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TONİ ALAMONUN ŞƏHADƏTİ
Quru Sümüklər
Toni Alamo
Əhdi Ətiq peyğəmbəri olan Yezekel ALLAH tərəfindən görüntü alır. Bu görüntüdə o, İsrail və dünyanın ruhani ölüm vəziyyətində olduğunu əks etdirən quru sümüklərlə dolu bir
vadi görür. Peyğəmbərin aldığı görüntü MƏSİHİN birinci gəlişi, Müjdəni bəyan etməsi və
bunun nəticəsində “RƏBBİN SÖZÜNƏ” iman edənlərin hamısı üçün ölümdən əbədi həyata
doğru birinci dirilmənin baş verəcəyini qabaqcadan bildirirdi.1
ALLAH Yezekeldən soruşur: “Ey bəşər OĞLU, bu sümüklər dirilə bilərmi?” (Ruhən ölü
olan bunlar dirilə bilərmi?) Yezekel cavabında belə deyir: “Ya RƏBB, onları SƏN yaratdın,
Pastor Toni Alamo—1986-cı ilin fotoşəkli
bunu SƏN bilirsən”.2
ALLAH bir daha peyğəmbərə müra- əvvəl, mən, Toni Alamo kimi də mallarının uğurlu təşviq olunmasına
ciət edərək dedi: “Bu sümüklər üçün tanınan Berni Hoffman, günahlarım görə məsuliyyəti məhz mən daşıyırdım.
peyğəmbərlik edib onlara söylə ki, ey və allahsız həyatımla özümü yaxşıca Əgər o günlərimdə imana gəldiyimi və
quru sümüklər, RƏBBİN SÖZÜNÜ eşi- tanıda bilmişdim və o vaxt ALLAH küçələrə çıxıb İsa haqqında olan Müjdə
din. RƏBB bu sümüklərə belə deyir: haqqında hər hansı bir məlumat mənim materiallarını camaata payladığımı, hara“Mən sizin daxilinizə ruh qoyacağam və üçün heç nə ifadə etmirdi. ALLAHIN dasa şəhərdən kənarda kasıbların arasınsiz diriləcəksiniz.”3
mövcudluğu barədə heç bir fikrim da missiya qrupunda yaşadığımı, Müjdəİsrail bilirdi ki, bir xalq olaraq o tama- yox idi. ALLAHIN sözlərinə nağıl və ni vəz etdiyimi və aclıq-korluq çəkən inmilə dağılıb.4 Hələ bu günə qədər o ümi- əfsanə kimi baxırdım və heç başa düşə sanlara yemək paylamaq üçün növbələr
dsizcəsinə bölünmüş vəziyyətdədir. Lakin bilmirdim ki, insanlar ALLAHA və təşkil etdiyimi görsəydim, bu mənim
ALLAH Yezekel peyğəmbərə, günahların- ya ONUN OĞLUNA necə inana bilir. üçün o vaxt ən dəhşətli qarabasma olardı.
dan əl çəkə bilməyən birinci İsraildən ALLAHA inandığını deyənlərə də bel
60-cı illərin ortalarında dünya artıq
daha böyük, fərqli bir xalqı yaradacağını bağlamazdım, çünki özləri riyakar idilər. mənim üçün heç də cəlbedici görünmürdü.
dedi. İkinci İsrail dünyada mövcud olan Onlar da mənim kimi, hətta məndən Narkotiklərdən xoşum gəlməzdi, murdar
hər millətin nümayəndələrindən ibarət də çox günah işlədirdilər. Elə bütün əxlaqlı insanlardan isə zəhləm gedərdi.
olan bir xalq,5 yəni seçilmiş yəhudilərin vaxtımı onların arasında keçirdiyimdən Hollivudda, Sanset Strip bulvarında
qalığı və Həqiqi Meynəyə (MƏSİHƏ) bunları bilirəm. Hamımız bir dəstə və bütün dünyada hippi hərəkatının
calanmış, çoxluq təşkil edən qeyri-yəhu- ölü, quru sümüklər idik. Kim isə məni törətdiklərinə də nifrət edərdim. Özümə
di xalqlarının nümayəndələrindən ibarət xristianlığa cəlb etməyə cəhd göstərəndə gəldikdə isə, heç mən də müqəddəs
olacaq.6 Bu, günahın nəticəsində yaşanan çox hirslənərdim, çünki Bibliya kitabına deyildim. İnsanların günah əməlləri vecimə
ölü həyatdan qaldırılıb əbədi həyata gəti- vaxt ayırmaq mənim üçün itirilmiş vaxt də deyildi, təkcə istəməzdim ki, öz nalayiq
rilən böyük və müqəddəs bir xalq olacaq.7 sayılardı. Yaşadığım həyatda oyunlar və işlərini onlar lovğalanaraq uşaqlı ailələrin
O heç vaxt ALLAHA qarşı qalxmayacaq. nağıllar üçün vaxtım yox idi.
qarşısında nümayiş etdirsinlər. Mənim üçün
Marketinq sənayesində liderliyi ələ al- dünyanın “kitabı” bağlanmışdı, yaşadığım
Bu, MƏSİHİN dirilmə qüdrəti vasitəsilə
baş vermiş birinci dirçəliş idi.8
mışdım. Bir çox dünya şöhrətli müğənni dünya ölü, quru, iyrənc və kədərli idi.9 Heç
1964-cü ildə, hələ MƏSİHİN və aktyorların uğurlu karyerasına görə, nəyin həqiqi dəyəri qalmamışdı. İnanıram
vasitəsilə aldığım birinci dirçəlişimdən eləcə də bir neçə yaxşı tanınan məişət
(davamı səhifə 2-də)
1 Yez. 36:1, 4 2 Yez. 37:3, ibrani dilindəki əsli 3 Yez. 37:4-5, arami dilindəki əsli 4 Yez. 37:11 5 Yar. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Çıx. 19:6, 32:10, Zəb.
22:27, Yeş. 2:2, Yəh. 11:51-52, Həv. 10:34-35, Ef. 1:10, İbr. 8:8-12, 1 Pet. 2:9-10, Vəhy 5:9, 14:6 və bir çox digər bəndlər 6 Yəh. 15:1, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Vəhy 7:4
7 1 Pet. 2:9 8 Rom. 15:12, 1 Kor. 15:15, 16, Kol. 2:12, 3:1, 1 Salon. 4:16, Vəhy 20:5-6 9 Mat. 13:39, 24-ci fəsil, 1 Kor. 15:24, İbr. 9:26, 1 Pet. 4:7
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TONİ ALAMONUN
ŞƏHADƏTİ
(Əvvəli səhifə 1-də)
ki, bunu dünyadakı başqa adamlar da
bilirdi, elə ona görə də bu gerçəklikdən
uzaqlaşmaq üçün narkotiklərə əl atmışdı.
Kilsələr riyakar idi; və belə görünür ki,
hər kəs bunu yaxşı bilirdi. Bütün dünya öz
günahlarında və qanunsuzluğunda boğulub
qalmışdı.10 Dünyanı quru sümüklərlə
dolu olan nəhəng bir vadiyə, elə Yezekel
peyğəmbərin gördüyü həmin o vadiyə
bənzətmək olardı.11
İSA ilə mən Beverli Hills ofisində,
olduqca fövqəl-təbii şəraitdə görüşdüm.
ALLAH mənə ÖZÜNÜN və ÖZ OĞLUNUN həqiqətən mövcud olduğunu sübut
edəndə nə qədər dəhşətə gəldiyimi, lakin
eləcə də nə dərəcədə xoşbəxt olduğumu
yəqin ki, heç kim təsəvvürünə gətirə
bilməz. ONUN heyrətamiz MÜQƏDDƏS RUHUNUN hüzurunu hiss edəndə
və ONUN qüdrətli səsinin bədənimin
hər bir hissəsindən keçib mənə müraciət etdiyini eşidəndə məni həyəcan
bürümüşdü. Bədənim o an sanki bir
süzgəcə dönmüşdü, ONUN sözləri isə
bu süzgəcdən o tərəfə-bu tərəfə yel kimi
keçib gəlirdi. ONUN hüzuru izzətli idi,
canıma istilik gətirmişdi. ONUN RUHU
isə ALLAHIN qüdrətli əlitək üzərimə
çökərək ağırlığından məni hərəkətsiz
hala gətirmişdi. ONUN sözləri mənə
müraciət etdi: “Ayağa qalx və bu otaqdakı
insanlara RƏBB İSA MƏSİH haqqında danış; de ki, O yer üzünə qayıdacaq,
əks təqdirdə öləcəksən”. ONUN RUHU
ofis otağına gəlib üzərimə çökəndə mən
ONUN sözlə ifadə oluna bilməyən,
inanılmaz zəkaya malik olduğunu dərk
etdim.12 O hər bir atom və molekul idi.
O, nəfəs aldığım hava idi. O, keçmişdə
baş verən və gələcəkdə baş verəcək hər
10 Ef. 2:1, 5, Kol. 2:13 11 Yez. 37:1 12 Say. 24:16,
1 Şam. 2:3, Əyyub 21:22, Zəb. 32:8, Məs. 2:6, 3:20,
9:10, Luk. 1:77, Rom. 11:33, 1 Kor. 1:25, 2:16, 3:19,
2 Kor. 4:6
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şeyi bilirdi.13 ONUN hüzurunda xəcalət
çəkirdim, çünki nələr etdiyimin hamısından ONUN xəbərdar olduğunu bilirdim.
Sonra O mənə Göylər və Cəhənnəmin
qəti şəkildə mövcud olduğunu göstərdi.
ONUN sözlərinə əməl etmədiyim təqdirdə haraya gedəcəyimi yaxşı bilirdim…
bəli, o yer Cənnət deyildi.
Baxmayaraq ki, gördüklərim və eşitdiklərim məni dəhşətə gətirmişdi,14 ALLAHIN gerçək və diri olduğunu bilmək,
peyğəmbərlər və həvarilərin həqiqi ALLAH haqqında dedikləri kimi ALLAHI
tanımaq mənə gözəl hisslər yaşadırdı.
Səma və yer üzünü və onların içindəki
hər şeyi yaratdığı günlərdən bu günə kimi
ALLAH dəyişməmişdi.15 Dərhal anladım
ki, mən həmişə ONDAN qorxacağam,
ONA valeh olacağam, hörmət və xidmət
edəcəyəm, ONU sevəcəyəm. Bilirdim
ki, indi ONUN üçün yaşamağı, ONUN
uğrunda təqib olunmağı və ölməyi hər
şeydən daha çox arzulayıram və bunu
məmnuniyyətlə, sevinərək edərəm.16
ALLAH məni həmin o ofisdən sərbəst
buraxandan sonra, ONDAN soruşmağa
başladım: “Nə etməyimi istəyirsən,? Nə
desən onu da edəcəyəm”. Sualım cavabsız qalmışdı və düşündüm ki, yəqin O,
kilsəyə getməyimi istəyir. Mənə elə gəldi
ki, ən yaxşısı budur ki, mən ən böyük kilsəyə gedim, beləliklə də ən böyük kilsəyə
getdim, lakin ALLAHI orada tapmadım.
Sonra başqa kilsələrə getdim, amma O
onların heç birində yox idi. Daha sonra
üz tərəfində müdrik və mömin görünən,
uzun saqqallı və dindar libaslı insanların
şəkli olan kitablar oxumağa başladım,
amma bilirdim ki, bu kitablar yanlışdır,
çünki onlar ALLAHIN qorxulacaq birisi
olmadığını17 və ONUN insanlara xəbərdarlıq etmədiyini, buna görə də günah
işlətsələr belə insanların Cəhənnəmə
getməyəcəyini təlqin edirdi.18 Məni bu
cür allah maraqlandırmırdı; mənə ÖZ
sözü ilə xəbərdarlıq etmiş,19 Cənnəti və
Cəhənnəmi göstərmiş, başqa kimsənin
mənə etdirə bilmədiyini, etmək istəmə-

