
ból36 és most Isten jobbján ül és meghallgatja bűnvallásomat és 

ezt az imádságot.37 Megnyitom szívem ajtaját és behívlak a szí-

vembe, Úr Jézus.38 Mosd el mocskos vétkeimet drága véreddel, 

melyet kiontottál helyettem a keresztfán a Kálvária dombján.39 

Nem fogsz elutasítani engem, Úr Jézus; megbocsátod vétkeimet 

és üdvözülni fogok Általad. Tudom, hogy így lesz mivel ez áll 

Igédben, a Bibliában.40 Az Igéd azt mondja, hogy senkit sem 

utasítasz el, tehát engem sem.41 Ezért tudom, hogy meghallgat-

tál engem, és tudom, hogy válaszoltál imámra és tudom, hogy 

megmentettél az örök haláltól.42 Köszönöm, Úr Jézus, hogy 

megmentetted a lelkemet az örök haláltól, és hálám jeléül telje-

síteni fogom parancsolataidat és nem fogok többé vétkezni.43

Most, hogy megváltattál, és minden bűnöd megbocsáttatott, 

emeld magasba a kezed, és dicsérd az Urat. Krisztus most benned 

él a Szentlélek által és akár nagyobb részt is befogadhatsz magadba 

Isten természetéből. Az Atyaisten most szintén benned lakozik. 

Minél több lakozik benned Isten természetéből, annál könnyeb-

ben tudsz ellenállni azoknak a kísértéseknek, melyeknek engedve 

több millió keresztény lett megfosztva az üdvözüléstől. Ennek az 

az oka, hogy több bennünk az ember, mint az Isten. Az emberiség 

olyan gonosz lett, hogy ha a Sátánt és elvetemült hadseregét meg-

semmisítenék, mi magunk válnánk saját ördögünkké. 

Most, hogy megmentett az Úr, imádkozz, hogy megkeresztel-

kedhess a Szentlélekkel. Imádkozva olvasd az Igét, és imáidban 

kérd, hogy egyre több lakozzon benned Isten természetéből. Ha 

útmutatást szeretnél, hogy hogyan keresztelkedhetnél meg a 

Szentlélekkel és hogy fogadhatnál be minél többet Isten termé-

szetéből, kérj szórólapjainkból, vagy telefonálj. Mivel a szent élet 

nélkül senki sem látja meg az Urat (Zsidókhoz 12:14).

Most, hogy megváltott az Úr, a parancsolat szerint alá kell me-

rülnöd, és meg kell keresztelkedned az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 

nevében. Tartsd be Isten minden parancsolatát, és élj.

Kiadványaink sok nyelven elérhetőek. Olvass szolgálatunkról és 

hallgasd meg egyházunk zeneprogramját internetes honlapunkon: 

www.alamoministries.com. 

Az ’Alamo Christian Church’ otthont ad mindazoknak, akik tel-

jes szívükből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és teljes erejükből 

az Urat akarják szolgálni.

Akinek nincs pénze Bibliára, ingyen kaphat egyet tőlünk. Az 

Alamo lelkipásztor által írt egyéb kiadványokat az alábbi címen 

kérhetik:

36 Zsoltárok 16:9-10, Máté 28:5-7, Márk 16:9, 12, 14, János 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apostolok 2:24, 3:15, Rómaiakhoz 
8:11, 1 Korinthusiakhoz 15:3-7  37 Lukács 22:69, Apostolok 2:25-36, Zsidókhoz 10:12-13  38 1 Korinthusiakhoz 3:16, 
Jelenések 3:20  39 Efézusiakhoz 2:13-22, Zsidókhoz 9:22, 13:12, 20-21, 1 János 1:7, Jelenések 1:5, 7:14  40 Máté 26:
28, Apostolok 2:21, 4:12, Efézusiakhoz 1:7, Kolosséiakhoz 1:14  41 Máté 21:22, János 6:35, 37-40, Rómaiakhoz 10:13  
42 Zsidókhoz 11:6  43 János 5:14, 8:11, Rómaiakhoz 6:4, 1 Korinthusiakhoz 15:10, Jelenések 7:14, 22:14  
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KRISZTUS, AZ ISTEN IGÉJE, AZ EGYETLEN ÚT, AZ IGAZSÁG, ÉS AZ 
ÖRÖK ÉLET.44 ALAMO LELKIPÁSZTOR VILÁGSZERTE ARRÓL ISMERT, 
HOGY ISTEN IGÉJÉT CSAK ANNAK HIRDETÉSÉRE HASZNÁLJA. EZ AZ 
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fordítású Bibliából, a protestáns új fordítású (revideált) Bibliából, a 
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rögből vettük át.

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)

44 János 14:6  45 Apostolok 4:12
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Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. 

Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ 

lelki halálát jelképezték. A látomás előrevetítette Krisztus első eljö-

vetelét és az Ige hirdetését általa, melynek eredménye az örök élet 

azok számára, akik hisznek az „Úr Igéjében”, mivel feltámadnak a 

lélek halálából az örök életre.1 

Isten azt kérdezte Ezékieltől: „Emberfi a! Életre kelnek-e még 

ezek a csontok? [Képesek-e a lelki halottak az életre?]” Ezékiel 

azt válaszolta: „Ó, Uram, [aki teremtetted őket,] Te tudod!”2 Isten 

ismét szólt a prófétához, mondván: „Prófétálj e csontokról! Mondd 

nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr Igéjét! Így szól az én 

Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre 

fogtok kelni.”3

Izráel tudta, hogy mint nemzetnek vége.4 A mai napig remény-

telenül távol van Istentől. De Isten azt mondta Ezékielnek, hogy 

felemel egy másik nemzetet, nagyobbat, mint az első Izráel, amely 

nem hagyott fel a bűnnel. A második Izráel a világ minden népé-

ből álló nemzet lesz,5 Izráel maradéka és a nem-zsidók sokasága 

egyesülve Jézus Krisztusban, az igazi szőlőtőben.6 Hatalmas, szent 

nép lesz, azokból, akik a halott, bűnös életből feltámadtak az örök 

életre.7 Sohasem lesznek távol Istentől. Ez Krisztus hatalmából az 

első feltámadás, a mi megváltásunk.8

1964-ben, mielőtt elfogadtam Krisztust én, Tony Alamo, vét-

keimről és istentelenségemről voltam ismert, és nélkülöztem 

minden tudást Istenről. Fogalmam sem volt Isten létezéséről. Isten 

igéje számomra csak mese és legenda volt, és nem értettem hogy 

hihet bárki Istenben vagy a Fiában. Nem hittem azoknak, akik 

azt mondták hogy hisznek Istenben, mert képmutatók voltak. 

Legalább annyi bűnt követtek el, mint én, ha nem többet. Tudom, 

1 Ezékiel 36:1, 4  2 Ezékiel 37:3  3 Ezékiel 37:4, 5  4 Ezékiel 37:11  5 1 Mózes 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:
10, 2 Mózes 19:6, 32:10, 1 Péter 2:9-10, János 11:51-52, Apostolok 10:34-35, Efézusiakhoz 1:10, Jelenések 5:9, 14:6, 
Zsidókhoz 8:8-12, Zsoltárok 22:28, Ézsaiás 2:2, és több más  6 Jelenések 7:4, Rómaiakhoz 11:17, 19, 23, 24, János 
15:1  7 1 Péter 2:9  8 Jelenések 20:5-6, Kolosséiakhoz 2:12, 3:1, Rómaiakhoz 15:12, 1 Korinthusiakhoz 15:15, 16, 
1 Thesszalonikaiakhoz 4:16  



Ugyan lélekben vak, meztelen és jelentéktelen voltam, azt mond-

tam Istennek, hogy hajlandó lennék vak, meztelen és jelentéktelen 

maradni, csak hogy örökké érezhessem ezt a mennybéli békét. 

