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Số 06000Mục sư Tony Alamo

Bản tin thế giớiBản tin thế giới

Đây là trích dẫn thứ 24 từ quyển sách 

mang tên Th e Messiah (Đấng Cứu Th ế) của 

Mục sư Tony Alamo. Các trích đoạn kế 

tiếp sẽ được lần lượt tiếp tục đăng trong 

các bản tin kế tiếp.

Phép lạ lớn nhất đang được in:

Lịch sử về

Đấng Cứu Thế
Theo Lời Tiên tri của Kinh thánh

“Tất cả các nhà tiên tri đều viết về 

Đức Giêsu” 

(Sách Tông Ðồ Công Vụ 10:43)

“Đức Giêsu được nhắc tới trong suốt 

bộ Kinh Thánh” 

(Sách Thánh Vịnh 40:7, Thư gửi Tín 

Hữu Do Thái 10:7).

(Xem tiếp ở trang 2)

(Xem tiếp ở trang 4)

(B) Sách Tiên Tri Isaia, chương 53 (phần 

tiếp theo của những bản tin đã đăng)

(9) Theo lời tiên tri, Đấng Cứu Thế 

Ghana

(Xem tiếp ở trang 2)

XƯƠNG KHÔ
Tác giả:

Tony Alamo

Nhà tiên tri trong Kinh Thánh, Êxêchiên, đã nhận 

được giấc mộng từ Đức Chúa Trời. Ông nhìn thấy một 

bãi đất rải rác đầy những bộ xương khô của nhân loại, 

biểu hiệu cho những linh hồn dường như đã chết của dân 

tộc Israel và của cả thế giới loài người. Giấc mộng tiên 

đoán sự xuất hiện đầu tiên của Đức Giêsu, rằng Người 

sẽ rao giảng về sự cứu rỗi linh hồn của loài người qua 

Người, và những ai tin vào lời rao giảng của Đức Giêsu,1

linh hồn của họ sẽ được cứu rỗi. Nói một cách khác, linh 

hồn dường như đã chết của họ sẽ được sống lại.

Trong giấc mộng, Đức Chúa Trời hỏi Êxêchiên, “Những bộ xương khô này có thể sống 

lại chăng?” (Liệu những linh hồn dường như đã chết có thể sống lại chăng?) Êxêchiên đáp, 

“Lạy Chúa, chính Ngài biết điều đó vì Ngài đã tạo ra chúng”.2 Chúa bảo Êxêchiên hãy truyền 

lời tiên tri của Ngài cho những bộ xương khô ấy và nói với chúng rằng, “Hãy lắng nghe lời 

của Đức Chúa Trời: ‘Ta sẽ truyền hơi thở của ta vào các người, các người sẽ được tái sinh’ ”.3

Vào lúc đó, người dân Israel biết rằng mình đã hoàn toàn mất ân sủng của Chúa.4 Ngay 

cả đến bây giờ, họ vẩn tiếp tục xa lìa Ngài. Nhưng Chúa đã nói với Êxêchiên rằng Ngài muốn 

sáng tạo một dân tộc riêng với những người biết giữ và tuân theo giáo luật của Ngài. Nhóm 

1 Sách Tiên Tri Êxêchiên 36:1, 4  2 Sách Tiên Tri Êxêchiên 37:3  3 Sách Tiên Tri Êxêchiên 37:4-5  4 Sách Tiên Tri Êxêchiên 37:11  

Hệ thống nhà thờ trên toàn thế giới

Mục sư Tony Alamo kính mến,

Xin gửi tới mục sư lời chào trân trọng. 

Hy vọng Chúa ban phước lành cho mục sư. 

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương của 

Ngài, và quả thật Ngài coi chúng ta như 

con cái (Thư 1 của Gioan 3:1). Thưa Mục 

sư, xin cảm ơn ông về các bản tin mà ông 

gửi cho tôi. Xin Chúa phù hộ cho mục sư 

bằng mọi phương tiện. Vợ của tôi, Temwa, 

và tôi đang bận rộn trong việc phân phối 

các bản tin này. Tôi đã mở một văn phòng 

nhỏ, và rất nhiều người đã đến để nhận 

các bản tin mà ông gửi. Nhiều người đã 

ăn năn, được cứu rỗi và được rửa tội. Văn 

phòng nhỏ này rất bận rộn với các học 

sinh, sinh viên và nhiều người đến từ các 

Mục sư kính mến,

Tôi xin gửi đến mục sư lời chào từ 

Ghana. Tôi rất phấn khởi thông báo với 

mục sư rằng tôi đã đọc cuốn sách của ngài 

với tựa đề The Messiah (Đấng Cứu Thế). 

Nhờ đó tôi đã nhận biết Đức Giêsu là 

Đấng Cứu Thế và đã đón nhận Người vào 

trong tâm hồn tôi. Bây giờ tôi biết rằng 

Người đã thật sự đến và chết trên thánh giá 

vì tội lỗi của tôi. Trước đây, tôi không hề 

biết đến Đức Chúa Trời, cũng như không 

biết gì về Con của Người, Đấng Cứu Thế; 

cuộc sống của tôi hoàn toàn bị lạc hướng. 

Quyển sách của ông đã chỉ cho tôi một 

hướng đi . Cuốn sách này cũng khiến cho 

tôi nhận ra rằng mình đã sống trong bóng 

tối, và rồi được Đức Chúa Trời đưa ra ánh 

Malawi

sáng. Khi tôi xin Đức Giêsu cứu rỗi linh 

hồn mình, tôi cảm nhận sự hiện diện của 

Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Thần hợp 

nhất trong linh hồn tôi. Giờ đây tôi là con 

của Đức Chúa Trời. Hiện tại, tôi không 

có sách Kinh Thánh. Nếu có thể, xin mục 

sư hãy gửi cho tôi một quyển cùng với tác 

phẩm mà ông viết mang tên The Messiah 

(Đấng Cứu Thế). Cũng xin mục sư gởi cho 

tôi bất kỳ ấn phẩm nào khác để giúp tôi 

hiểu biết hơn về Chúa. Hiện tại tôi vẫn đi 

nhà thờ Tin Lành ở Koforidua. Xin Chúa 

ban phước lành cho mục sư vì những việc 

thiện mà ông đã làm.

Kính thư, 

D.F.                                   Koforidua, Ghana

Tân Jerusalem

Mục sư Tony Alamo – ảnh năm 1986

Hôִi Thánh 
    Tin Lành 
     Tony Alamo
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người này sẽ được gọi là dân tộc Israel mới: 

dân yêu quý trong ánh mắt Đức Chúa Trời. 

Đó là điều trái ngược với dân tộc Israel trong 

thời Êxêchiên: những người đã mất ân sủng 

của Chúa vì họ đã không giữ và tuân theo 

giáo luật của Ngài. Dân tộc Israel mới sẽ bao 

gồm mọi người từ các quốc gia.5 Dân tộc

này sẽ gồm một nhóm nhỏ những con cháu 

của dòng giõi Israel thuở ban đầu và đông 

đảo những dân tộc khác. Dân tộc Israel mới 

này sẽ cùng kết hợp qua đức tin của họ nơi 

Đức Giêsu.6 Đó sẽ là một dân tộc có cuộc 

sống thánh thiện. Dân tộc thánh thiện này 

gồm những người mà linh hồn dường như 

đã chết vì tội lỗi của họ đã được sống dậy 

qua Đức Giêsu để đi vào cuộc sống trường 

cửu.7 Họ sẽ không bao giờ đi ngược lại ý Đức 

Chúa Trời. Họ sẽ là những người được cứu 

rỗi qua đức tin của họ nơi Đức Giêsu.8

Năm 1964, trước khi được cứu rỗi bởi 

Đức Giêsu, tôi, Bernie Hoffman (được 

mọi người biết đến là Tony Alamo), là 

một người có đời sống đi ngược với giáo 

luật của Chúa. Tôi hoàn toàn không có 

một chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. 

Tôi cũng không hề biết là có sự hiện 

hữu của Đức Chúa Trời. Những lời 

của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh 

đối với tôi là những chuyện thần thoại 

hoang đường và tôi không thể hiểu tại 

sao một ai đó có thể tin vào Đức Chúa 

Trời hay Con của Ngài: Đức Giêsu. Tôi 

không nghĩ rằng những người tôi quen 

biết đó đã thành thật khi họ nói rằng 

họ tin vào Đức Chúa Trời, vì tôi cho 

rằng họ là những người đạo đức giả. 