diyim şeyi etməyə məni məcbur etmiş
ALLAH lazım idi, mən ONU axtarırdım.
Heç vaxt düşünməzdim ki, həqiqəti məhz Bibliyada tapacağam, çünki
bu kitabdan ətrafda o qədər çox vardı
ki. İnsanların axmaq olduğuna inandığımdan, mənə elə gəlirdi ki, camaatın kütləvi şəkildə meyl göstərdiyi şey
ağlabatan ola bilməz. Nəhayət Bibliyanı
oxumağa başladım və orada MƏSİHDƏ
böyüməyin və ONUN ruhani xidmətçisi
olmanın yolunu açıqlayan xilas planını,
eləcə də əbədi həyat üçün təlimatlar
aşkar etdim.20
İlk dəfə Müqəddəs Kitabı, Bibliyanı
oxumağa başlayanda mən o vaxt Beverli
Hills ofisində hiss etdiyim ALLAHIN
həmin o qüdrətinin üzərimə endiyini bir
daha hiss etdim. Bundan sonra ALLAH
gözümün qabağına Göylər və Cəhənnəm
haqqında digər görüntülər gətirdi.21 Mən
fəryad edərək ALLAHA dedim: “Ya
RƏBB, məni Cəhənnəmə göndərmə!”
Sonra mən Göyləri gördüm və Göylərin
sülhünü hiss etməyə başladım.22 Ruhən
kor, çılpaq və cılız olsam da ALLAHA
dedim ki, kor, çılpaq və əhəmiyyətsiz bir
kəs kimi qalmağa hazıram təki həmişə
həmin o səmavi sülhü həyatımda yaşaya
bilim. Bir daha Cəhənnəmin görüntüsü
gözümün qabağına gəldi və ALLAHA
nalə çəkərək ONDAN rəhm və bağışlanmağımı dilədim. Budur, ATA, OĞUL və
MÜQƏDDƏS RUHUN qüdrəti mənim
fani bədənimə daxil oldu.23 İSAYA olan
imanımla və ONUN mənə görə axıtdığı
qanı ilə, eləcə də eşitdiyim və itaət
etdiyim24 ALLAHIN sözlərinə imanımla
mən günahlarmın hər birinin canımdan
çıxdığını hiss etdim.25 Özümü təmiz və
pak hiss etdim.26 Mənimlə ecazkar bir
hadisənin baş verdiyini anlayırdım. Bu
mənimlə və mənim üçün “İSRAİLİN
MÜQƏDDƏSİ”, İSA MƏSİHİN vasitəsilə
baş vermişdi.27 Günahdan azad olduğuma
və məni günahdan qoruyan bu yeni
qüdrətə yiyələndiyimə elə sevinirdim ki,
bütün dünyaya bu Xoş Xəbəri söyləmək