Még egyszer láttam a poklot, és ismét könyörögtem Istennek, hogy 

kegyelmezzen meg nekem és bocsássa meg bűneimet. Akkor az 

Atya, Fiú és a Szentlélek betöltötte halandó testemet,23 és Jézusba 

és az értem kiontott vérébe vetett hitem által, és az Úr Igéjébe ve-

tett bizodalmam által, amelyet meghallgattam és megfogadtam,24 

éreztem, hogy minden bűn, amelyet valaha is elkövettem, elhagy-

ja a lelkemet.25 Tisztának és makulátlannak éreztem magam.26 

Valami csodálatos dolog történt velem, ami Jézus Krisztus műve 

volt, aki „Izráel Szentje”.27 Annyira megörültem annak, hogy meg-

szabadultam a bűntől és hogy egy olyan új erő birtokába kerültem 

amely megvéd a vétkezéstől, hogy világgá akartam kürtölni azt, 

hogy mások is megismerhessék Őt és elnyerhessék az örök életet.

Még most is, amikor több mint 31 éve állok Krisztus szolgálatá-

ban, valahányszor a Bibliát olvasom, érzem ahogy a lelki csontvelő 

a mennyből ezekbe a valaha nagyon száraz csontokba áramlik. 

Isten Igéje lelki inakkal rakta körül ezeket a valaha száraz csonto-

kat és beborította őket a hús és bőr lelki páncéljával. Isten minden 

egyes Igéje által Krisztus egyre inkább a szívemre oltódott. Még 

mindig érzem ahogy Isten minden egyes Igéje a Szentlélek leheletét 

fújja a lelkembe, és ezáltal erőt ad nekem ahhoz, hogy ellenálljak és 

kioltsam a tüzes nyilakat, melyeket a Sátán az évek során rámlőtt. 

Minden nap egyre biztosabban tudom, hogy Jézus Krisztusban 

„mindezekben felettébb diadalmaskodunk”,28 és „Őbenne vagyunk 

bételjesedve”.29 És azt is tudom, mennyire fontos, hogy kövessük 

Jézus minden szavát, aki pillanatokkal mennybemenetele előtt azt 

mondta: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evan-

géliumot minden teremtménynek.”30 (Prédikáljatok minden száraz 

csontnak, azoknak, akik lelkileg halottak, hogy hallhassák „Isten 

Igéjét”.31) „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem 

hisz, elkárhozik.”32

Ha hozzám hasonlóan ti sem akartok elkárhozni, hanem inkább 

üdvözülni akartok, akkor így imádkozzatok Istenhez:

Uram Istenem, kegyelmezz bűnös lelkemnek.33 Hiszek Jézus 

Krisztusban, az élő Isten Fiában.34 Hiszem, hogy megfeszíttetett 

és drága vérét ontotta azért, hogy vétkeim megbocsáttassanak.35 

Hiszem, hogy Isten feltámasztotta Jézust a Szentlélek hatalmá-

23 2 Korinthusiakhoz 6:16, 1 Péter 2:5, 3 Mózes 26:11-12, János 14:16, 1 János 3:24  24 Habakuk 2:4, Máté 17:20, 
Lukács 7:50, Apostolok 20:21, 26:18, Rómaiakhoz 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Galatákhoz 2:16, 3:11, Efézusiakhoz 2:
8, 3:17, Zsidókhoz 10:38  25 Márk 14:24, János 6:53, Apostolok 20:28, Rómaiakhoz 3:25, 5:9, Efézusiakhoz 1:7, 2:13, 
Kolosséiakhoz 1:14, 20, Zsidókhoz 9:12, 14, 22, 1 Péter 1:18-19, Jelenések 1:5, 5:9  26 1 János 1:7, Zsidókhoz 10:19-
22, Jelenések 1:5, 7:14  27 Zsoltárok 89:19, Apostolok 3:13-14  28 Rómaiakhoz 8:37, 1 János 4:3-4  29 Kolosséiakhoz 
2:10  30 Márk 16:15, Lukács 14:23  31 Ezékiel 37:4, 2 Királyok 20:16, Ézsaiás 1:10, Jeremiás 2:4  32 Márk 16:16, 
2 Thesszalonikaiakhoz 2:12  33 Zsoltárok 51:7, Rómaiakhoz 3:10-12, 23  34 Máté 26:63-64, 27:54, Lukács 1:30-33, 
János 9:35-37, Rómaiakhoz 1:3-4  35 Apostolok 4:12, 20:28, Rómaiakhoz 3:25, 1 János 1:7, Jelenések 5:9  
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megmutatta nekem, hogy a mennyország és a pokol valóban lé-

teznek. Tudtam, hova kerülnék, ha nem engedelmeskednék Neki... 

hogy nem a mennyországba, az biztos.

Bár félelmetes volt ez az élmény,14 ugyanakkor csodálatos volt 

tudni, hogy Isten valóságos és eleven, és minden igaz amit a pró-

féták és az apostolok mondtak róla. Nem változott semmit sem 

azóta, hogy megteremtette a mennyet, a földet, és mindent, ami 

bennük van.15 Azonnal tudtam, hogy mindig félni fogom Istent, 

és csodálni, tisztelni, szeretni és szolgálni fogom Őt. Tudtam, hogy 

hajlandó leszek Érte élni, üldöztetést vállalni és meghalni, mégpe-

dig örömmel és békességgel a szívemben.16

Miután Isten elengedett az irodából, kérdezgetni kezdtem: 

„Uram, mi a szándékod velem? Megteszek mindent, amit kérsz.” 

Mivel nem kaptam választ, úgy gondoltam, azt akarta hogy men-

jek el egy templomba. Úgy gondoltam, hogy a legnagyobb lesz a 

legjobb, és elmentem, de nem találtam ott az Urat. Aztán sok más 

templomba is elmentem, de ott sem találtam. Akkor elkezdtem 

könyveket olvasni, amelyeknek a borítóját olyan emberek díszítet-

ték, akik bölcsnek és istenfélőnek néztek ki a hosszú szakállukkal 

és vallásos ruházatukkal. De tudtam, hogy a könyvek tévedtek, 

amikor azt mondták, hogy nem kell félni az Istentől,17 hogy Isten 

nem fenyegeti meg az embereket, és hogy lehet vétkezni anélkül, 

hogy a pokolra kerülne az ember.18 Én nem ilyen Istenre gondol-

tam; azt az Istent kellett megtalálnom, aki megfenyegetett,19 azt az 

Istent, aki megmutatta nekem a poklot és a mennyországot, aki 

olyasmire sarkallt, amire más még soha, és ami sohasem állt azelőtt 

szándékomban.

Nem gondoltam, hogy az igazságot a Bibliában lehet megtalál-

ni, mert olyan sok volt belőle mindenütt. Úgy éreztem, hogy ami 

jó a nagyközönségnek, az nem lehet okos dolog, hiszen butának 

tartottam az embereket. Végül mégis elkezdtem olvasni a Bibliát, 

és megtaláltam benne a megváltás tervét és az útmutatást az örök 

élet elnyerésére, ami megmutatta, hogyan kell érett kereszténynek 

lenni és lelkeket megnyerni számára.20

Amikor először kezdtem a Bibliát olvasni, ismét éreztem ahogy 

Isten nyomást gyakorol rám, mint annak idején a Beverly Hills-i 

irodában. Akkor Isten új látomást küldött nekem a mennyországról 

és a pokolról.21 Könyörögtem Istennek: „Uram, ne küldj a pokol-

ba!” Akkor a mennyországot láttam és éreztem a menny békéjét.22 
14 2 Korinthusiakhoz 5:11, 1 Mózes 35:5, Jeremiás 32:21, Jób 31:23, 3 Mózes 26:16, Ezékiel 32:32  15 Malakiás 
3:6, Zsidókhoz 13:8, 1 Mózes 1:1, Apostolok 4:24  16 Zsoltárok 5:12, 35:19, János 16:33, Rómaiakhoz 12:8, 15:
13, Apostolok 2:28, 20:24, Ézsaiás 51:11, 61:10, 2 Korinthusiakhoz 8:12  17 1 Mózes 22:12, Zsoltárok 112:1, 
Példabeszédek 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Prédikátor 7:18  18 Példabeszédek 8:36, Ezékiel 18:2, 4, Jelenések 19:
20, 20:10, 14, 15, 21:8  19 1 Mózes 2:17, 6:7, 9, 13, 2 Mózes 20:5, 34:7, 32:33, Máté 8:12, 22:13, Jelenések 20:15, 2:
5, 16, 22-23, 3:3, Márk 16:16, Ezékiel 3:18, 18:20  20 János 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Jelenések 14:18  21 Apostolok 
7:55-56, Lukács 16:22-31, Jelenések 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Ézsaiás 5:14, 14:9, Jelenések 14:10-11, 
20:10  22 Rómaiakhoz 5:1, Efézusiakhoz 2:14, Filippiekhez 4:7, Kolosséiakhoz 3:15, 1 Thesszalonikaiakhoz 5:23, 
2 Thesszalonikaiakhoz 3:16  
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hogy így volt, mert velük töltöttem az időmet. Egy halom száraz, 

halott csont voltunk csak. Ha valaki a keresztény hitre akart téríte-

ni, mérges lettem, mert számomra a Biblia csak időpocsékolás volt. 

