράξεις Αποσ. 2:25-36, Εβρ. 10:12-13 24 Κορ. A 3:16, Αποκ.
3:20 25 Εφ. 2:13-22, Εβρ. 9:22, 13:12, 20-21, Ιωα. 1:7, Αποκ. 1:5, 7:14 26 Μτθ. 26:28, Πράξεις Αποσ. 2:21, 4:12, Εφ. 1:7, Κολ. 1:14 27 Μτθ. 21:22, Ιωα. 6:35, 37-40, Ρωμ. 10:13 28 Εβρ.
11:6 29 Ιωα. 5:14, 8:11, Ρωμ. 6:4, Κορ. A 15:10, Αποκ. 7:14, 22:14 30 Μτθ. 28:18-20, Ιωα. 3:5, Πράξεις Αποσ. 2:38, 19:3-5 31 Δευτ. 4:29, 13:4, 26:16, Ησ. 1:8, 22:5, Ψαλμ. 1:1-2, Τιμ. B 2:15,
3:14-17, Ιασ. 1:22-25, Αποκ. 3:18 32 Παροιμ. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Εβρ. 12:5-11, Αποκ. 3:19

Παρακαλούμε 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 ευαγγελικές λειτουργίες διεξάγονται στην Νέα Υόρκη κάθε Τρίτη 8 ΜΜ και σε άλλες τοποθεσίες το βράδυ.
Παρακαλούμε 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 Δεκέμβριος 2013 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Παγκόσμιος πάστορας Tony Alamo
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