13 Zəb. 44:21, 94:11, Yeş. 46:9-10, 1 Kor. 3:20, 1 Yəh. 3:20, Vəhy 21:6, 22:13 14 Yar. 35:5, Lev. 26:16, Əyyub
31:23, Yer. 32:21, Yez. 32:32, 2 Kor. 5:11 15 Yar. 1:1, Mal. 3:6, Həv. 4:24, 2 Kor. 5:11, İbr. 13:8 16 Zəb. 5:11,
35:19, Yeş. 51:11, 61:10, Yəh. 16:33, Həv. 2:28, 20:24, Rom. 12:8, 15:13, 2 Kor. 8:12 17 Yar. 22:12, Zəb. 112:1,
Məs. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Vaiz 7:18 18 Məs. 8:36, Yez. 18:2, 4, Vəhy 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8 19 Yar.
2:17, 6:7, 9, 13, Çıx. 20:5, 32:33, 34:7, Yez. 3:18, 18:20, Mat. 8:12, 22:13, Mar. 16:16, Vəhy 2:5, 16, 22-23, 3:3,
20:15 20 Yəh. 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Vəhy 14:18 21 Yeş. 5:14, 14:9, Luk. 16:22-31, Həv. 7:55-56, Vəhy
4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5 22 Rom. 5:1, Ef. 2:14, Filip. 4:7, Col. 3:15, 1 Salon. 5:23,
2 Salon. 3:16 23 Lev. 26:11-12, Yəh. 14:16, 2 Kor. 6:16, 1 Pet. 2:5, 1 Yəh. 3:24 24 Hab. 2:4, Mat. 17:20, Luk.
7:50, Həv. 20:21, 26:18, Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Qal. 2:16, 3:11, Ef. 2:8, 3:17, İbr. 10:38 25 Mar.
14:24, Yəh. 6:53, Həv. 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Ef. 1:7, 2:13, Kol. 1:14, 20, İbr. 9:12, 14, 22, 1 Pet. 1:18-19, Vəhy
1:5, 5:9 26 İbr. 10:19-22, 1 Yəh 1:7, Vəhy 1:5, 7:14 27 Zəb. 89:18, Həv. 3:13-14
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arzusunda idim ki, dünyadakı insanlar
da ONU tanıyıb əbədi həyata malik
olsunlar.
Hətta 1964-cü ildən bəri MƏSİHİN
yolunda xidmət etdikdən sonra, hər
dəfə Müqəddəs Kitabı oxuyanda mən
həyat gətirən ruhani qüdrətin Göylərdən
vaxtilə olduqca quru olan bu sümüklərin
üzərinə endiyini hiss edirəm. ALLAHIN
KƏLAMI həmin qurumuş sümüklərin
ətrafını ruhanı əzələlər ilə bürüyür,
üstünü isə ruhani zireh olaraq ət və
dəri ilə örtür. ALLAHIN hər bir SÖZÜ
ürəyimə daha çox MƏSİHİ calayır.
Bu günə kimi hələ də hər bir ALLAh
SÖZÜNÜN canıma MÜQƏDDƏS
RUHU üfürdüyünü, möhkəm ayaq üstə
durmağım və illər boyunca Şeytanın
məni nişan almış yanar oxlarını
söndürməyim üçün güc verdiyini hiss edə
bilirəm. Günlər ötdükcə İSA MƏSİHDƏ
“qalibdən də üstün”28 olduğumuzu və
ONDA “tamamlandığımızı”29 daha da
dərindən dərk edirəm. Eləcə də bilirəm
ki, İSANIN hər bir SÖZÜNƏ əməl
etmək olduqca vacibdir. Bir bulud içində
Göylərə qaldırılmadan öncə ONUN bizə
olan SÖZÜ isə belə idi: “Dünyanın hər
tərəfinə gedin, bütün yaradılışa Müjdəni
vəz edin”.30 (Quru sümüklərin hamısına,
yəni ruhən ölü olanlara vəz edin ki,
“RƏBBİN SÖZÜNÜ eşitsinlər”.31)