Az életmódom nem hagyott időt játékra és mesékre.

A ’marketing’ területén az első helyen tartottak számon. Sok vi-

lághírű énekes és színész köszönhette nekem sikeres karrierjét, és 

számos ismert háztartási cikk bevezetése is a nevemhez fűződött. 

A legrosszabb rémálmom akkoriban az volt, hogy megtértem, 

Jézusról szóló szórólapokat osztogatok a sarkon, egy lepusztult 

külvárosi misszióban lakom, miközben az Igét hirdetem és sze-

génykonyhát szervezek.

Nem tetszett nekem a világ a hatvanas évek derekán. Nem 

szerettem a kábítószert, a piszkos embereket, akiknek erkölcse a 

disznókéval vetekedett. És ki nem állhattam a hippimozgalom be-

folyását Hollywoodra, a Sunset bulvárra, és az egész világra. Persze 

én magam sem voltam szent. Nem nagyon érdekelt hogy ki milyen 

bűnöket követett el, csak ne fi togtassák gyerekes családok előtt. 

Számomra vége volt a világnak, halott volt, száraz, visszataszító és 

reménytelen.9 Semminek sem volt többé értéke. Azt hiszem, a töb-

bi ember is legalább annyira jól tudta ezt mint én és kábítószere-

zéssel próbált elmenekülni a valóságtól. Az egyházak képmutatóak 

voltak; úgy tűnt, hogy ezt is tudta mindenki. Az egész világ halott 

volt bűnei és vétkei miatt.10 A világ hatalmas, száraz csontokkal teli 

völgy volt, olyan, mint amelyet Ezékiel is látott.11

Jézussal egy Beverly Hills-i irodában találkoztam, természet-

fölötti körülmények között. Senki sem tudja elképzelni, hogy 

mennyire megijedtem és mégis mennyire boldog voltam, amikor 

Isten bebizonyította nekem, hogy Ő és a Fia valóban léteznek. 

Felvillanyozott, amikor megtapasztaltam a tiszteletet parancsoló 

Szentlélek jelenlétét, és hallottam, amint hatalmas hangja minden 

porcikámon keresztülhatolt, mintha szűrő lettem volna, amelyen a 

szavak mindkét irányban áthaladnak. Jelenléte tündökletes és me-

lengető volt. Lelke nyomást gyakorolt rám, mintha Isten kezének 

hatalmas szorítása lenne. Így szólt hozzám: „Állj föl, és beszélj a 

szobában lévő embereknek az Úr Jézus Krisztusról, és hogy vissza 

fog térni a földre, különben bizton meghalsz.” Amikor az Úr szel-

leme megjelent az irodában és nyomást gyakorolt rám, tudatában 

voltam kimondhatatlan, hihetetlen bölcsességének.12 Ő volt vala-

mennyi atom és molekula. Ő volt a levegő maga. Mindenről tudott 

ami a múltban történt és ami a jövőben fog történni.13 Szégyelltem 

magam, mert tudtam, hogy tud minden cselekedetemről. Akkor 

9 Máté 13:39, fejezet 24, 1 Korinthusiakhoz 15:24, Zsidókhoz 9:26, 1 Péter 4:7  10 Efézusiakhoz 2:1, 5, Kolosséiakhoz 
2:13  11 Ezékiel 37:1  12 1 Sámuel 2:3, 4 Mózes 24:16, 1 Korinthusiakhoz 1:25, 2:16, 3:19, Zsoltárok 32:8, Jób 21:22, 
Példabeszédek 2:6, 3:20, 9:10, Lukács 1:77, Rómaiakhoz 11:33, 2 Korinthusiakhoz 4:6  13 Zsoltárok 44:22, 1 János 
3:20, 1 Korinthusiakhoz 3:20, Zsoltárok 94:11, Ézsaiás 46:9-10, Jelenések 21:6, 22:13  
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Ugyan lélekben vak, meztelen és jelentéktelen voltam, azt mond-

tam Istennek, hogy hajlandó lennék vak, meztelen és jelentéktelen 

maradni, csak hogy örökké érezhessem ezt a mennybéli békét. 

Még egyszer láttam a poklot, és ismét könyörögtem Istennek, hogy 

kegyelmezzen meg nekem és bocsássa meg bűneimet. Akkor az 

Atya, Fiú és a Szentlélek betöltötte halandó testemet,23 és Jézusba 

és az értem kiontott vérébe vetett hitem által, és az Úr Igéjébe ve-

tett bizodalmam által, amelyet meghallgattam és megfogadtam,24 

éreztem, hogy minden bűn, amelyet valaha is elkövettem, elhagy-

ja a lelkemet.25 Tisztának és makulátlannak éreztem magam.26 

Valami csodálatos dolog történt velem, ami Jézus Krisztus műve 

volt, aki „Izráel Szentje”.27 Annyira megörültem annak, hogy meg-

szabadultam a bűntől és hogy egy olyan új erő birtokába kerültem 

amely megvéd a vétkezéstől, hogy világgá akartam kürtölni azt, 

hogy mások is megismerhessék Őt és elnyerhessék az örök életet.

Még most is, amikor több mint 31 éve állok Krisztus szolgálatá-

ban, valahányszor a Bibliát olvasom, érzem ahogy a lelki csontvelő 

a mennyből ezekbe a valaha nagyon száraz csontokba áramlik. 

Isten Igéje lelki inakkal rakta körül ezeket a valaha száraz csonto-

kat és beborította őket a hús és bőr lelki páncéljával. Isten minden 

egyes Igéje által Krisztus egyre inkább a szívemre oltódott. Még 

mindig érzem ahogy Isten minden egyes Igéje a Szentlélek leheletét 

fújja a lelkembe, és ezáltal erőt ad nekem ahhoz, hogy ellenálljak és 

kioltsam a tüzes nyilakat, melyeket a Sátán az évek során rámlőtt. 

Minden nap egyre biztosabban tudom, hogy Jézus Krisztusban 

„mindezekben felettébb diadalmaskodunk”,28 és „Őbenne vagyunk 

bételjesedve”.29 És azt is tudom, mennyire fontos, hogy kövessük 

Jézus minden szavát, aki pillanatokkal mennybemenetele előtt azt 

mondta: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evan-

géliumot minden teremtménynek.”30 (Prédikáljatok minden száraz 

csontnak, azoknak, akik lelkileg halottak, hogy hallhassák „Isten 

Igéjét”.31) „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem 

hisz, elkárhozik.”32

Ha hozzám hasonlóan ti sem akartok elkárhozni, hanem inkább 

üdvözülni akartok, akkor így imádkozzatok Istenhez:

Uram Istenem, kegyelmezz bűnös lelkemnek.33 Hiszek Jézus 

Krisztusban, az élő Isten Fiában.34 Hiszem, hogy megfeszíttetett 

és drága vérét ontotta azért, hogy vétkeim megbocsáttassanak.35 

Hiszem, hogy Isten feltámasztotta Jézust a Szentlélek hatalmá-

23 2 Korinthusiakhoz 6:16, 1 Péter 2:5, 3 Mózes 26:11-12, János 14:16, 1 János 3:24  24 Habakuk 2:4, Máté 17:20, 
Lukács 7:50, Apostolok 20:21, 26:18, Rómaiakhoz 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Galatákhoz 2:16, 3:11, Efézusiakhoz 2:
8, 3:17, Zsidókhoz 10:38  25 Márk 14:24, János 6:53, Apostolok 20:28, Rómaiakhoz 3:25, 5:9, Efézusiakhoz 1:7, 2:13, 
Kolosséiakhoz 1:14, 20, Zsidókhoz 9:12, 14, 22, 1 Péter 1:18-19, Jelenések 1:5, 5:9  26 1 János 1:7, Zsidókhoz 10:19-
22, Jelenések 1:5, 7:14  27 Zsoltárok 89:19, Apostolok 3:13-14  28 Rómaiakhoz 8:37, 1 János 4:3-4  29 Kolosséiakhoz 
2:10  30 Márk 16:15, Lukács 14:23  31 Ezékiel 37:4, 2 Királyok 20:16, Ézsaiás 1:10, Jeremiás 2:4  32 Márk 16:16, 
2 Thesszalonikaiakhoz 2:12  33 Zsoltárok 51:7, Rómaiakhoz 3:10-12, 23  34 Máté 26:63-64, 27:54, Lukács 1:30-33, 
János 9:35-37, Rómaiakhoz 1:3-4  35 Apostolok 4:12, 20:28, Rómaiakhoz 3:25, 1 János 1:7, Jelenések 5:9  
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megmutatta nekem, hogy a mennyország és a pokol valóban lé-

teznek. Tudtam, hova kerülnék, ha nem engedelmeskednék Neki... 

hogy nem a mennyországba, az biztos.

Bár félelmetes volt ez az élmény,14 ugyanakkor csodálatos volt 

tudni, hogy Isten valóságos és eleven, és minden igaz amit a pró-

féták és az apostolok mondtak róla. Nem változott semmit sem 

azóta, hogy megteremtette a mennyet, a földet, és mindent, ami 

bennük van.15 Azonnal tudtam, hogy mindig félni fogom Istent, 

és csodálni, tisztelni, szeretni és szolgálni fogom Őt. Tudtam, hogy 

hajlandó leszek Érte élni, üldöztetést vállalni és meghalni, mégpe-

dig örömmel és békességgel a szívemben.16

Miután Isten elengedett az irodából, kérdezgetni kezdtem: 

„Uram, mi a szándékod velem? Megteszek mindent, amit kérsz.” 

Mivel nem kaptam választ, úgy gondoltam, azt akarta hogy men-

jek el egy templomba. Úgy gondoltam, hogy a legnagyobb lesz a 

legjobb, és elmentem, de nem találtam ott az Urat. Aztán sok más 

templomba is elmentem, de ott sem találtam. Akkor elkezdtem 

könyveket olvasni, amelyeknek a borítóját olyan emberek díszítet-

ték, akik bölcsnek és istenfélőnek néztek ki a hosszú szakállukkal 

és vallásos ruházatukkal. De tudtam, hogy a könyvek tévedtek, 

amikor azt mondták, hogy nem kell félni az Istentől,17 hogy Isten 

nem fenyegeti meg az embereket, és hogy lehet vétkezni anélkül, 

hogy a pokolra kerülne az ember.18 Én nem ilyen Istenre gondol-

tam; azt az Istent kellett megtalálnom, aki megfenyegetett,19 azt az 

Istent, aki megmutatta nekem a poklot és a mennyországot, aki 

olyasmire sarkallt, amire más még soha, és ami sohasem állt azelőtt 

szándékomban.

Nem gondoltam, hogy az igazságot a Bibliában lehet megtalál-

ni, mert olyan sok volt belőle mindenütt. Úgy éreztem, hogy ami 

jó a nagyközönségnek, az nem lehet okos dolog, hiszen butának 

tartottam az embereket. Végül mégis elkezdtem olvasni a Bibliát, 

és megtaláltam benne a megváltás tervét és az útmutatást az örök 

élet elnyerésére, ami megmutatta, hogyan kell érett kereszténynek 

lenni és lelkeket megnyerni számára.20

Amikor először kezdtem a Bibliát olvasni, ismét éreztem ahogy 

Isten nyomást gyakorol rám, mint annak idején a Beverly Hills-i 

irodában. Akkor Isten új látomást küldött nekem a mennyországról 

és a pokolról.21 Könyörögtem Istennek: „Uram, ne küldj a pokol-

ba!” Akkor a mennyországot láttam és éreztem a menny békéjét.22 
14 2 Korinthusiakhoz 5:11, 1 Mózes 35:5, Jeremiás 32:21, Jób 31:23, 3 Mózes 26:16, Ezékiel 32:32  15 Malakiás 
3:6, Zsidókhoz 13:8, 1 Mózes 1:1, Apostolok 4:24  16 Zsoltárok 5:12, 35:19, János 16:33, Rómaiakhoz 12:8, 15:
13, Apostolok 2:28, 20:24, Ézsaiás 51:11, 61:10, 2 Korinthusiakhoz 8:12  17 1 Mózes 22:12, Zsoltárok 112:1, 
Példabeszédek 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Prédikátor 7:18  18 Példabeszédek 8:36, Ezékiel 18:2, 4, Jelenések 19:
20, 20:10, 14, 15, 21:8  19 1 Mózes 2:17, 6:7, 9, 13, 2 Mózes 20:5, 34:7, 32:33, Máté 8:12, 22:13, Jelenések 20:15, 2:
5, 16, 22-23, 3:3, Márk 16:16, Ezékiel 3:18, 18:20  20 János 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Jelenések 14:18  21 Apostolok 
7:55-56, Lukács 16:22-31, Jelenések 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Ézsaiás 5:14, 14:9, Jelenések 14:10-11, 
20:10  22 Rómaiakhoz 5:1, Efézusiakhoz 2:14, Filippiekhez 4:7, Kolosséiakhoz 3:15, 1 Thesszalonikaiakhoz 5:23, 
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hogy így volt, mert velük töltöttem az időmet. Egy halom száraz, 

halott csont voltunk csak. Ha valaki a keresztény hitre akart téríte-

ni, mérges lettem, mert számomra a Biblia csak időpocsékolás volt. 

Az életmódom nem hagyott időt játékra és mesékre.

A ’marketing’ területén az első helyen tartottak számon. Sok vi-

lághírű énekes és színész köszönhette nekem sikeres karrierjét, és 

számos ismert háztartási cikk bevezetése is a nevemhez fűződött. 

A legrosszabb rémálmom akkoriban az volt, hogy megtértem, 

Jézusról szóló szórólapokat osztogatok a sarkon, egy lepusztult 

külvárosi misszióban lakom, miközben az Igét hirdetem és sze-

génykonyhát szervezek.

Nem tetszett nekem a világ a hatvanas évek derekán. Nem 

szerettem a kábítószert, a piszkos embereket, akiknek erkölcse a 

disznókéval vetekedett. És ki nem állhattam a hippimozgalom be-

folyását Hollywoodra, a Sunset bulvárra, és az egész világra. Persze 

én magam sem voltam szent. Nem nagyon érdekelt hogy ki milyen 

bűnöket követett el, csak ne fi togtassák gyerekes családok előtt. 

Számomra vége volt a világnak, halott volt, száraz, visszataszító és 

reménytelen.9 Semminek sem volt többé értéke. Azt hiszem, a töb-

bi ember is legalább annyira jól tudta ezt mint én és kábítószere-

zéssel próbált elmenekülni a valóságtól. Az egyházak képmutatóak 

voltak; úgy tűnt, hogy ezt is tudta mindenki. Az egész világ halott 

volt bűnei és vétkei miatt.10 A világ hatalmas, száraz csontokkal teli 

völgy volt, olyan, mint amelyet Ezékiel is látott.11

Jézussal egy Beverly Hills-i irodában találkoztam, természet-

fölötti körülmények között. Senki sem tudja elképzelni, hogy 

mennyire megijedtem és mégis mennyire boldog voltam, amikor 

Isten bebizonyította nekem, hogy Ő és a Fia valóban léteznek. 