Họ cũng phạm nhiều tội lỗi như tôi và 

thậm chí còn nhiều hơn nữa. Tôi biết 

rõ điều này vì tôi thường giao du với 

họ. Chúng tôi đều không hơn gì những 

bộ xương khô. Tôi sẽ rất tức giận nếu 

một ai đó tìm cách thuyết phục tôi trở 

thành tín hữu của Cơ Đốc giáo. Đọc 

Kinh Thánh, với tôi chỉ là sự lãng phí 

thời gian. Cuộc sống của tôi vào thuở 

đó không cho phép tôi có thời gian để 

phí phạm cho việc đọc những chuyện 

thần thoại hoang đường vô ích này.

Trong ngành công nghiệp quảng 

cáo, tôi được coi là số 1. Tôi chịu 

trách nhiệm về sự thành công của 

nhiều ca sĩ và diễn viên nổi tiếng 

trên thế giới. Thêm vào đó, tôi cũng 

chịu trách nhiệm về sự thành công của 

việc vận động quảng cáo cho một ít sản 

phẩm gia dụng trong nhà. Lúc ấy đối 

với tôi, không có gì khủng khiếp cho 

bằng chuyện tôi cải đạo thành tín đồ 

Cơ Đốc giáo; cũng như những việc 

phân phát truyền đơn Phúc Âm về Đức 

Giêsu trên đường phố, sống và giúp các 

người nghèo ở khu vực của họ, giảng 

cho họ nghe lời của Chúa, và tổ chức 

các bữa ăn miễn phí.

Giữa thập niên 1960, tôi nhận thấy 

một thế giới tồi tệ. Tôi không thích ma

túy và những người nhìn có vẻ bẩn thỉu 

và thiếu tư cách đạo đức, điển hình là 

những người theo đuổi trào lưu híp pi. 

Tôi căm ghét những gì mà phong trào 

híp pi đã gây ra cho Hollywood và thế 

giới. Về phần mình, cuộc sống của tôi 

cũng chẳng thánh thiện gì. Lúc đó, tôi 

không thật sự quan tâm đến tội lỗi của 

thiên hạ miễn sao họ đừng phô bầy nó 

ra trước mặt các gia đình có trẻ em. 

Tôi cho rằng giá trị đạo đức đã khô cạn 

dần và không còn tồn tại trong thế giới 

loài người. Tương lai của nhân loại trở nên 

tối tăm, ảm đạm và vô vọng.9 Tôi cho rằng 

những người khác cũng nghĩ như tôi và họ 

đã lao vào ma túy để trốn tránh thực tế đó. 

Tôi cũng cho rằng Tôn giáo là giả tạo và

những người khác cũng nghĩ như vậy. Linh 

hồn của con người dường như đã chết bởi 

chính tội lỗi mà họ gây ra.10 Thế giới là một 

bãi đất khổng lồ chứa đầy những bộ xương 

khô, giống như những gì mà Êxêchiên đã 

nhìn thấy trong giấc mơ của mình.11 

Tôi gặp Đức Gỉêsu lần đầu tại văn phòng 

ở Beverly Hills một cách rất mầu nhiệm. 

Không ai có thể tưởng tượng được tôi đã vô 

cùng hoảng sợ nhưng cùng một lúc lại cảm 

thấy rất hạnh phúc khi được Đức Chúa Trời 

chứng tỏ cho tôi thấy rằng Ngài và Con của 

Ngài thực sự tồn tại. Tôi thật sự rung động 

bởi sự hiện diện của Ngài và được nghe lời 

nói đầy quyền năng của Ngài vang vọng lên 

trong khắp thớ thịt của cơ thể tôi. Sự hiện 

diện của Ngài thật rực rỡ và ấm áp. Tôi cảm 

thấy Thánh Linh của Ngài ngự trị trên tôi 

như là bàn tay oai quyền của Đức Chúa Trời 

đang đè nặng lên người tôi. Ngài nói với 

tôi: “Đứng dậy và nói với mọi người trong 

5 Sách Sáng Thế Ký 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Sách Xuất Hành 
19:6, 32:10, Thư 1 của Phêrô 2:9-10, Tin Mừng theo Gioan 11:51-52, Sách Tông 
Ðồ Công Vụ 10:34-35, Thư gửi Tín Hữu Êphêsô 1:10, Sách Khải Huyền 5:9, 
14:6, Thư gửi Tín Hữu Do Thái 8:8-12, Sách Thánh Vịnh 22:27, Sách Tiên Tri 
Isaia 2:2 và các đoạn khác  6 Tin Mừng theo Gioan 15:1, Thư gửi Tín Hữu Rôma 
11:17, 19, 23, 24, Sách Khải Huyền 7:4  7 Thư 1 của Phêrô 2:9  8 Sách Khải 
Huyền 20:5-6, Thư gửi Tín Hữu Côlôsê 2:12, 3:1, Thư gửi Tín Hữu Rôma 15:12, 
Thư 1 gửi Tín Hữu Côrinhtô 15:15, 16, Thư 1 gửi Tín Hữu Têsalônica 4:16 
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XƯƠNG KHÔ

Malawi

nhà thờ khác. Họ đến để hỏi và sau khi 

được giải đáp, họ đã chấp nhận Đức Giêsu 

là Đấng Cứu Thế. Vì vậy, xin mục sư hãy 

vui lòng gửi tiếp cho tôi những bài viết về 

Kinh Thánh. Hãy gửi cho tôi nhiều bản tin 

và sách mà mục sư viết: The Messiah (Đấng 

Cứu Thế). Quả thực, hàng nghìn người đến 

đây để lắng nghe lời Chúa, như thể họ đến 

để nhận tiền biếu không. Tôi đang bận rộn 

làm lễ rửa tội cho nhiều người ở dưới sông. 

Hãy gửi cho tôi nhiều sách Kinh thánh để 

tôi phân phát cho những người gần đây đã 

được cứu rỗi. Nếu có thể, hãy giúp tôi 100 

Mỹ kim để mua ghế. Tôi đã đến Zambia để 

rao giảng những điều tôi biết được về Đức 

Chúa Trời mà tôi đã học được trong những 

bản tin và sách xuất bản của mục sư. Nhiều 

người ở đó đã đón nhận Đức Giêsu là Đấng 

Cứu thế của họ, và đã chịu phép rửa tội ở 

dưới sông. Những bản tin của mục sư đã 

giúp đưa nhiều người đến với Chúa. Xin 

Chúa ban nhiều phước lành cho mục sư và 

các tín đồ trong nhà thờ của ông.

Mục sư N.K.                             Rumphi, Malawi

(Tiếp theo trang 1)

California
Kính gửi Mục sư Tony Alamo,

Con cảm thấy Chúa muốn con viết lá thư 

này. Con đang học cách dùng vũ khí và áo giáp 

tinh thần mà Chúa đã ban cho những người tin 

vào Đức Giêsu để chiến đấu chống lại cám dỗ 

của Satan (Thư gửi Tín Hữu Êphêsô 6:10-17). 

Gần đây, khi đọc Kinh Thánh cùng một số đạo 

hữu, con cảm thấy trí tuệ mình được mở rộng 

để có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Con 

biết Ngài đang tiếp sức cho những người con 

của Ngài. Con đã đọc hết bản tin Kinh Thánh 

của mục sư. Bản tin đã đến thật đúng lúc và 

mang lại chân lý mà con đang tìm. Con rất thán 

phục về những điều thiện mà mục sư và các 

người trong nhà thờ của mục sư trên toàn thế 

giới đã làm. Các bản tin của mục sư chứa đựng 

một chân lý tuyệt đối từ Kinh Thánh. Xin hãy 

đều đặn gửi cho con những những bản tin kế 

tiếp để đức tin của con trở nên mạnh mẽ hơn. 

Con hiện đang ở trong tù, vì vậy xin mục sư 

đừng gửi sách bìa cứng vì nhà tù không cho 

phép. Con mong muốn được đóng góp một ít 

tiền nhưng hiện chưa có khả năng. Con cầu 

Chúa ban phước lành cho mục sư và những 

người trong nhà thờ của ông. 