(Davamı səhifə 8-də)
28 Rom. 8:37, 1 Yəh. 4:3-4 29 Kol. 2:10 30 Mar. 16:15, Luk.
14:23 31 2 Pad. 20:16, Yeş. 1:10, Jer. 2:4, Yez. 37:4 32 Mar.

Tanzaniya
Əziz Pastor Alamo, mənim sevimli və
Allahın bəxşi olan Pastorum.
Atamız və Rəbbimiz İsa Məsihdən
Sizə və xidmətinizə lütf, mərhəmət
və sülh olsun. Allaha minnətdaram
ki, 1994-cü ildən bəri Ona xidmət
edirəm. Mən Tanzaniyanın Musoma şəhərində bir müjdəçiyəm. Bütün
Tanzaniyada və hətta onun xaricində
xidmətimi genişləndirmək üçün işlər
aparıram. Əziz Pastor, mən nə Sizin
səsinizi eşitmişəm, nə də ki necə vəz
etməyinizi, mən heç Sizin üzünüzü
belə görməmişəm, lakin, müəllifi olduğunuz “Quru sümüklər”, “Məsih”
və “Allahın təsərrüfatı” adlı heyrətamiz əsərləri Sizdən, qəbul edib oxuduğumdan bilirəm ki, Siz, Pastor
Toni Alamo beynəlxalq müstəvidə
ən böyük natiqsiniz. Həmin əsərlərin
köməyi ilə mən Məsihin bədəni olan kilsənin bugünkü və
gələcəkdəki vəziyyəti haqqında
narahatçılığınızı öyrənib başa
düşmüşəm. Mən, Rəbbin yolunda xidmət edən həmkarlarım və
Sizin əsərləriniz vasitəsilə Məsihi qəbul etmiş yeni imanlılarla
birlikdə İmanlılar Cəmiyyətinin
Kilsəsi (Believer Community
Church – B.C.C.) adını verdiyi-