Felvillanyozott, amikor megtapasztaltam a tiszteletet parancsoló 

Szentlélek jelenlétét, és hallottam, amint hatalmas hangja minden 

porcikámon keresztülhatolt, mintha szűrő lettem volna, amelyen a 

szavak mindkét irányban áthaladnak. Jelenléte tündökletes és me-

lengető volt. Lelke nyomást gyakorolt rám, mintha Isten kezének 

hatalmas szorítása lenne. Így szólt hozzám: „Állj föl, és beszélj a 

szobában lévő embereknek az Úr Jézus Krisztusról, és hogy vissza 

fog térni a földre, különben bizton meghalsz.” Amikor az Úr szel-

leme megjelent az irodában és nyomást gyakorolt rám, tudatában 

voltam kimondhatatlan, hihetetlen bölcsességének.12 Ő volt vala-

mennyi atom és molekula. Ő volt a levegő maga. Mindenről tudott 

ami a múltban történt és ami a jövőben fog történni.13 Szégyelltem 

magam, mert tudtam, hogy tud minden cselekedetemről. Akkor 

9 Máté 13:39, fejezet 24, 1 Korinthusiakhoz 15:24, Zsidókhoz 9:26, 1 Péter 4:7  10 Efézusiakhoz 2:1, 5, Kolosséiakhoz 
2:13  11 Ezékiel 37:1  12 1 Sámuel 2:3, 4 Mózes 24:16, 1 Korinthusiakhoz 1:25, 2:16, 3:19, Zsoltárok 32:8, Jób 21:22, 
Példabeszédek 2:6, 3:20, 9:10, Lukács 1:77, Rómaiakhoz 11:33, 2 Korinthusiakhoz 4:6  13 Zsoltárok 44:22, 1 János 
3:20, 1 Korinthusiakhoz 3:20, Zsoltárok 94:11, Ézsaiás 46:9-10, Jelenések 21:6, 22:13  
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Ugyan lélekben vak, meztelen és jelentéktelen voltam, azt mond-

tam Istennek, hogy hajlandó lennék vak, meztelen és jelentéktelen 

maradni, csak hogy örökké érezhessem ezt a mennybéli békét. 

Még egyszer láttam a poklot, és ismét könyörögtem Istennek, hogy 

kegyelmezzen meg nekem és bocsássa meg bűneimet. Akkor az 

Atya, Fiú és a Szentlélek betöltötte halandó testemet,23 és Jézusba 

és az értem kiontott vérébe vetett hitem által, és az Úr Igéjébe ve-

tett bizodalmam által, amelyet meghallgattam és megfogadtam,24 

éreztem, hogy minden bűn, amelyet valaha is elkövettem, elhagy-

ja a lelkemet.25 Tisztának és makulátlannak éreztem magam.26 

Valami csodálatos dolog történt velem, ami Jézus Krisztus műve 

volt, aki „Izráel Szentje”.27 Annyira megörültem annak, hogy meg-

szabadultam a bűntől és hogy egy olyan új erő birtokába kerültem 

amely megvéd a vétkezéstől, hogy világgá akartam kürtölni azt, 

hogy mások is megismerhessék Őt és elnyerhessék az örök életet.

Még most is, amikor több mint 31 éve állok Krisztus szolgálatá-

ban, valahányszor a Bibliát olvasom, érzem ahogy a lelki csontvelő 

a mennyből ezekbe a valaha nagyon száraz csontokba áramlik. 

Isten Igéje lelki inakkal rakta körül ezeket a valaha száraz csonto-

kat és beborította őket a hús és bőr lelki páncéljával. Isten minden 

egyes Igéje által Krisztus egyre inkább a szívemre oltódott. Még 

mindig érzem ahogy Isten minden egyes Igéje a Szentlélek leheletét 

fújja a lelkembe, és ezáltal erőt ad nekem ahhoz, hogy ellenálljak és 

kioltsam a tüzes nyilakat, melyeket a Sátán az évek során rámlőtt. 

Minden nap egyre biztosabban tudom, hogy Jézus Krisztusban 

„mindezekben felettébb diadalmaskodunk”,28 és „Őbenne vagyunk 

bételjesedve”.29 És azt is tudom, mennyire fontos, hogy kövessük 

Jézus minden szavát, aki pillanatokkal mennybemenetele előtt azt 

mondta: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evan-

géliumot minden teremtménynek.”30 (Prédikáljatok minden száraz 

csontnak, azoknak, akik lelkileg halottak, hogy hallhassák „Isten 

Igéjét”.31) „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem 

hisz, elkárhozik.”32

Ha hozzám hasonlóan ti sem akartok elkárhozni, hanem inkább 

üdvözülni akartok, akkor így imádkozzatok Istenhez:

Uram Istenem, kegyelmezz bűnös lelkemnek.33 Hiszek Jézus 

Krisztusban, az élő Isten Fiában.34 Hiszem, hogy megfeszíttetett 

és drága vérét ontotta azért, hogy vétkeim megbocsáttassanak.35 

Hiszem, hogy Isten feltámasztotta Jézust a Szentlélek hatalmá-
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megmutatta nekem, hogy a mennyország és a pokol valóban lé-

teznek. Tudtam, hova kerülnék, ha nem engedelmeskednék Neki... 

hogy nem a mennyországba, az biztos.

Bár félelmetes volt ez az élmény,14 ugyanakkor csodálatos volt 

tudni, hogy Isten valóságos és eleven, és minden igaz amit a pró-

féták és az apostolok mondtak róla. Nem változott semmit sem 

azóta, hogy megteremtette a mennyet, a földet, és mindent, ami 

bennük van.15 Azonnal tudtam, hogy mindig félni fogom Istent, 

és csodálni, tisztelni, szeretni és szolgálni fogom Őt. Tudtam, hogy 

hajlandó leszek Érte élni, üldöztetést vállalni és meghalni, mégpe-

dig örömmel és békességgel a szívemben.16

Miután Isten elengedett az irodából, kérdezgetni kezdtem: 

„Uram, mi a szándékod velem? Megteszek mindent, amit kérsz.” 

Mivel nem kaptam választ, úgy gondoltam, azt akarta hogy men-

jek el egy templomba. Úgy gondoltam, hogy a legnagyobb lesz a 

legjobb, és elmentem, de nem találtam ott az Urat. Aztán sok más 

templomba is elmentem, de ott sem találtam. Akkor elkezdtem 

könyveket olvasni, amelyeknek a borítóját olyan emberek díszítet-

ték, akik bölcsnek és istenfélőnek néztek ki a hosszú szakállukkal 

és vallásos ruházatukkal. De tudtam, hogy a könyvek tévedtek, 

amikor azt mondták, hogy nem kell félni az Istentől,17 hogy Isten 

nem fenyegeti meg az embereket, és hogy lehet vétkezni anélkül, 

hogy a pokolra kerülne az ember.18 Én nem ilyen Istenre gondol-

tam; azt az Istent kellett megtalálnom, aki megfenyegetett,19 azt az 

Istent, aki megmutatta nekem a poklot és a mennyországot, aki 

olyasmire sarkallt, amire más még soha, és ami sohasem állt azelőtt 

szándékomban.