Kính thư,

B.L.                                       Corcoran, California

9 Tin Mừng theo Mátthêu 13:39, chương. 24, Thư 1 gửi Tín Hữu Côrinhtô 15:24, Thư gửi Tín Hữu Do Thái 9:26, Thư 1 của Phêrô 4:7  10 Thư gửi Tín 
Hữu Êphêsô 2:1, 5, Thư gửi Tín Hữu Côlôsê 2:13  11 Sách Tiên Tri Êxêchiên 37:1  

(Tiếp theo trang 1)
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Kính gửi Mục sư Tony Alamo,

Xin được gửi lời chào chân thành đến mục 

sư. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời đã chọn mục 

sư là người truyền bá lời của Ngài trên toàn 

thế giới để linh hồn của nhiều người có thể 

được cứu rỗi. Thưa mục sư, tôi đã từng là một 

kẻ vô thần trước khi được một cộng sự viên 

nói với tôi về Đức Giêsu và đưa cho tôi một 

bản tin Kinh Thánh của mục sư. Sau khi đọc 

những bản Kinh Thánh của mục sư, tôi nhận 

biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế và nhận được 

sự cứu rỗi trong linh hồn qua Người, và cảm 

nhận được sự thay đổi trong cuộc đời mình. 

Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng Đức Chúa Trời 

muốn chúng ta mang Ngài trong tim và tuân 

theo lời của Ngài. Thưa Mục sư, tôi muốn xin 

ông một hay hai cuốn Kinh Thánh viết bằng 

tiếng Anh để tôi và một người bạn có thể đọc 

Lời của Chúa. Cầu xin Chúa ban cho ông sự 

yên bình. Xin cám ơn tấm lòng hảo tâm của 

mục sư và tất cả những người trong nhà thờ 

của ông.

Thân ái, 

G.N.                                                 Kitwe, Zambia

Zambia

Mục sư M.C., tại nhà thờ liên kết với Hội Thánh Tin Lành Tony Alamo, phân phát 

các bản tin của Mục sư Tony Alamo tại Cộng Hòa Dân chủ Công Gô.

căn phòng này rằng Đức Giêsu thực sự hiện 

hữu, và rằng Người sẽ trở lại trái đất. Nếu 

người không làm điều đó, người chắc chắn

sẽ chết”. Cũng cùng lúc đó, tôi cảm nhận ra 

được sự thông suốt vô biên của Ngài.12 Tôi 

biết Ngài tạo dựng và điều khiển mọi vật 

trong vũ trụ bao gồm mỗi nguyên tử, phân 

tử và bầu không khí. Ngài biết tất cả mọi thứ 

trong quá khứ và tương lai.13 Tôi đã rất xấu 

hổ vì tôi biết Ngài thấu hiểu mọi việc mà tôi 

từng làm. Sau đó Ngài chỉ cho tôi thấy Thiên 

Đường và Địa Ngục là có thực. Tôi biết mình 

sẽ đi đến đâu nếu không làm theo lời Ngài… 

và nơi đó sẽ không phải là Thiên Đường.

Mặc dù khiếp sợ,14 nhưng tôi cũng thật 

hạnh phúc khi biết rằng Đức Chúa Trời có 

thực, tồn tại, và đúng như lời các nhà tiên 

tri và tông đồ của Đức Giêsu đã viết về Ngài 

trong Kinh Thánh. Ngài đời đời 

không bao giờ thay đổi: Ngài vẫn là 

Đấng Sáng Tạo ra vũ trụ và mọi thứ 

trong đó.15 Tôi biết rằng mình sẽ luôn 

khiếp sợ Đức Chúa Trời, cũng như sẽ 

luôn tôn thờ, kính trọng, yêu thương 

và phụng sự Ngài. Tôi biết tôi luôn sẵn sàng 

sống, chịu nhục hình, ngay cả chết vì Ngài, 

và tôi sẽ làm những điều đó một cách hoàn 

toàn vui vẻ.16

Sau khi Đức Chúa Trời cho tôi rời khỏi 

văn phòng, tôi hỏi Ngài, “Ngài muốn con 

làm gì? Con sẽ làm bất cứ điều gì mà Ngài 

phán”. Tôi không nhận được bất cứ câu trả

lời nào và tôi nghĩ rằng Ngài muốn tôi đến

nhà thờ. Tôi nghĩ rằng nhà thờ lớn nhất sẽ

là nơi tốt nhất, vì vậy tôi đã đến đó nhưng 

đã không tìm thấy Ngài. Sau đó tôi tìm đến 

các nhà thờ khác, nhưng Ngài cũng không 

có ở đó. Tôi bèn đọc nhiều sách có tranh bìa 

vẽ những người đàn ông trông thông thái 

và ngoan đạo với những bộ râu dài và mặc 

trang phục tôn giáo, nhưng tôi biết đây là

những cuốn sách sai lạc vì chúng nói rằng 

ta không việc gì phải sợ Chúa Trời,17 rằng 

Đức Chúa Trời không đe dọa mọi người, và 

ta có thể phạm tội mà không phải xuống Địa 

Ngục.18 Tôi đã không hề lo sợ về một Đức 

Chúa Trời như vậy. Điều mà tôi quan tâm là 

tìm được một Đức Chúa Trời đã đe dọa tôi

ở văn phòng,19 Đức Chúa Trời mà Ngài đã 

cho tôi thấy cảnh tượng Thiên Đường và Địa 

Ngục, đã bắt tôi làm điều mà không một ai

khác có thể bắt tôi làm, và điều mà tôi chưa 

bao giờ muốn làm: đó là nói cho mọi người 

biết về Đức Giêsu. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm 

được chân lý trong Kinh Thánh vì (tại Mỹ) ở 

đâu cũng có sẵn Kinh Thánh để đọc. Tôi nghĩ 

rằng bất cứ điều gì được số đông chấp nhận 

đều không thể chứa đựng sự uyên thâm, vì 

theo tôi họ đều dốt nát. Nhưng cuối cùng, 

tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh và tìm thấy con 

đường mà linh hồn tội lỗi của tôi có thể được 

cứu rỗi nhờ Đức Giêsu. Tôi cũng nhận thấy 

rằng, qua sự đọc Kinh Thánh liên tục, đức 

tin của tôi mỗi ngày một lớn mạnh hơn và 

điều này sẽ dẫn tôi đến một cuộc sống vĩnh 

cửu. Tôi cũng tìm cách dẫn dắt những linh 

hồn tội lỗi đến với Đức Giêsu để họ cũng 

được cứu rỗi.20

Khi bắt đầu đọc Kinh Thánh, tôi lại cảm 

nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời 

ngự trị trên tôi, tương tự như lần tôi đã cảm 

nhận tại văn phòng ở Beverly Hills. Thế 

rồi Đức Chúa Trời cho tôi thấy cảnh tượng 

15 Sách Tiên Tri Malachi 3:6, Thư gửi Tín Hữu Do Thái 13:8, Sách Sáng Thế Ký 1:1, Sách Tông Ðồ Công Vụ 4:24  16 Sách Thánh Vịnh 5:11, 35:19, Tin Mừng 
theo Gioan 16:33, Thư gửi Tín Hữu Rôma 12:8, 15:13, Sách Tông Ðồ Công Vụ 2:28, 20:24, Sách Tiên Tri Isaia 51:11, 61:10, Thư 2 gửi Tín Hữu Côrinhtô 8:12  
17 Sách Sáng Thế Ký 22:12, Sách Thánh Vịnh 112:1, Sách Châm Ngôn 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Truyền đạo 7:18  18 Sách Châm Ngôn 8:36, Sách Tiên Tri Êxêchiên 
18:2, 4, Sách Khải Huyền 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8  19 Sách Sáng Thế Ký 2:17, 6:7, 9, 13, Sách Xuất Hành 20:5, 34:7, 32:33, Tin Mừng theo Mátthêu 8:12, 22:13, 
Sách Khải Huyền 20:15, 2:5, 16, 22-23, 3:3, Tin Mừng theo Máccô 16:16, Sách Tiên Tri Êxêchiên 3:18, 18:20  20 Tin Mừng theo Gioan 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Sách 
Khải Huyền 14:18 

12 Sách Samuel I 2:3, Sách Tiên Tri Ða-ni-en 24:16, Thư 1 gửi Tín Hữu 
Côrinhtô 1:25, 2:16, 3:19, Sách Thánh Vịnh 32:8, Sách Gióp 21:22, Sách Châm 
Ngôn 2:6, 3:20, 9:10, Tin Mừng Theo Luca 1:77, Thư gửi Tín Hữu Rôma 11:33, 
Thư 2 gửi Tín Hữu Côrinhtô 4:6  13 Sách Thánh Vịnh 44:21, Thư 1 của Gioan 
3:20, Thư 1 gửi Tín Hữu Côrinhtô 3:20, Sách Thánh Vịnh 94:11, Sách Tiên Tri 
Isaia 46:9-10, Sách Khải Huyền 21:6, 22:13  14 Thư 2 gửi Tín Hữu Côrinhtô 
5:11, Sách Sáng Thế Ký 35:5, Sách Tiên Tri Giêrêmia 32:21, Sách Gióp 31:23, 
Lêvi Ký 26:16, Sách Tiên Tri Êxêchiên 32:32  

(Xem tiếp ở trang 7)
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ĐẤNG CỨU THẾ
(Tiếp theo trang 1)

sẽ chịu ĐAU ĐỚN THAY CHO NHÂN 

LOẠI (Sách Tiên Tri Isaia 53:4-6, 8, 10-12).