Toni Alamo Ümumdünya Xristian Xidmətinin nümayəndəsi M.C.
Pastor Alamonun dünyaya xəbər məktublarını paylayarkən – Konqo
Demokratik Respublikası
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miz bir cəmiyyət yaratmışıq. Çox istərdik
Sizin xidmətinizi Şərqi Afrikada, xüsusilə
Tanzaniyada genişləndirək, gedib ucqar
kəndlərə qədər Xoş Xəbəri çatdıra bilək.
Pastor, Sizin köməyinizə ehtiyacımız var.
Bizə qromofonlar, generator, eləcə də
yeni imanlılar üçün təlim verən əsərlərinizlə yanaşı Müqəddəs Kitab nüsxələrini
göndərə bilsəniz, biz bunların hamısından Müjdəçi xidmətimizdə və Xoş
Xəbəri yerli əhaliyə gətirməyimizdə istifadə edərdik. Allah buna görə Sizə də bol
xeyir-dua verəcək. Qoy Rəbb xidmətinizi bərəkətli etsin və gördüyünüz xeyirxah işə görə ruhani həyatınızı ucaltsın.
Sizə minnətdarıq və müsbət cavabınızı
səbirsizliklə gözləyirik.
Məsihdə və Sizin xidmətinizdə,
O.E.M.
Tanzaniya, Şərqi Afrika

Kaliforniya
Əziz Pastor Alamo,
Bu məktubu Müqəddəs Ruhun gücündə və Allahın verdiyi bütün zireh və silahlara bürünərək yazıram (Efeslilər 6:10-17).
Bu yaxınlarda Allahın ordusunu təmsil
edən bir imanlı qardaşla ünsiyyət edirdim
və Müqəddəs Ruhun vasitəsilə mənə Bibliyanın müəyyən həqiqət və sirrləri açıldı. Bilirəm ki, indi Allah öz seçilmişlərini
hazırlayır və budur, yazdığınız əsərlərin
birində bir parça diqqətimi cəlb etdi.
Onu da deyim ki, Allah Sizin əsərlərinizi
mənə çox önəmli bir zamanda, müəyyən
həqiqətləri bilməli olduğum vaxtda gətirmişdi. Sizin xidmətiniz mənə heyrətamiz
təəssüratlar bəxş edib. Sizin sözləriniz vasitəsilə mən peyğəmbərliyin bütün zəruri
amillərini öyrənə bilirəm, və onlar qərəzsiz, əsl həqiqətdir. Xahiş edirəm ki, məni
öz üzvlərinizin siyahısında görəsiniz və
ədəbiyyatınızı göndərəndə məni də nəzərə
alasınız, belə ki, mən də Allahın həqiqət
qılıncını möhkəm tutaraq Müqəddəs Ruhda boy ata bilim. Hal-hazırda dövlət həbsxanasında olduğum üçün xahiş edirəm ki,
göndərdiyiniz kitablar möhkəm üz qabıqlı
olmasın. İanə verə bilməsəm də, Sizin xidmətinizin çiçəklənməsi və tam bərqərar
olması üçün dua edirəm.
Səmimi olaraq xidmətinizdə,
B.L.
Korkoran, Kaliforniya

HİNDİSTAN
Əzizimiz, sevimli və ruhani qardaşımız və
rəhbərimiz Pastor Toni Alamo
Hindistanda fəaliyyət göstərən Toni
Alamo Xristian Xidmətinin qardaşları
adından Sizə salamlarımızı çatdırıram.
Göndərdiyiniz Müqəddəs Kitablara və
digər ədəbiyyata, eləcə də Məsih adlı kitabınıza əllərimi qoyanda ürəyim sevinc
və minnətdarlıqla dolmuşdu. Biz imanlı
qardaşlarımla birlikdə dua edib sonra da
xilas haqqında həqiqi planı açıqlayan bu
əsərləri ingilis dilini bilənlərə paylayırıq.
Bununla yanaşı biz bu nadir ədəbiyyatı
ana dilimizə tərcümə etməyə çalışırıq
ki, kəndlərdə yaşayan və ingilis dilini bilməyən həmvətənlərimiz də onu
oxuya bilsin. Xilas haqqında həqiqi planı
açıqlayan bu əsərləri qəbul edib maraqla
oxuyanların sayı olduqca çoxdur və onlar böyük xeyir-dua alırlar. Onlar arasında avtobus sürücüləri və digər sürücülər,
yuxarı sinif şagirdləri, tibb və mühəndislik fakültələrinin tələbələri, zavod işçiləri
və işəgötürənlər, müəllimlər və digərləri
var. Bir çoxları Sizin ədəbiyyatınız vasitəsilə şəhərimizdə İsa Məsihi şəxsi Xilaskarı kimi qəbul edib. Xahiş edirəm ki,

T.R. imanlı qardaş Pastor Alamonun yazdığı dinamik, qəlbləri qazanmış Məsih adlı
kitabın nüsxələrini paylayarkən – Rajahmandri, Hindistan
burada davam edən xidmətinizi dəyərli
dualarınızda yada salasınız.
Hörmətlə, Allahın meynəliyində
xidmətçiniz.
Sadiq dostunuz,
Pastor N.T.
Rampaçodavaram Mandal Hindistan