Nem gondoltam, hogy az igazságot a Bibliában lehet megtalál-

ni, mert olyan sok volt belőle mindenütt. Úgy éreztem, hogy ami 

jó a nagyközönségnek, az nem lehet okos dolog, hiszen butának 

tartottam az embereket. Végül mégis elkezdtem olvasni a Bibliát, 

és megtaláltam benne a megváltás tervét és az útmutatást az örök 

élet elnyerésére, ami megmutatta, hogyan kell érett kereszténynek 

lenni és lelkeket megnyerni számára.20

Amikor először kezdtem a Bibliát olvasni, ismét éreztem ahogy 

Isten nyomást gyakorol rám, mint annak idején a Beverly Hills-i 

irodában. Akkor Isten új látomást küldött nekem a mennyországról 

és a pokolról.21 Könyörögtem Istennek: „Uram, ne küldj a pokol-

ba!” Akkor a mennyországot láttam és éreztem a menny békéjét.22 
14 2 Korinthusiakhoz 5:11, 1 Mózes 35:5, Jeremiás 32:21, Jób 31:23, 3 Mózes 26:16, Ezékiel 32:32  15 Malakiás 
3:6, Zsidókhoz 13:8, 1 Mózes 1:1, Apostolok 4:24  16 Zsoltárok 5:12, 35:19, János 16:33, Rómaiakhoz 12:8, 15:
13, Apostolok 2:28, 20:24, Ézsaiás 51:11, 61:10, 2 Korinthusiakhoz 8:12  17 1 Mózes 22:12, Zsoltárok 112:1, 
Példabeszédek 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Prédikátor 7:18  18 Példabeszédek 8:36, Ezékiel 18:2, 4, Jelenések 19:
20, 20:10, 14, 15, 21:8  19 1 Mózes 2:17, 6:7, 9, 13, 2 Mózes 20:5, 34:7, 32:33, Máté 8:12, 22:13, Jelenések 20:15, 2:
5, 16, 22-23, 3:3, Márk 16:16, Ezékiel 3:18, 18:20  20 János 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Jelenések 14:18  21 Apostolok 
7:55-56, Lukács 16:22-31, Jelenések 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Ézsaiás 5:14, 14:9, Jelenések 14:10-11, 
20:10  22 Rómaiakhoz 5:1, Efézusiakhoz 2:14, Filippiekhez 4:7, Kolosséiakhoz 3:15, 1 Thesszalonikaiakhoz 5:23, 
2 Thesszalonikaiakhoz 3:16  
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hogy így volt, mert velük töltöttem az időmet. Egy halom száraz, 

halott csont voltunk csak. Ha valaki a keresztény hitre akart téríte-

ni, mérges lettem, mert számomra a Biblia csak időpocsékolás volt. 

Az életmódom nem hagyott időt játékra és mesékre.

A ’marketing’ területén az első helyen tartottak számon. Sok vi-

lághírű énekes és színész köszönhette nekem sikeres karrierjét, és 

számos ismert háztartási cikk bevezetése is a nevemhez fűződött. 

A legrosszabb rémálmom akkoriban az volt, hogy megtértem, 

Jézusról szóló szórólapokat osztogatok a sarkon, egy lepusztult 

külvárosi misszióban lakom, miközben az Igét hirdetem és sze-

génykonyhát szervezek.

Nem tetszett nekem a világ a hatvanas évek derekán. Nem 

szerettem a kábítószert, a piszkos embereket, akiknek erkölcse a 

disznókéval vetekedett. És ki nem állhattam a hippimozgalom be-

folyását Hollywoodra, a Sunset bulvárra, és az egész világra. Persze 

én magam sem voltam szent. Nem nagyon érdekelt hogy ki milyen 

bűnöket követett el, csak ne fi togtassák gyerekes családok előtt. 

Számomra vége volt a világnak, halott volt, száraz, visszataszító és 

reménytelen.9 Semminek sem volt többé értéke. Azt hiszem, a töb-

bi ember is legalább annyira jól tudta ezt mint én és kábítószere-

zéssel próbált elmenekülni a valóságtól. Az egyházak képmutatóak 

voltak; úgy tűnt, hogy ezt is tudta mindenki. Az egész világ halott 

volt bűnei és vétkei miatt.10 A világ hatalmas, száraz csontokkal teli 

völgy volt, olyan, mint amelyet Ezékiel is látott.11

Jézussal egy Beverly Hills-i irodában találkoztam, természet-

fölötti körülmények között. Senki sem tudja elképzelni, hogy 

mennyire megijedtem és mégis mennyire boldog voltam, amikor 

Isten bebizonyította nekem, hogy Ő és a Fia valóban léteznek. 

Felvillanyozott, amikor megtapasztaltam a tiszteletet parancsoló 

Szentlélek jelenlétét, és hallottam, amint hatalmas hangja minden 

porcikámon keresztülhatolt, mintha szűrő lettem volna, amelyen a 

szavak mindkét irányban áthaladnak. Jelenléte tündökletes és me-

lengető volt. Lelke nyomást gyakorolt rám, mintha Isten kezének 

hatalmas szorítása lenne. Így szólt hozzám: „Állj föl, és beszélj a 

szobában lévő embereknek az Úr Jézus Krisztusról, és hogy vissza 

fog térni a földre, különben bizton meghalsz.” Amikor az Úr szel-

leme megjelent az irodában és nyomást gyakorolt rám, tudatában 

voltam kimondhatatlan, hihetetlen bölcsességének.12 Ő volt vala-

mennyi atom és molekula. Ő volt a levegő maga. Mindenről tudott 

ami a múltban történt és ami a jövőben fog történni.13 Szégyelltem 

magam, mert tudtam, hogy tud minden cselekedetemről. Akkor 

9 Máté 13:39, fejezet 24, 1 Korinthusiakhoz 15:24, Zsidókhoz 9:26, 1 Péter 4:7  10 Efézusiakhoz 2:1, 5, Kolosséiakhoz 
2:13  11 Ezékiel 37:1  12 1 Sámuel 2:3, 4 Mózes 24:16, 1 Korinthusiakhoz 1:25, 2:16, 3:19, Zsoltárok 32:8, Jób 21:22, 
Példabeszédek 2:6, 3:20, 9:10, Lukács 1:77, Rómaiakhoz 11:33, 2 Korinthusiakhoz 4:6  13 Zsoltárok 44:22, 1 János 
3:20, 1 Korinthusiakhoz 3:20, Zsoltárok 94:11, Ézsaiás 46:9-10, Jelenések 21:6, 22:13  
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ból36 és most Isten jobbján ül és meghallgatja bűnvallásomat és 

ezt az imádságot.37 Megnyitom szívem ajtaját és behívlak a szí-

vembe, Úr Jézus.38 Mosd el mocskos vétkeimet drága véreddel, 

melyet kiontottál helyettem a keresztfán a Kálvária dombján.39 

Nem fogsz elutasítani engem, Úr Jézus; megbocsátod vétkeimet 

és üdvözülni fogok Általad. Tudom, hogy így lesz mivel ez áll 

Igédben, a Bibliában.40 Az Igéd azt mondja, hogy senkit sem 

utasítasz el, tehát engem sem.41 Ezért tudom, hogy meghallgat-

tál engem, és tudom, hogy válaszoltál imámra és tudom, hogy 

megmentettél az örök haláltól.42 Köszönöm, Úr Jézus, hogy 

megmentetted a lelkemet az örök haláltól, és hálám jeléül telje-

síteni fogom parancsolataidat és nem fogok többé vétkezni.43

Most, hogy megváltattál, és minden bűnöd megbocsáttatott, 

emeld magasba a kezed, és dicsérd az Urat. Krisztus most benned 

él a Szentlélek által és akár nagyobb részt is befogadhatsz magadba 

Isten természetéből. Az Atyaisten most szintén benned lakozik. 

Minél több lakozik benned Isten természetéből, annál könnyeb-

ben tudsz ellenállni azoknak a kísértéseknek, melyeknek engedve 

több millió keresztény lett megfosztva az üdvözüléstől. Ennek az 

az oka, hogy több bennünk az ember, mint az Isten. Az emberiség 

olyan gonosz lett, hogy ha a Sátánt és elvetemült hadseregét meg-

semmisítenék, mi magunk válnánk saját ördögünkké. 

Most, hogy megmentett az Úr, imádkozz, hogy megkeresztel-

kedhess a Szentlélekkel. Imádkozva olvasd az Igét, és imáidban 

kérd, hogy egyre több lakozzon benned Isten természetéből. Ha 

útmutatást szeretnél, hogy hogyan keresztelkedhetnél meg a 

Szentlélekkel és hogy fogadhatnál be minél többet Isten termé-

szetéből, kérj szórólapjainkból, vagy telefonálj. Mivel a szent élet 

nélkül senki sem látja meg az Urat (Zsidókhoz 12:14).

Most, hogy megváltott az Úr, a parancsolat szerint alá kell me-

rülnöd, és meg kell keresztelkedned az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 

nevében. Tartsd be Isten minden parancsolatát, és élj.

Kiadványaink sok nyelven elérhetőek. Olvass szolgálatunkról és 

hallgasd meg egyházunk zeneprogramját internetes honlapunkon: 

www.alamoministries.com. 

Az ’Alamo Christian Church’ otthont ad mindazoknak, akik tel-

jes szívükből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és teljes erejükből 

az Urat akarják szolgálni.