“Quả đúng vậy, chính Đấng Cứu Thế 

[Đức Giêsu] đã chịu đau đớn và gánh vác 

những đau khổ của CHÚNG TA [Sách

Tiên Tri Isaia 53:4]… Đấng Cứu Thế chịu 

thương tích cũng như sự đau đớn cho 

những lỗi lầm và sự gian ác của CHÚNG 

TA. Đó là hình phạt của CHÚNG TA mà 

Đấng Cứu Thế đã phải hứng chịu. Hình 

phạt mà ĐẤNG CỨU THẾ lãnh nhận 

đó đã tạo ra con đường để tội lỗi NHÂN 

LOẠI được tha thứ và bệnh tật được chữa 

lành [Sách Tiên Tri Isaia 53:5]… Tội lỗi của 

CON NGƯỜI đã chồng chất lên ĐẤNG 

CỨU THẾ bởi Đức Chúa Trời [Sách Tiên 

Tri Isaia 53:6]… ĐẤNG CỨU THẾ chịu 

sự trừng phạt cho tội lỗi mà đáng lý ra 

CHÚNG TA phải chịu trách nhiệm [Sách 

Tiên Tri Isaia 53:8]… ĐẤNG CỨU THẾ

đã hy sinh mạng sống mình cho những tội 

lỗi của CHÚNG TA [Sách Tiên Tri Isaia 

53:10]… Chính ĐẤNG CỨU THẾ đã 

gánh lấy tội lỗi của LOÀI NGƯỜI [Sách 

Tiên Tri Isaia 53:11]… và Đấng Cứu Thế 

đã thật sự thực hiện điều đó [Sách Tiên Tri 

Isaia 53:12]”.1

Sách Tiên Tri Isaia (chương 52:13-

53:12) chứa đựng lời tiên tri rằng Đức 

Giêsu sẽ gánh chịu đau đớn và chết thay 

cho loài người vì chính tội lỗi của họ. Lời 

tiên tri được nhắc đến 14 lần trong những 

chương này. Đã không ai hiểu lời tiên tri 

đó cho đến khi Đức Giêsu bị đóng đinh 

trên thập tự và chết vì tội lỗi của nhân loại 

(Thư 1 gửi Tín Hữu Côrinhtô 15:3, Thư 2 

gửi Tín Hữu Côrinhtô 5:21).

Đức Chúa Trời “đã đặt lên Người [Đức 

Giêsu] tất cả tội lỗi của chúng ta” (Sách 

Tiên Tri Isaia 53:6). Đức Giêsu là Đấng 

Cứu Thế do Đức Chúa Trời sai xuống. Vì 

tội lỗi của chúng ta, Người đã chịu đựng 

mọi hình phạt và sự chết mà lẽ ra chúng ta 

phải chịu. Điều này chứng tỏ cho chúng ta 

thấy rằng Đức Chúa Trời đã thương nhân 

loại đến dường nào. Đức Giêsu đã bị nhục 

hình và chết trên thánh giá, nhưng cái chết 

của Người lại là sự vinh quang vì chính 

nó đã mang đến phương tiện cho sự cứu 

rỗi của loài người. 

Trong Tân Ước của Kinh Thánh, lá 

thư thứ nhất của Phêrô 2:24 đã nhấn 

mạnh rằng Đức Giêsu đã hy sinh mạng 

sống của mình trên thánh giá vì tội lỗi 

của loài người, điều đó khẳng định lời 

tiên tri về Đấng Cứu thế. 

(10) Theo lời tiên tri, Đấng Cứu Thế 

sẽ chịu đựng nhục hình một cách TỰ 

NGUYỆN mà không một lời than trách 

nào (Sách Tiên Tri Isaia 53:7).

“Người chịu nhục hình và hứng chịu 

mọi sự đau khổ nhưng không hề hé miệng. 

Người câm lặng như bầy cừu non trước khi 

bị đưa vào lò mổ. Sự câm nín của Người ví 

như loài cừu khi chúng bị tước lông” (Sách 

Tiên Tri Isaia 53:7). 

Dễ thường bất cứ ai khi chịu một hình 

phạt thường hay kêu ca, đặc biệt là khi 

họ bị đối xử bất công, nhưng Đức Giêsu 

đã không như thế. Người tự nguyện hiến 

mình để bị đóng đinh trên thánh giá vì 

tội lỗi của loài người. Đấng Cứu Thế chịu 

đựng mọi hình phạt với mức độ cao nhất 

vì Đức Chúa Trời muốn điều đó xảy ra. 

Và ở đây, chúng ta đã thấy một ví dụ điển 

hình vể tình thương không bờ bến của 

Chúa. 

Kinh Tân Ước trong kinh thánh có ghi, 

khi Đức Giêsu bị đánh đập, buộc tội một 

cách sai trái, ngược đãi, nhạo báng, bị phỉ 

1 Lời tiên tri về chuyện Đức Giêsu hy sinh mạng sống vì tội lỗi của loài người được nhắc lại nhiều lần ở chương 53 trong quyển sách của Isaia để không ai có thể phủ nhận.

Kính gửi Mục sư Tony Alamo, 

Thành viên của Hội Thánh Tin Lành 

Tony Alamo tại Ấn Độ xin gửi lời chào 

đến mục sư. Tôi rất vui mừng và biết 

ơn khi nhận được các cuốn Kinh Thánh 

và một số ấn phẩm khác, trong đó có 

cuốn: The Messiah (Đấng Cứu Thế). 

Chúng tôi, những thành viên của Hội 

Thánh, đang phân phát những bản tin 

bằng tiếng Anh của mục sư để những 

người biết tiếng Anh có thể hiểu được 

con đường cứu rỗi. Chúng tôi cũng đang 

tìm cách dịch các ấn phẩm này sang bản 

ngữ để những người không biết tiếng 

Anh ở nông thôn có thể hiểu. Rất nhiều 

người thuộc mọi thành phần trong xã 

hội đã đón nhận bản tin như đón nhận 

ân huệ từ Chúa; họ là học sinh, sinh 

viên, giáo viên, tài xế, công nhân và chủ 

nhà máy. Nhiều người trong thành phố 

của chúng tôi đã đón nhận Đức Giêsu 

như vị Cứu Tinh của họ nhờ những 

điều giảng dạy trong các bản tin Kinh 

Thánh của mục sư. Xin hãy cầu nguyện 

cho chúng tôi. 

Kính thư,

Mục sư N.T. 

Rampachodavaram, Mandal, Ấn Độ

ẤN ĐỘ

T.R. tại Rajahmundry, Ấn Độ phân phối quyển The Messiah (Đấng Cứu Thế) của Mục sư 

Tony Alamo. Sách chỉ dẫn con đường cứu rỗi qua Đức Giêsu.



5

Kính gửi Mục sư Tony Alamo,

Cám ơn mục sư đã gửi cho tôi tác 

phẩm The Messiah (Đấng Cứu Thế) 

của mục sư, cùng với mười bản tin. 

Các ấn phẩm này đã mang lại cho tôi 

sự thức tỉnh trong linh hồn và là niềm 

động viên để tôi phục vụ Chúa. Tôi đã 

đưa một số bản tin cho vài người bạn, 

những người tin vào Đức Giêsu nhưng 

đức tin của họ đã bị yếu đi. Sau đó, khi 

tôi đến thăm họ, họ cho tôi biết họ đã 

vui sướng khôn cùng vì linh hồn của 

họ đã được phục hồi sau khi đọc những 

bản tin Kinh Thánh của mục sư. Họ 

rất mong mỏi được tiếp tục nhận các 

bản tin này, vì vậy xin mục sư vui lòng 

gửi cho tôi khoảng 150 bản tin và một 

vài quyển Kinh Thánh cho các tín hữu 

Tin Lành mới. Tôi rất biết ơn về các ấn 

phẩm mà mục sư đã gửi. Xin cám ơn 

những bài giảng phong phú về Lời của 

Chúa mà mục sư đã chia sẻ một cách 

rộng rãi. Xin Đức Chúa Trời ban phước 

lành cho mục sư. Đức tin quả thực có 

thể di chuyển được cả núi non.