Pastor Alamonun

Məsih

adlı kitabından bir parça
Ən böyük möcüzə çap variantında:
Müqəddəs Kitab peyğəmbərliyinə əsasən
Məsih haqqında yazı
“ONUN barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir” (Həvarilərin işləri 10:43)
“Kitab tumarında MƏNİM haqqımda yazılıb”
(Zəbur 40:7, İbranilər 10:7)

(B) Yeşayə 53 (davamı)
(9) Məsihin ƏVƏZEDİCİ ƏZABLARI, Yeşayə 53:4-6, 8, 10-12
“Əslində (BİZİM) xəstəliklərimizi
O çəkdi, (BİZİM) dərdlərimizi (O) ÖZ
üzərinə götürdü… BİZİM üsyankarlığımıza görə ONUN bədəni deşildi, (BİZİM) şər əməllərimiz naminə (O) əzildi,
BİZİM əmin-amanlığımız üçün O cəza
aldı, ONUN yaraları ilə biz şəfa tapdıq…
RƏBB hamımızın şər əməllərinin yükünü
ONUN üzərinə qoydu… Axı XALQIMIN
üsyankarlığına görə O edam olundu…
ÖZ canını təqsir qurbanı təqdim edər…”

“ONLARIN şər əməllərinin yükünü
(ÖZ) üzərinə götürəcək… Çox adamların
günahını (ÖZ) üzərinə götürdü.”1
Müqəddəs Kitabdakı bu fəslin heyrətamiz faktı məhz Məsihin əvəzedici əzablarındadır. Bu möcüzəli fəslin
cəmi on iki bəndi var, amma bütün bəşər
günahına görə Məsihin əvəzedici qurbanı haqqında təlim (doktrin) burada on
dörd dəfə qeyd olunur. Bütün bu bölmə
(Yeşayə 52:13 – 53:12) həmin məfhumla
çox zəngindir və yalnız RƏBB İSA “bizim uğrumuzda günah” (2 Korinflilər
5:21) olmayana və “günahlarımız üçün

ölümü” (1 Korinflilər 15:3) qəbul
etməyənə qədər bu sirr hələ də öz
açıqlamasını tapmamışdır.
XUDAVƏND “hamımızın şər
əməllərinin yükünü ONUN üzərinə
qoydu” (Yeşayə 53:6). Məsih ilahi
Qurtarıcımız idi və əslində bütün
bəşər övladlarının layiq olduğu
mühakimənin alovlu şüalarının hamısını
O ÖZ üzərinə aldı. ALLAHIN lütfü necə
də gözəldir! Biz bunu yalnız MƏSİHİN
əvəzedici satınalınma işi vasitəsilə başa
düşə bilərik! Beləliklə, həmin o hadisənin baş verdiyi yer, yəni çarmıx, MƏSİHİN ən dərin alçalmaya məruz qaldığı, lakin eləcə də ONUN ən yüksək
izzətə sahib olduğu yer və insanlara xilas
gətirən vasitə oldu.
RƏBB İSA yer üzünə gəldikdə Məsih
haqqında peyğəmbərlik sözlərində deyilənləri çarmıxda bizim əvəzimizə ölümü qəbul
etməyi ilə yerinə yetirdi: “O, bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı ÖZ
üzərinə götürdü” (1 Peter 2:24).
(10) Məsih ÖZ SEÇİMİ ilə və şikayət
etmədən iştirab çəkəcək, Yeşayə 53:7
“ONA zülm etdilər, O iztirab çəkdi,
amma ağzını acmadı. Kəsilməyə aparılan
quzu kimi, qırxımçıların qabağında dilsiz qoyun kimi ağzını açmadı.”
Tarixdə başqa əzabkeşlərə, xüsusilə
də qeyri-ədalətli olaraq iztirab çəkənlərə

1 İLAHİ MÜƏLLİF, əvəzedici satınalma doktrinini müxtəlif formalarda olsa belə mətnin əsas mahiyyətini qoruyaraq çox sıx istifadə etməklə onun hər hansı bir fənd və ya aradan
qaldırma yolu ilə bu parçadan silinməsini elə qeyri-mümkün edib ki, mətni bir yerdən müvəffəqiyyətlə silməyə nail olan kəs, digər bir hissədə yenidən həmin mətnlə qarşılaşmaq
məcburiyyətində qalacaqdır.
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İyirmi dörd saat davam
edən dua və məlumat xətti
xidmətimizdən:

Pastor Mayk Omoasequn kilsə üzvlərinin bəzisi ilə birlikdə Pastor Alamonun
yazdığı qəlbləri qazanmış ədəbiyyatı və Yaqub Kralın tərcüməsində olan
Bibliyaları (ingilis dilində) Toni Alamo Ümumdünya Xristian Xidmətində
qəbul edərkən – Suleja, Nigeriya
baxsaq görəcəyik ki, onlar çəkdikləri
zülmə görə adətən deyinib və ya
şikayət ediblər – əzab çəkən Məsih isə
belə olmayıb. MƏSİH könüllü olaraq
ÖZÜNÜN təyin olunduğu tapşırığa,
yəni “günahlarımız uğrunda” qurban
getməyə ÖZÜNÜ tabe etdi və quzu
kimi boğazlanmağa getdi. Möhtəşəm və
comərd sükut içində Məsih sona qədər
bu əzaba tab gətirəcək, çünki Xudavəndin
iradəsi belədir. Biz isə sonsuz məhəbbətin
dərkedilməz sirrinə baxıb heyrətə gəlirik.
Əhdi Cədiddə MƏSİH İSA əzilərkən, yalançı ittihamlara məruz qalarkən, Özünə qarşı pis rəftarla üzləşərkən,
masqaraya qoyularkən, üzünə tüpürülərkən, təqib olunarkən, insanlar tərəfindən
döyülərkən, qamçılanarkən və nəhayət
çarmıxa çəkilərkən ONU edam edənlərə
qarşı heç bir hiddət göstərmədi, onları
ittiham da etmədi, və qışqırıb şikayət
etmək əvəzinə sadəcə dua etdi.
ONA qarşı çıxarılan bir çox yalançı şahidlərdən sonra Baş Kahin ONDAN soruşdu: “Sənin heç cavabın yoxdur? …Amma
İSA susmaqda davam etdi” (Matta 26:59-63).
Çarmıxa çəkilmənin acı əzablarından
və işkəncələrdən keçərkən İSA belə dua

etdi: “ATA! Onları bağışla, çünki nə etdiklərini bilmirlər” (Luka 23:34).
Bütün bu prosedur çox qeyri-adi,
təbii düşüncəyə və insan təcrübəsinə olduqca zidddir. Bunu görən və ya eşidən
insan çaşqınlıq içində: “Belə də qəribə
peyğəmbərlik olar!? Onun yerinə yetirilməsi isə ümumiyyətlə ağlasığmazdır!”
– deyər.
(11) Həbsxanadan və mühakimə
otağından götürülərkən, Məsihin
VƏKİLİ OLMAYACAQ ki, ONUN
üçün vəsatət etsin, yanında dostu da olmayacaq ki, ONUN təqsirsiz olduğunu
bəyat etsin. Yeşayə 53:8:
“Ədalətsizliklə məhkum olunaraq
ölümə aparıldı. ONUN nəsli haqqında
kim düşünə bilərdi?”
Yəhudilərin o vaxtlar ali məhkəmə
orqanı olan Ali Şuranın “ölümə məhkum
olunmuşlar”
haqqında
ənənəsinə
uyğun olaraq, təqsir olunmuşa qarşı
iddiası olmayanlar dəvət olunurdular
ki, irəli çıxıb bunu bəyan etsinlər.
Nazaretli İSANIN mühakimə olunması
prosesində isə nəinki belə olmadı, hətta

Kaliforniyada yerləşən Pasadena
şəhəri Fuller Teoloji Seminariyanın
McAllister Kitabxanasından D.R. adlı
bir şəxs zəng vurub dedi ki, yerdən bizim bir-iki nüsxə dünyaya xəbər məktublarımızı tapıb və oxuyub. Oxuduğu
əsərlər onun çox xoşuna gəlib və indi xahiş edir ki, onun da adını ədəbiyyatımızı
məktubla alanların siyahısına daxil
edək. Deyir ki, Pastor Alamonun yazdığı
hər bir dünyaya xəbər məktubunu və
hər hansı digər ədəbiyyatını bizdən almaq arzusundadır. Bu adam Pastor Alamonun bütün ədəbiyyat kolleksiyasını
bizdən məmnuniyyətlə qəbul etmək
istəyir ki, tədqiqatçılar onun işlədiyi
kitabxanaya gələndə Allahın Kəlamı və
Pastor Alamo haqqında ətraflı məlumat
ala bilsinlər. Bunu böyük sevinclə bizə
çatdırdı və dedi ki, kitabxanadakı bir rəfi
ancaq Pastor Alamonun ədəbiyyatı ilə
doldurmaq onun üçün çox xoş olardı.
O dedi ki, Pastor Alamo həqiqəti necə
varsa elə də çatdırır.
Ali Şura qarşısında MƏSİHƏ qarşı
aparılan “tez-bazar” və səhnələşdirilmiş
mühakimə prosesində Ali Şuranın elə öz
qaydalarına, eləcə də hüquq və ədalətlə
bağlı bütün standartlarına zidd gedən
məhkəmə quraşdırılmışdı.
Azğın Yəhudi iyerarxiyası və o vaxtlar
ən böyük olan Bütpərəst hakimiyyətinin
nümayəndələri qarşısına İSA təkbaşına
çıxmalı olmuşdu. Bir nəfər də olsun ONUN
tərəfini tutmadı. Yəhuda Ona xəyanət
etdi; Peter andiçərək Onu inkar etdi; digər
şagirdlər isə “ONU atıb qaçdlar” (Matta
26:56). ONUN yer üzündəki xidməti zamanı
ONA xidmət etmiş bir çox qadınlar isə
İSA çarmıxa çəkilərkən dayanıb “uzaqdan
baxırdılar” (Matta 27:55). ONUN, insani
cəhətdən, ən böyük ehtiyac duyduğu anda
YANINDA BİR NƏFƏR DƏ TAPILMADI.
Doğrudur, bir qədər sonra, əzablar
içində keçirdiyi üzücü saatlar nəticəsində
ONUN bədəni keyiləşdikdə, ONUN anası
Məryam və bir neçə vəfalı qadın ONUN
sevimli şagirdi Yəhya ilə birlikdə çarmıxın
önündə durmuşdular; lakin İSA mühakimə
(Davamı səhifə 6-da)
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MƏSİH
(Əvvəli səhifə 5-də)