Akinek nincs pénze Bibliára, ingyen kaphat egyet tőlünk. Az 

Alamo lelkipásztor által írt egyéb kiadványokat az alábbi címen 

kérhetik:

36 Zsoltárok 16:9-10, Máté 28:5-7, Márk 16:9, 12, 14, János 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apostolok 2:24, 3:15, Rómaiakhoz 
8:11, 1 Korinthusiakhoz 15:3-7  37 Lukács 22:69, Apostolok 2:25-36, Zsidókhoz 10:12-13  38 1 Korinthusiakhoz 3:16, 
Jelenések 3:20  39 Efézusiakhoz 2:13-22, Zsidókhoz 9:22, 13:12, 20-21, 1 János 1:7, Jelenések 1:5, 7:14  40 Máté 26:
28, Apostolok 2:21, 4:12, Efézusiakhoz 1:7, Kolosséiakhoz 1:14  41 Máté 21:22, János 6:35, 37-40, Rómaiakhoz 10:13  
42 Zsidókhoz 11:6  43 János 5:14, 8:11, Rómaiakhoz 6:4, 1 Korinthusiakhoz 15:10, Jelenések 7:14, 22:14  

Tony Alamo, World Pastor
Holy Alamo Christian Church

P.O. Box 6467
Texarkana, Texas 75505 USA

24 órás imavonal és tájékoztatás:
(479) 782-7370

FAX: (479) 782-7406
www.alamoministries.com

Alamo lelkipásztor Messiás c. könyvét, amelyben bebizonyítja, 

hogy Krisztust 333 prófécia jelezte előre az Ótestamentumban, szin-

tén a fenti címen lehet kérni, ahol hangfelvételekhez is ingyenesen 

hozzá lehet jutni.

A külföldön élőket arra kérjük hogy fordítsák le ezt az anyagot saját 

anyanyelvükre. Újranyomtatás esetén kérjük az alábbi copyright és 

bejegyzés használatát.

© Copyright 1995 november. Minden jog fenntartva.

A világ lelkipásztora, Tony Alamo ® Bejegyezve 1995 novemberében.

Minden este 20.00 órakor 
és vasárnaponként 15.00 és 20.00 órakor 

istentiszteletet tartunk a következő helyen: 
Los Angeles környékén: 

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390  
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 

Elizabethben (New Jersey) 
és Texarkanától (Arkansas) 15 percre délre ugyancsak 

tartunk istentiszteletet. 
Telefonon érdeklődj a helyszínről.

MINDEN ISTENTISZTELETET ÉTKEZÉS KÖVET 
Ingyenes utasszállítás az istentiszteletre és vissza elérhető 

a Hollywood Blvd. és Highland Ave. 
sarkán Hollywoodban (California) 

naponta 18.30 órakor 
és vasárnaponként 13.30 órakor és 18.30 órakor.

KRISZTUS, AZ ISTEN IGÉJE, AZ EGYETLEN ÚT, AZ IGAZSÁG, ÉS AZ 
ÖRÖK ÉLET.44 ALAMO LELKIPÁSZTOR VILÁGSZERTE ARRÓL ISMERT, 
HOGY ISTEN IGÉJÉT CSAK ANNAK HIRDETÉSÉRE HASZNÁLJA. EZ AZ 
ANYAG AZ ÜDVÖZÜLÉS IGAZ TERVÉT TARTALMAZZA.45 NE DOBD EL, 
ADD TOVÁBB MÁSNAK. 

A jelen kiadványban található bibliai idézeteket a Károli Gáspár 

fordítású Bibliából, a protestáns új fordítású (revideált) Bibliából, a 

King James Bibliából, valamint az eredeti arámiból, héberből és gö-

rögből vettük át.

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)

44 János 14:6  45 Apostolok 4:12

5 Hungarian - Dry Bones

KISZÁRADT 
CSONTOK

Írta 
Tony Alamo

Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. 

Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ 

lelki halálát jelképezték. A látomás előrevetítette Krisztus első eljö-

vetelét és az Ige hirdetését általa, melynek eredménye az örök élet 

azok számára, akik hisznek az „Úr Igéjében”, mivel feltámadnak a 

lélek halálából az örök életre.1 

Isten azt kérdezte Ezékieltől: „Emberfi a! Életre kelnek-e még 

ezek a csontok? [Képesek-e a lelki halottak az életre?]” Ezékiel 

azt válaszolta: „Ó, Uram, [aki teremtetted őket,] Te tudod!”2 Isten 

ismét szólt a prófétához, mondván: „Prófétálj e csontokról! Mondd 

nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr Igéjét! Így szól az én 

Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre 

fogtok kelni.”3

Izráel tudta, hogy mint nemzetnek vége.4 A mai napig remény-

telenül távol van Istentől. De Isten azt mondta Ezékielnek, hogy 

felemel egy másik nemzetet, nagyobbat, mint az első Izráel, amely 

nem hagyott fel a bűnnel. A második Izráel a világ minden népé-

ből álló nemzet lesz,5 Izráel maradéka és a nem-zsidók sokasága 

egyesülve Jézus Krisztusban, az igazi szőlőtőben.6 Hatalmas, szent 

nép lesz, azokból, akik a halott, bűnös életből feltámadtak az örök 

életre.7 Sohasem lesznek távol Istentől. Ez Krisztus hatalmából az 

első feltámadás, a mi megváltásunk.8

1964-ben, mielőtt elfogadtam Krisztust én, Tony Alamo, vét-

keimről és istentelenségemről voltam ismert, és nélkülöztem 

minden tudást Istenről. Fogalmam sem volt Isten létezéséről. Isten 

igéje számomra csak mese és legenda volt, és nem értettem hogy 

hihet bárki Istenben vagy a Fiában. Nem hittem azoknak, akik 

azt mondták hogy hisznek Istenben, mert képmutatók voltak. 

Legalább annyi bűnt követtek el, mint én, ha nem többet. Tudom, 

1 Ezékiel 36:1, 4  2 Ezékiel 37:3  3 Ezékiel 37:4, 5  4 Ezékiel 37:11  5 1 Mózes 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:
10, 2 Mózes 19:6, 32:10, 1 Péter 2:9-10, János 11:51-52, Apostolok 10:34-35, Efézusiakhoz 1:10, Jelenések 5:9, 14:6, 
Zsidókhoz 8:8-12, Zsoltárok 22:28, Ézsaiás 2:2, és több más  6 Jelenések 7:4, Rómaiakhoz 11:17, 19, 23, 24, János 
15:1  7 1 Péter 2:9  8 Jelenések 20:5-6, Kolosséiakhoz 2:12, 3:1, Rómaiakhoz 15:12, 1 Korinthusiakhoz 15:15, 16, 
1 Thesszalonikaiakhoz 4:16  



ból36 és most Isten jobbján ül és meghallgatja bűnvallásomat és 

ezt az imádságot.37 Megnyitom szívem ajtaját és behívlak a szí-

vembe, Úr Jézus.38 Mosd el mocskos vétkeimet drága véreddel, 

melyet kiontottál helyettem a keresztfán a Kálvária dombján.39 

Nem fogsz elutasítani engem, Úr Jézus; megbocsátod vétkeimet 

és üdvözülni fogok Általad. Tudom, hogy így lesz mivel ez áll 

Igédben, a Bibliában.40 Az Igéd azt mondja, hogy senkit sem 

utasítasz el, tehát engem sem.41 Ezért tudom, hogy meghallgat-

tál engem, és tudom, hogy válaszoltál imámra és tudom, hogy 

megmentettél az örök haláltól.42 Köszönöm, Úr Jézus, hogy 

megmentetted a lelkemet az örök haláltól, és hálám jeléül telje-

síteni fogom parancsolataidat és nem fogok többé vétkezni.43

Most, hogy megváltattál, és minden bűnöd megbocsáttatott, 

emeld magasba a kezed, és dicsérd az Urat. Krisztus most benned 

él a Szentlélek által és akár nagyobb részt is befogadhatsz magadba 

Isten természetéből. Az Atyaisten most szintén benned lakozik. 