Kính thư, 

T.O.                                  Kumasi, Ghana

nhổ, trừng phạt một cách oan ức, đối xử 

thô bạo, phạt roi, và đóng đinh trên thánh 

giá, Người đã không hề oán giận hay buộc 

tội những người đã hành hình mình. 

Người đã không hề to tiếng phàn nàn mà 

chỉ cầu nguyện.

Sau nhiều lời vu khống về Đức Giêsu, 

“một nhà lãnh đạo cao cấp của người 

Do Thái đã đứng dậy hỏi Người: ‘Người

không đáp lại những lời vu cáo của những 

người này hay sao?’ Nhưng Đức Giêsu đã 

chọn sự im lặng” (Tin Mừng theo Mátthêu 

26:59-63). 

Đây là lời cầu nguyện của Đức Giêsu 

trong lúc Người bị đóng đinh trên thánh 

giá: “Lạy Cha, xin hãy tha cho họ, vì họ 

không biết họ đang làm gì” (Tin Mừng 

theo Luca 23:34).

Phản ứng của Đức Giêsu trước sự bất 

công này hoàn toàn đối nghịch với phản 

ứng tự nhiên của bất cứ người bình thường 

nào. Bất cứ ai, khi nghe về chuyện này chắc 

chắn đều sửng sốt vì nào ai có thể tưởng 

tượng được điều đó có thể xảy ra.

(11) Theo lời tiên tri, khi được đưa từ 

nhà tù và bị kết án, Đức Giêsu đã KHÔNG 

CÓ LUẬT SƯ biện hộ cho Người. Người 

cũng không có bạn bè nào đến để làm 

(Xem tiếp ở trang 6)

Tại Suleja, Nigeria, mục sư Mike Omoasegun cùng với một số thành viên trong nhà thờ nhận 

được ấn phẩm do nhà thờ Tin Lành của Mục sư Tony Alamo tại Mỹ gửi. Ấn phẩm bao gồm những 

bản tin của Mục sư Tony Alamo và một số quyển Kinh Thánh tiếng Anh (King James version).

Đường dây liên lạc 24/24 để được nhận các ấn phẩm, xin ơn cầu nguyện hoặc giải đáp thắc mắc: (479) 782- 7370

Mexico
Mục sư Tony Alamo đáng kính,

Những bản tin của mục sư đã đến tận 

nơi con đang ở. Bản tin này bao gồm rất 

nhiều bài giảng phong phú về Kinh Thánh 

và những lá thư rất cảm động được gởi đến 

từ nhiều nơi trên thế giới. Hiển nhiên là 

Đức Chúa Trời đang thúc đẩy mục sư loan 

truyền con đường cứu rỗi đến tất cả mọi 

người trên toàn thế giới. Con ở tù đã 7 năm 

rưỡi vì tội vận chuyển cần sa. Từ 2 năm 

nay, nỗi đau khổ của con đã chấm dứt bởi 

vì con đã cảm nhận ra Đức Giêsu là Đấng 

Cứu thế, và đón nhận Người vào trong tâm 

hồn con. Con hy vọng được ân xá trong 

năm nay. Xin mục sư gởi cho con cuốn 

sách của mục sư: The Messiah (Đấng Cứu 

Thế) cùng các ấn phẩm khác để con có thể 

dạy cho các con của con biết về Đức Giêsu.

M.A.                Monclova, Coahuila, Mexico

chứng cho sự vô tội của Người (Sách Tiên 

Tri Isaia 53:8).

“Đấng Cứu Thế bị tù tội và bị kết án. 

Không có ai ở đó để làm chứng cho sự vô 

tội của Người” (Sách Tiên Tri Isaia 53:8).

Theo thông lệ thời đó tại Israel, trong 

“các vụ án mang tội tử hình” các bị cáo có 

quyền yêu cầu nhân chứng để chứng minh 

sự vô tội của mình. Điều này đã không 

xảy ra trong phiên tòa xét xử Đức Giêsu. 

Thay vào đó, phiên tòa chỉ được xử lấy lệ 

và hoàn toàn đi ngược lại các quy định về 

pháp lý.

Đức Giêsu đã phải xuất hiện một mình 

trước tòa án của những nhà lãnh đạo người 

Do Thái, và sau đó trước tòa án của những 

nhà lãnh đạo Đế quốc La Mã. Không 

một ai xuất hiện để biện hộ cho Người.

Giuđa Ítcariốt đã phản bội Người; Phêrô 

thề rằng không quen biết Người; và những 

môn đệ còn lại “đã trốn chạy khỏi Người” 

Ghana

(X
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(Tiếp theo trang 5)

(Tin Mừng theo Mátthêu 26:56). Chỉ có từ 

xa những phụ nữ, những người đã từng 

là đồ đệ của Người đứng nhìn Người bị 

đóng đinh trên thánh giá (Tin Mừng theo 

Mátthêu 27:55). Hơn bao giờ hết, Người 

cần sự giúp đỡ, nhưng KHÔNG AI SẴN 

LÒNG GIANG TAY CỨU GIÚP. Sau 

nhiều giờ chịu đựng sự đau đớn trên thánh 

giá, mẹ của Người, bà Maria và một số phụ 

nữ trung thành, cùng Gioan, môn đệ yêu 

quý của Người đã bước đến bên Người 

khi Người bị đóng đinh trên thánh giá. 

Tuy vậy, trong lúc Người bị xử án, và trong 

những giờ đầu tiên trên thập tự, Người đã 

hoàn toàn bị bỏ rơi. Chưa bao giờ trong 

lịch sử thế giới lại có một ai bị bạn bè và 

người thân bỏ rơi một cách tuyệt đối như 

trường hợp của Đức Giêsu.

Đức Giêsu đã bị bắt bớ, KHÔNG phải 

bởi những người có thẩm quyền, mà bởi 

một đám đông hỗn độn: “một bọn đông 

người mang gươm giáo và gậy gộc, được 

các thủ lĩnh của người Do Thái sai đến” 

(Tin Mừng theo Mátthêu 26:47). Ngay cả 

Đức Giêsu cũng chỉ trích cách mà Người bị 

bắt: “Các người đem gươm giáo và gậy gộc 

đến bắt ta chẳng khác nào ta là kẻ cướp. 

Trong khi ta thường ngày ngồi giảng đạo 

trong đền thờ của các người, các người lại 

chẳng đoái hoài gì? Lý do các người bắt bớ 

ta theo cách này là vì Thánh Kinh đã tiên 

đoán như vậy” (Tin Mừng theo Mátthêu 

26:55-56).

Có những người đã được đưa đến để 

làm chứng gian hầu ghép Người vào tội 

tử hình (Tin Mừng theo Mátthêu 26:59). 

Thêm vào đó, thời điểm Người bị xét xử 

Kính gửi Mục sư Tony Alamo,

Xin Đức Chúa Trời ban phước lành 

cho mục sư và nhà thờ của ông. Cảm 

ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được phụng 

sự Ngài từ năm 1994. Tôi đã và đang rao 

giảng lời của Chúa ở Musoma và nhiều 

vùng khác ở Tanzania, cũng như những 

quốc gia lân cận. Thưa mục sư, tôi chưa 

từng được gặp mặt ông nhưng được biết 

mục sư qua những ấn phẩm do mục sư 

viết – cụ thể là tác phẩm: The Messiah 

(Đấng Cứu Thế), bản tin “Xương Khô”, và 

“Trang Trại của Chúa”. Tôi nghĩ mục sư là 

một tác giả hay nhất. Nhờ đọc những ấn 

phẩm này mà nay tôi đã hiểu được sự quan 

tâm của mục sư về những tín đồ chân 

chính của Đức Giêsu trên toàn thế giới. 