Minél több lakozik benned Isten természetéből, annál könnyeb-

ben tudsz ellenállni azoknak a kísértéseknek, melyeknek engedve 

több millió keresztény lett megfosztva az üdvözüléstől. Ennek az 

az oka, hogy több bennünk az ember, mint az Isten. Az emberiség 

olyan gonosz lett, hogy ha a Sátánt és elvetemült hadseregét meg-

semmisítenék, mi magunk válnánk saját ördögünkké. 

Most, hogy megmentett az Úr, imádkozz, hogy megkeresztel-

kedhess a Szentlélekkel. Imádkozva olvasd az Igét, és imáidban 

kérd, hogy egyre több lakozzon benned Isten természetéből. Ha 

útmutatást szeretnél, hogy hogyan keresztelkedhetnél meg a 

Szentlélekkel és hogy fogadhatnál be minél többet Isten termé-

szetéből, kérj szórólapjainkból, vagy telefonálj. Mivel a szent élet 

nélkül senki sem látja meg az Urat (Zsidókhoz 12:14).

Most, hogy megváltott az Úr, a parancsolat szerint alá kell me-

rülnöd, és meg kell keresztelkedned az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 

nevében. Tartsd be Isten minden parancsolatát, és élj.

Kiadványaink sok nyelven elérhetőek. Olvass szolgálatunkról és 

hallgasd meg egyházunk zeneprogramját internetes honlapunkon: 

www.alamoministries.com. 

Az ’Alamo Christian Church’ otthont ad mindazoknak, akik tel-

jes szívükből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és teljes erejükből 

az Urat akarják szolgálni.

Akinek nincs pénze Bibliára, ingyen kaphat egyet tőlünk. Az 

Alamo lelkipásztor által írt egyéb kiadványokat az alábbi címen 

kérhetik:

36 Zsoltárok 16:9-10, Máté 28:5-7, Márk 16:9, 12, 14, János 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apostolok 2:24, 3:15, Rómaiakhoz 
8:11, 1 Korinthusiakhoz 15:3-7  37 Lukács 22:69, Apostolok 2:25-36, Zsidókhoz 10:12-13  38 1 Korinthusiakhoz 3:16, 
Jelenések 3:20  39 Efézusiakhoz 2:13-22, Zsidókhoz 9:22, 13:12, 20-21, 1 János 1:7, Jelenések 1:5, 7:14  40 Máté 26:
28, Apostolok 2:21, 4:12, Efézusiakhoz 1:7, Kolosséiakhoz 1:14  41 Máté 21:22, János 6:35, 37-40, Rómaiakhoz 10:13  
42 Zsidókhoz 11:6  43 János 5:14, 8:11, Rómaiakhoz 6:4, 1 Korinthusiakhoz 15:10, Jelenések 7:14, 22:14  

Tony Alamo, World Pastor
Holy Alamo Christian Church

P.O. Box 6467
Texarkana, Texas 75505 USA

24 órás imavonal és tájékoztatás:
(479) 782-7370

FAX: (479) 782-7406
www.alamoministries.com

Alamo lelkipásztor Messiás c. könyvét, amelyben bebizonyítja, 

hogy Krisztust 333 prófécia jelezte előre az Ótestamentumban, szin-

tén a fenti címen lehet kérni, ahol hangfelvételekhez is ingyenesen 

hozzá lehet jutni.

A külföldön élőket arra kérjük hogy fordítsák le ezt az anyagot saját 

anyanyelvükre. Újranyomtatás esetén kérjük az alábbi copyright és 

bejegyzés használatát.

© Copyright 1995 november. Minden jog fenntartva.

A világ lelkipásztora, Tony Alamo ® Bejegyezve 1995 novemberében.

Minden este 20.00 órakor 
és vasárnaponként 15.00 és 20.00 órakor 

istentiszteletet tartunk a következő helyen: 
Los Angeles környékén: 

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390  
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 

Elizabethben (New Jersey) 
és Texarkanától (Arkansas) 15 percre délre ugyancsak 

tartunk istentiszteletet. 
Telefonon érdeklődj a helyszínről.

MINDEN ISTENTISZTELETET ÉTKEZÉS KÖVET 
Ingyenes utasszállítás az istentiszteletre és vissza elérhető 

a Hollywood Blvd. és Highland Ave. 
sarkán Hollywoodban (California) 

naponta 18.30 órakor 
és vasárnaponként 13.30 órakor és 18.30 órakor.

KRISZTUS, AZ ISTEN IGÉJE, AZ EGYETLEN ÚT, AZ IGAZSÁG, ÉS AZ 
ÖRÖK ÉLET.44 ALAMO LELKIPÁSZTOR VILÁGSZERTE ARRÓL ISMERT, 
HOGY ISTEN IGÉJÉT CSAK ANNAK HIRDETÉSÉRE HASZNÁLJA. EZ AZ 
ANYAG AZ ÜDVÖZÜLÉS IGAZ TERVÉT TARTALMAZZA.45 NE DOBD EL, 
ADD TOVÁBB MÁSNAK. 

A jelen kiadványban található bibliai idézeteket a Károli Gáspár 

fordítású Bibliából, a protestáns új fordítású (revideált) Bibliából, a 

King James Bibliából, valamint az eredeti arámiból, héberből és gö-

rögből vettük át.

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)

44 János 14:6  45 Apostolok 4:12
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KISZÁRADT 
CSONTOK

Írta 
Tony Alamo

Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. 

Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ 

lelki halálát jelképezték. A látomás előrevetítette Krisztus első eljö-

vetelét és az Ige hirdetését általa, melynek eredménye az örök élet 

azok számára, akik hisznek az „Úr Igéjében”, mivel feltámadnak a 

lélek halálából az örök életre.1 

Isten azt kérdezte Ezékieltől: „Emberfi a! Életre kelnek-e még 

ezek a csontok? [Képesek-e a lelki halottak az életre?]” Ezékiel 

azt válaszolta: „Ó, Uram, [aki teremtetted őket,] Te tudod!”2 Isten 

ismét szólt a prófétához, mondván: „Prófétálj e csontokról! Mondd 

nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr Igéjét! Így szól az én 

Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre 

fogtok kelni.”3

Izráel tudta, hogy mint nemzetnek vége.4 A mai napig remény-

telenül távol van Istentől. De Isten azt mondta Ezékielnek, hogy 

felemel egy másik nemzetet, nagyobbat, mint az első Izráel, amely 

nem hagyott fel a bűnnel. A második Izráel a világ minden népé-

ből álló nemzet lesz,5 Izráel maradéka és a nem-zsidók sokasága 

egyesülve Jézus Krisztusban, az igazi szőlőtőben.6 Hatalmas, szent 

nép lesz, azokból, akik a halott, bűnös életből feltámadtak az örök 

életre.7 Sohasem lesznek távol Istentől. Ez Krisztus hatalmából az 

első feltámadás, a mi megváltásunk.8

1964-ben, mielőtt elfogadtam Krisztust én, Tony Alamo, vét-

keimről és istentelenségemről voltam ismert, és nélkülöztem 

minden tudást Istenről. Fogalmam sem volt Isten létezéséről. Isten 

igéje számomra csak mese és legenda volt, és nem értettem hogy 

hihet bárki Istenben vagy a Fiában. Nem hittem azoknak, akik 

azt mondták hogy hisznek Istenben, mert képmutatók voltak. 

Legalább annyi bűnt követtek el, mint én, ha nem többet. Tudom, 

1 Ezékiel 36:1, 4  2 Ezékiel 37:3  3 Ezékiel 37:4, 5  4 Ezékiel 37:11  5 1 Mózes 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:
10, 2 Mózes 19:6, 32:10, 1 Péter 2:9-10, János 11:51-52, Apostolok 10:34-35, Efézusiakhoz 1:10, Jelenések 5:9, 14:6, 
Zsidókhoz 8:8-12, Zsoltárok 22:28, Ézsaiás 2:2, és több más  6 Jelenések 7:4, Rómaiakhoz 11:17, 19, 23, 24, János 
15:1  7 1 Péter 2:9  8 Jelenések 20:5-6, Kolosséiakhoz 2:12, 3:1, Rómaiakhoz 15:12, 1 Korinthusiakhoz 15:15, 16, 
1 Thesszalonikaiakhoz 4:16  