Tôi và những người tin vào Đức Giêsu, 

trong đó có một số người gần đây đã được 

cứu rỗi nhờ đọc những bản tin của mục 

sư, đã thành lập một nhà thờ Tin Lành mang 

tên Believer Community Church (Nhà Thờ 

của Cộng đồng dân Chúa). Chúng tôi mong 

muốn loan truyền những điều giảng giải của 

mục sư đến khu vực Đông Phi, đặc biệt là 

những vùng đô thị và các làng mạc hẻo lánh 

của Tanzania. Chúng tôi mong muốn triệu 

tập thật nhiều người để giảng cho họ nghe về 

Kinh Thánh. Và vì vậy, nếu có thể, xin mục 

sư gửi cho chúng tôi một máy phát điện, một 

loa phóng thanh và một máy micrô. Cũng 

xin mục sư gửi cho chúng tôi vài quyển Kinh 

Thánh để những người vừa được cứu rỗi làm 

sở hữu, và các ấn phẩm khác để phân phát 

cho các người ở nơi khác. Xin cám ơn mục 

sư trước. Cầu xin Chúa phù hộ cho mục sư vì 

việc làm từ thiện này. 

Kính thư,

O.E.M.                               Tanzania, Đông Phi

TanzaniaĐẤNG CỨU THẾ

Sẽ tiếp tục đăng trong bản tin kế tiếp

GhanaMục sư kính mến,

Tuần trước con rất vui mừng vì nhận 

được gói thư gồm những bản tin của 

mục sư. Các bạn trong làng của con và 

con thường tụ tập để cầu nguyện chung. 

Con đã chia với họ những bản tin của 

mục sư và họ đã đọc một cách thích 

thú. Xin mục sư tiếp tục gửi những ấn 

phẩm này cùng với một số quyển Kinh 

Thánh. Chúng con cầu nguyện cho mục 

vào lúc đêm hôm là một thời điểm hoàn 

toàn trái với pháp luật. 

Đức Giêsu được đem đến trước mặt 

Philatô, người lãnh đạo của vùng này dưới 

quyền Đế quốc La Mã và cũng là quan tòa 

xử án. Hắn đã không tìm ra lý do chính 

đáng để buộc tội Đức Giêsu. Hắn bèn hỏi 

đám đông, “Người này đã làm nên tội gì?” 

Câu trả lời duy nhất mà hắn nhận được là 

tiếng la hét điên cuồng của những người 

bị xúi giục bởi các người lãnh đạo dân Do 

Thái “Đóng đinh hắn trên cây thập tự… 

đóng đinh hắn trên cây thập tự” (Tin Mừng 

theo Mátthêu 27:22-23). Philatô thấy mình 

không thể nói lại đám đông ngày càng náo 

loạn, hắn bèn rửa tay trước mặt mọi người 

và phán: “Ta vô tội về máu của người này; 

các người phải chịu trách nhiệm lấy”. Kế 

đó hắn để Đức Giêsu bị đóng đinh trên cây 

thập tự theo lời kêu gọi của đám đông (Tin 

Mừng theo Mátthêu 27:22-26). Đây là một 

vụ án sai trái nhất được ghi chép trong lịch 

sử. 

Nhưng sự vô tội của Đức Giêsu không 

chỉ được Philatô xác nhận: “Ta không thấy 

người này có tội gì cả” (Tin Mừng theo 

Gioan 19:6), mà nhà tiên tri Isaia cũng nói: 

“Người này [Đấng Cứu Thế] chẳng hề có 

hành động hung bạo hay dối trá nào” (Sách 

Tiên Tri Isaia 53:9).

sư, người con yêu quý của mục sư: Sion, 

và tất cả những người làm việc cùng 

mục sư. Xin Chúa hãy phù hộ cho mục 

sư. Xin hãy cầu nguyện cho chúng con. 

Đức Chúa Trời luôn đáp ứng những lời 

cầu nguyện từ các con của Ngài. Nếu 

không cầu nguyện, chúng ta sẽ không 

có sự giúp đỡ của Chúa. Xin cầu cho 

những nhà truyền giáo của chúng con 

có đủ lòng dũng cảm, đức tin và tình 

thương để đi rao truyền Lời của Chúa 

ở các làng mạc và vùng núi xa xôi hẻo 

lánh. Xin Chúa chỉ dẫn đường và tiếp 

tục phù hộ cho mục sư. Chúng con cầu 

cho mục sư được yên bình, tuổi thọ và 

thịnh vượng. 

Trân trọng kính chào mục sư, 

A.S.                                       Accra, Ghana

Sẽ tiếp tục đăng trong bản tin kế tiếp
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Zambia
Kính thưa mục sư, 

Xin gửi lời chào đến ông. Tôi đã phân phát 

hết những bản tin mà mục sư gửi cho tôi lần 

trước và tôi thật ngạc nhiên trước những sự thay 

đổi mà nó mang lại cho cuộc sống của nhiều 

người. Họ đã hứa sẽ phụng sự Chúa với cả trái 

tim, và một số nói sẽ viết thư cho mục sư. Xin 

hãy gửi cho chúng tôi 25 quyển The Messiah 

(Đấng Cứu Thế), 150 bản tin, cùng với một vài 

quyển Kinh Thánh, cùng bất kỳ các ấn phẩm nào 

khác để gíúp chúng tôi truyền bá lời của Chúa 

cho bạn bè, các thành viên trong gia đình, và 

những người khác muốn tìm hiểu thêm về Đức 

Giêsu. Tôi muốn trở thành một trong những nhà 

truyền giáo của mục sư ở Nigeria, và cũng muốn 

biết điều kiện như thế nào. Tôi biết rằng Chúa 

đã ban phước lành cho cuộc sống của mục sư 

và mọi người trong nhà thờ của ông. Tôi cũng 

mong muốn nhận được ân huệ đó. Rất mong 

nhận được thư trả lời của mục sư. 

Trân trọng kính chào mục sư,

R.M.                                           Port Harcourt, Nigeria

(Tiếp theo trang 3)

XƯƠNG KHÔ

Thiên Đường và Địa Ngục.21 Khi nhìn thấy 

Địa Ngục, tôi đã òa khóc to với Đức Chúa 

Trời, “Xin Ngài đừng đặt linh hồn con vào 

Địa Ngục!” Sau đó Ngài cho tôi thấy Thiên 

Đường mà trong đó có tôi;22 ở nơi ấy tôi thấy 

mình chỉ là một người mù quáng, trần trụi, 

và nhỏ bé, nhưng cùng lúc lại cảm nhận được 

sự bình yên của Thiên Đường. Tôi nói với 

Đức Chúa Trời rằng tôi sẵn sàng trở thành 

con người mù quáng, trần trụi, và nhỏ bé như 

thế chỉ để có được cảm giác Thiên Đường 

bình yên này mãi mãi. Sau đó Ngài lại cho 

tôi thấy Địa Ngục một lần nữa, tôi van nài 

Đức Chúa Trời xin Ngài nhủ lòng thương và 

tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Và rồi Ngài (Cha, 

Con, và Thánh Thần) ngự vào cơ thể tôi và 

hợp nhất linh hồn tôi với Ngài.23 Bằng đức 

tin vào Đức Giêsu và máu mà Người đã đổ vì 

tôi, bằng đức tin vào lời truyền dạy của Đức 

Chúa Trời mà tôi đã đọc trong Kinh Thánh 

và tuân theo,24 tôi cảm nhận được rằng linh 

hồn tôi đã được cứu rỗi và mọi tội lỗi của tôi 

đã được tẩy trừ;25 cùng lúc đó tôi cảm nhận 

được sự trong sạch và thuần khiết của chính 

linh hồn mình.26 Chính Đức Giêsu, “Đấng 

Chí Thánh của Israel”27 đã cứu rỗi linh hồn 

tôi và sự cứu rỗi của Người thật tuyệt diệu. 

Tôi thật hạnh phúc vì đã được giải thoát 

khỏi tội lỗi, và nhờ có được quyền năng mới 

này do Người đã ban cho tôi mà tôi có thể 

chiến thắng mọi tội lỗi. Điều tuyệt diệu này 

khiến tôi muốn nói cho cả thế giới biết, để 

mọi người cũng có thể biết đến Đức Giêsu 

và cuộc sống vĩnh cửu.

 Tôi phụng sự Đức Giêsu từ năm 1964. 

Mỗi khi đọc Kinh Thánh, tôi cảm thấy lời 

21 Sách Tông Ðồ Công Vụ 7:55-56, Tin Mừng Theo Luca 16:22-31, Sách Khải 
Huyền 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Sách Tiên Tri Isaia 5:14, 14:9, Sách 
Khải Huyền 14:10-11, 20:10  22 Thư gửi Tín Hữu Rôma 5:1, Thư gửi Tín Hữu 
Êphêsô 2:14, Thư gửi Tín Hữu Philíp 4:7, Thư gửi Tín Hữu Côlôsê 3:15, Thư 1 
gửi Tín Hữu Têsalônica5:23, Thư 2 gửi Tín Hữu Têsalônica 3:16  23 Thư 2 gửi 
Tín Hữu Côrinhtô 6:16, Thư 1 của Phêrô 2:5, Lêvi Ký 26:11-12, Tin Mừng theo 
Gioan 14:16, Thư 1 của Gioan 3:24  24 Habacúc 2:4, Tin Mừng theo Mátthêu 
17:20, Tin Mừng Theo Luca 7:50, Sách Tông Ðồ Công Vụ 20:21, 26:18, Thư gửi 
Tín Hữu Rôma 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Thư gửi Tín Hữu Galát 2:16, 3:11, 
Thư gửi Tín Hữu Êphêsô 2:8, 3:17, Thư gửi Tín Hữu Do Thái 10:38  

của Đức Chúa Trời tăng thêm sức mạnh 

cho linh hồn mình. Việc này có thể ví như 

những bộ xương khô mà Êxêchiên đã thấy 

trong giấc mộng, đã được tăng thêm sức 

mạnh bằng tủy cốt mới, với những bắp thịt 

bao quanh, và cuối cùng tất cả thịt xương đó 

đã được bọc lại bởi da. Mỗi lời nói của Ngài 

đã tăng thêm đức tin của tôi nơi Đức Giêsu. 

Lời nói ấy giống như hơi thở của Ngài truyền 

vào linh hồn tôi, ban cho tôi sức mạnh để 

chiến thắng những tấn công của Quỷ Satan 

trong ngần ấy năm qua. Tôi biết mỗi ngày 

một rõ hơn rằng “chúng ta có thể dễ dàng 

chiến thắng trong cuộc chiến ấy” nhờ Đức 

25 Tin Mừng theo Máccô 14:24, Tin Mừng theo Gioan 6:53, Sách Tông Ðồ Công Vụ 20:28, Thư gửi Tín Hữu Rôma 3:25, 5:9, Thư gửi Tín Hữu Êphêsô 1:7, 2:13, 
Thư gửi Tín Hữu Côlôsê 1:14, 20, Thư gửi Tín Hữu Do Thái 9:12, 14, 22, Thư 1 của Phêrô 1:18-19, Sách Khải Huyền 1:5, 5:9  26 Thư 1 của Gioan 1:7, Thư gửi Tín 
Hữu Do Thái 10:19-22, Sách Khải Huyền 1:5, 7:14  27 Sách Thánh Vịnh 89:18, Sách Tông Ðồ Công Vụ 3:13-14  

Sau đây là một phần đối thoại qua đường dây liên lạc của chúng tôi. 

Đường dây này hoạt động 24/24 để phục vụ những người mong muốn 

nhận các ấn phẩm, xin ơn cầu nguyện hoặc giải đáp thắc mắc.

Ông D.R. đã gọi từ thư viện 

McAllister, Trường Cao Đẳng Thần Học 

Fuller (Fuller Theological Seminary) tại 

Pasadena, California. Ông nói rằng ông 

nhìn thấy hai bản tin nằm rải rác dưới 

đất và đã nhặt chúng lên để đọc. Sau khi 

đọc xong hai bản tin này, ông rất thích 

thú và yêu cầu được gởi đến những bản 

tin mới nhất vừa được phát hành. Thêm 

vào đó, ông nói ông cũng muốn chúng 

tôi gửi cho ông tất cả các bản tin cũ, cũng 

như những ấn phẩm khác mà Mục sư 

Tony Alamo đã viết. Ông nói ông muốn 

thư viện McAllister có bản sao của tất 

cả các bản tin, và những ấn phẩm khác 

của Mục sư Tony Alamo, để mọi người 

có thể đọc và hiểu nhiều hơn về Thánh 

Kinh, cũng như về Mục sư Tony Alamo. 

Ông rất khao khát có được điều này. Ông 

muốn có một kệ sách trong thư viện 

dành riêng cho các ấn phẩm của Mục 

sư Tony Alamo. Ông nói tất cả những gì 

Mục sư Tony Alamo viết đều hoàn toàn 

là sự thật.

(Xem tiếp ở trang 8)

Kính gửi Mục sư Tony Alamo,

Thật là một hạnh phúc cho con vì 

con có thể viết bức thư này cho mục sư. 

Dạo này mục sư ra sao? Con hy vọng 

mục sư vẫn khỏe. Con đã đọc Bản Tin 

Thế Giới của mục sư trong đó có một 

bài viết về “Nhà lãnh đạo chân chính 

& giả dối”. Con thật cảm ơn Chúa vì có 

được bản tin này. Sau khi đọc, con cảm 

thấy mình thật có ân huệ và muốn viết 

thư cho mục sư. Con cám ơn mục sư vì 

những ấn phẩm tuyệt diệu cho những 

kẻ tội lỗi để họ được cứu rỗi và có Đức 

Giêsu trong cuộc sống. Thông qua các 

ấn phẩm của mục sư, nhiều người đã 

chấp nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế 

và từ đó họ đã thoát khỏi bàn tay của 

quỷ Sa Tăng. Xin Chúa hãy phù hộ cho 

mục sư về mặt tài chánh, sức khỏe, và 

tâm hồn. 

Thưa mục sư, con là một phụ nữ trẻ, 

lấy chồng cách đây 5 năm. Con đã đón 

nhận Đức Giêsu vào tâm hồn con cách 

đây 2 năm, và Người đã rất nhân từ đối 

với con. Con muốn nói cho nhiều người 

biết về Đức Giêsu để họ cũng được cứu 

rỗi. Chúng con, những người phụ nữ ở 

châu Phi, từ lâu bị trói buộc trong các 

hủ tục. Nay Đức Giêsu đã giúp con thoát 

khỏi những hủ tục này và giờ đây con 

muốn được phụng sự Người. Xin mục 

sư gửi cho con các quyển Kinh Thánh, 

cuốn The Messiah (Đấng Cứu Thế), các 

bản tin, các băng thâu bài giảng về Kinh 

Thánh. Con cần những vật này để giúp 

con học hỏi thêm về Kinh Thánh, để con 

có thể thông tin về Đức Giêsu cho mọi 

người khác. Cuối cùng, con muốn xin 

các băng nhạc thánh ca để nghe.

Kính thư, 

L.M.                                      Isoka, Zambia

Nigeria
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(Tiếp theo trang 7)

Giêsu,28 và “chúng ta trở nên hoàn thiện 

trong sự hợp nhất vớị Đức Giêsu”.29 Và tôi 

cũng biết rằng chúng tôi, những người Cơ 

Đốc giáo, nhất thiết phải làm theo những lời 

Đức Giêsu đã nói trước khi Người quay về 

Trời. Người phán, “Hãy đi khắp thế gian và 

giảng dạy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho 

mọi người”.30 (Hãy giảng dạy cho những bộ 

xương khô, những người mà linh hồn dường 

như đã chết để chúng có thể “nghe được lời 

của Chúa”.31) “Ai tin vào Đức Giêsu và chịu 

phép rửa tội sẽ được cứu rỗi; những ai không 

tin, người ấy sẽ bị trừng phạt ở Địa Ngục mãi 

mãi”.32

Nếu bạn giống tôi và không muốn sự đọa 

đày nơi Địa Ngục muôn kiếp, nhưng thay vì 

đó bạn muốn được cứu rỗi, hãy nói những 

lời cầu nguyện cùng Chúa như sau: 

LỜI CẦU NGUYỆN 

Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy rũ lòng 

thương cho linh hồn tội lỗi của con.33 Con 

tin rằng Đức Giêsu là Con của Đức Chúa 

Trời.34 Con tin rằng Người đã chết trên 

thánh giá và đổ những giọt máu quý báu 

của Người để mọi tội lỗi trước đây của con 

có thể được tha thứ.35 Con tin rằng Đức 

Chúa Trời đã vực Đức Giêsu dậy từ cõi 

chết bằng quyền năng của Chúa Thánh 

Thần36 và Đức Giêsu giờ đây là cánh tay 

phải của Đức Chúa Trời, và Người đang 

nghe lời thú tội và lời cầu nguyện này của 

con.37 Con mở rộng trái tim mình và mời 

Người đến, Đức Giêsu.38 Xin Người hãy 

rửa sạch mọi tội lỗi của con bằng giòng 

máu quý báu mà Người đã nhỏ xuống 

thay cho con trên thánh giá ở Gôgôtha.39 

Đức Giêsu, con biết rằng Người sẽ không 

từ bỏ con; con biết rằng Người sẽ tha thứ 

mọi tội lỗi trước đây của con và cứu rỗi 

linh hồn con. Con biết điều này vì Lời của 

Người trong Kinh Thánh đã xác nhận như 

vậy;40 Lời của Người cam kết rằng Người 

sẽ không từ bỏ một ai, trong đó có chính 

con.41 Vì vậy, con biết rằng Người đã nghe 

thấy con, biết rằng Người đã trả lời con 

và biết rằng con đang được cứu rỗi.42 Đức 

Giêsu, con cám ơn Người đã ban sự cứu 

rỗi linh hồn này cho con. Con sẽ thể hiện 

lòng biết ơn của mình bằng cách làm theo 

lời Người phán truyền và sẽ không bao 

giờ phạm tội nữa.43

Bạn vừa bước lên nấc thang đầu tiên 

XƯƠNG KHÔ

28 Thư gửi Tín Hữu Rôma 8:37, Thư 1 của Gioan 4:3-4  29 Thư gửi Tín Hữu Côlôsê 2:10  30 Tin Mừng theo Máccô 16:15, Tin Mừng Theo Luca 14:23  31 Sách Tiên Tri Êxêchiên 37:4, Sách Các Vua II 20:16, Sách Tiên Tri Isaia 1:10, Sách Tiên Tri 
Giêrêmia 2:4  32 Tin Mừng theo Máccô 16:16, Thư 2 gửi Tín Hữu Têsalônica 2:12  33 Sách Thánh Vịnh 51:5, Thư gửi Tín Hữu Rôma 3:10-12, 23  34 Tin Mừng theo Mátthêu 26:63-64, 27:54, Tin Mừng Theo Luca 1:30-33, Tin Mừng theo Gioan 
9:35-37, Thư gửi Tín Hữu Rôma 1:3-4  35 Sách Tông Ðồ Công Vụ 4:12, 20:28, Thư gửi Tín Hữu Rôma 3:25, Thư 2 của Gioan 1:7, Sách Khải Huyền 5:9  36 Sách Thánh Vịnh 16:9-10, Tin Mừng theo Mátthêu 28:5-7, Tin Mừng theo Máccô 16:9, 12, 
14, Tin Mừng theo Gioan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Sách Tông Ðồ Công Vụ 2:24, 3:15, Thư gửi Tín Hữu Rôma 8:11, Thư 1 gửi Tín Hữu Côrinhtô 15:3-7  37 Tin Mừng Theo Luca 22:69, Sách Tông Ðồ Công Vụ 2:25-36, Thư gửi Tín Hữu Do Thái 
10:12-13  38 Thư 1 gửi Tín Hữu Côrinhtô 3:16, Sách Khải Huyền 3:20  39 Thư gửi Tín Hữu Êphêsô 2:13-22, Thư gửi Tín Hữu Do Thái 9:22, 13:12, 20-21, Thư 1 của Gioan 1:7, Sách Khải Huyền 1:5, 7:14  40 Tin Mừng theo Mátthêu 26:28, Sách 
Tông Ðồ Công Vụ 2:21, 4:12, Thư gửi Tín Hữu Êphêsô 1:7, Thư gửi Tín Hữu Côlôsê 1:14  41 Tin Mừng theo Mátthêu 21:22, Tin Mừng theo Gioan 6:35, 37-40, Thư gửi Tín Hữu Rôma 10:13  42 Thư gửi Tín Hữu Do Thái 11:6  43 Tin Mừng theo 
Gioan 5:14, 8:11, Thư gửi Tín Hữu Rôma 6:4, Thư 1 gửi Tín Hữu Côrinhtô 15:10, Sách Khải Huyền 7:14, 22:14

trong một chuỗi 5 bước cần thiết để nhận 

được sự cứu rỗi. Ở bước thứ nhì, bạn phải 

quên đi cuộc sống tội lỗi trước đây của mình 

và sống theo ý Chúa. Bạn cũng phải từ bỏ sự 

ích kỷ và dục vọng tội lỗi, cũng như từ bỏ 

cuộc sống vật chất. Đức Giêsu đã vì ta mà bỏ 

mạng sống, ta cũng sẽ vì đó mà từ bỏ cuộc 

sống tội lỗi trước đây của mình để phụng sự 

Người. 

Bước thứ ba, bạn phải sống một cuộc

sống không tội lỗi như cách mà Đức Giêsu 

đã sống. Bước thứ tư, bạn sẽ nhận được 

quyền lực từ Đức Chúa Trời để có thể sống 

một cuộc sống không tội lỗi và để trấn áp 

những dục vọng và sự ích kỷ. Bước thứ 

năm, bạn phải học Thánh Kinh để biết 

những giáo điều Đức Chúa Trời dạy. Bằng 

cuộc sống không tội lỗi và thi hành những 

giáo điều Đức Chúa Trời dạy, mọi người 

sẽ nhìn theo tấm gương này và nghĩ rằng 

rất có thể, họ cũng sẽ được cứu rỗi và được 

trao quyền năng như vậy.

Chúng ta hãy vinh danh Đức Chúa Trời. 

Tôi hy vọng Ngài sẽ ban phước lành cho bạn.

Thân mến trong Đấng Cứu Thế,

Mục sư Tony Alamo

Tony Alamo chắc hẳn là nhà ái quốc vĩ đại 

nhất mà đất nước này (USA) đã từng có.

Hãy liên lạc với chúng tôi tại những địa chỉ sau nếu bạn cần có những ấn phẩm mà 

Mục sư Tony Alamo đã viết hoặc chương trình, giờ giấc phát thanh trên toàn thế giới của chúng tôi:
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Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA

Đường dây liên lạc 24/24 để được nhận các ấn phẩm, xin ơn cầu nguyện hoặc giải đáp thắc mắc:

 (479) 782-7370 • Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Hội Thánh Tin lành Tony Alamo cung cấp nơi ở và nhu yếu phẩm cho những ai thực sự muốn phụng sự Chúa bằng hết trái tim, linh hồn và sức lực.

Các buổi lễ được tổ chức vào mỗi buổi tối lúc 8 giờ và có thêm một lễ vào Chủ Nhật lúc 3 giờ chiều ở các địa điểm sau: 

New York City: Vincci Hoteles, 16 E. 32nd St., Tầng 2, giữa 5th Ave. và Madison Ave.

Nhà thờ tiểu bang Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 • 1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

Nhà thờ khu vực Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390 • (661) 251-9424

CÓ PHỤC VỤ ĂN UỐNG MIỄN PHÍ SAU MỖI BUỔI LỄ 

Có xe đưa đón miễn phí từ góc đường Hollywood Blvd. và Highland Ave., Hollywood, California đến nhà thờ Los Angeles. Xe đón khách 

từ thứ hai đến thứ bảy vào lúc 6 giờ 30 chiều; Chủ nhật vào lúc 1g30 trưa và 6g30 chiều. Xe đưa khách về Hollywood sau khi lễ kết thúc.

Hãy hỏi xin ấn phẩm The Messiah (Đấng Cứu Thế) của Mục sư Tony Alamo. Sách này giải thích những dữ kiện được ghi nhận về 

cuộc đời Đức Giêsu trong Tân Ước của Kinh Thánh, chứng tỏ rằng Người đã thể hiện hơn 333 lời tiên tri trong Cựu Ước của Kinh 

Thánh về Đấng Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa. Hãy hỏi xin những bài giảng của Mục sư Tony Alamo trên băng và đĩa.

Mọi ấn phẩm và băng đĩa của Mục sư Tony Alamo đều được phát miễn phí và không bán. 

Nếu bất cứ ai có ý định bán cho bạn, hãy gọi điện thoại đến số (479) 782-7370. (Chúng tôi sẽ hoàn tiền điện thoại.) 
BẢN TIN NÀY GIẢI THÍCH CON ĐƯỜNG CỨU RỖI THỰC SỰ (Sách Tông Ðồ Công Vụ 4:12). 

XIN ĐỪNG BỎ ĐI, HÃY TRUYỀN LẠI CHO CÁC NGƯỜI KHÁC.
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