olunarkən və çarmıxa çəkildiyi ilk bir neçə
saat ərzində O tək qalmışdı – tamamilə tək.
Bəşəriyyət tarixində heç vaxt belə hadisə
olmamışdı ki, İSA kimi kim isə dostları
və sevimliləri tərəfindən tamamilə tərk
edilmiş olsun.
İSA həbs olunmuşdu, amma ONU
həbs edənlər ədalətin rəsmi nümayəndələri DEYİLDİ. ONU “başçı kahinlərin
və xalqın ağsaqqallarının göndərdiyi
əli qılınclı və dəyənəkli böyük bir dəstə
adam”, izdiham, qor-qoduq həbs etmişdi (Matta 26:47). Hətta İSANIN ÖZÜ
belə bir düzgün olmayan yanaşmaya
şərh vermişdi: “Nə üçün quldur üstünə
gələn kimi qılınc və dəyənəklərlə MƏNİ
tutmağa gəlmisiniz? Hər gün məbəddə oturub təlim verirdim, heç MƏNİ
tutmadınız. Amma bunların hamısı
peyğəmbərlərin Yazıları yerinə yetsin
deyə baş verdi” (Matta 26:55-56).
Yalançı şahidlər “İSANI edam etmək
üçün” ONA qarşı şahidçilik etməyə satılmışdılar (Matta 26:59), və ONUN mühakimə olunması da gecə yarısı keçirilmişdi – bu isə qeyri-qanuni idi.
Roma məhkəməsində MƏSİHİ
ədalət əsasında mühakimə etmək üçün
bir dəlil tapmayandan sonra Pilat xalqdan soruşdu: “Axı O nə pislik edib?”
Aldığı cavab isə rəhbərləri tərəfindən
qızışdırılan izdihamın qışqırdığı əsassız
tələblər oldu: “Çarmıxa çəkilsin… Çarmıxa çəkilsin!” (Matta 27:22-23). Məntiq və ədalət sözlərinə yer olmadığını və
“qarışıqlığın” daha da artdığını görən Pilat “bu məsələdən əlimi üzürəm” əlaməti
olaraq öz zəifliyində yüngülcə əllərini
suda yuyub İSANI çarmıxa çəkilmək
üçün izdihama buraxdı (Matta 27:22-26).
Bütün tarixi hadisələrin qeydləri arasında yanlış ədalətin bərqərar olmasının ən
dəhşətlisi məhz bu idi.
Amma MƏSİHİN təqsirsizliyini yalnız Pilat qeyd etməmişdi – “Mən ONDA
bir təqsir görmürəm” (Yəhya 19:6) –
hələ uzaq keçmişdə Məsih haqqında
peyğəmbərlik edən Yeşayə peyğəmbər
belə demişdi: “O heç bir zorakılıq etmədi…, ağzından yalan söz çıxmadı…”
(Yeşayə 53:9).

Davamı 06100 saylı dünyaya xəbər
məktubunda

Z a m b i ya
Əziz Pastor Toni Alamo,
Böyük sevinclə Sizə bu məktubu yazıram. Pastor, necəsiniz? Ümid
edirəm ki, Qüdrətli Allahın lütfü ilə
yaxşısınız. Sizin “Rəhbərlər və Nağıllar” adlı Dünyaya Xəbər Məktubunuzu
oxudum. Allah mənə bu əsəri möcüzəli bir şəkildə vermişdi. Onu oxuyandan
sonra böyük xeyir-dua almışdım və istədim ki, Sizə bu məktubu yazım. Sizə
gözəl əsərlərinizə görə təşəkkürümü
bildirirəm! Yazılarınız dünyada itmiş
və xilası olmayan insanlara çatır və
nəticədə Məsih onların həyatında Öz
yerini tutur. Ədəbiyyatınız vasitəsilə
bir çox insan Məsihə gəlib və iblisin
caynağından yaxasını qurtara bilib.
Qoy Rəbb Allah Sizə həm maliyyə,
həm fiziki, həm də ruhani cəhətdən
bol xeyir-dua versin.
Pastor, mən gənc xanımam və beş
ildir ki, ərdəyəm. İki il bundan qabaq
həyatımı İsa Məsihə tapşırdım və Rəbb
mənə Öz bol lütfünü göstərdi. Mənim
də gələcəyə görümüm var. Görümüm
– İsanın həqiqi Müjdəsini başqalarına
bəyan etməkdir. Afrika qadınları olaraq
biz ənənəvi əfsanələr ucbatından əsrlər
boyunca buxov altında yaşamışıq, lakin
mən doğrudan da özümü bütövlüklə
Rəbbə həsr etmək arzusundayam.
Sizdən xahişim var, Pastor. Lütfən mənə
Müqəddəs Kitab nüsxələrini, digər kitabları, xəbər məktublarını, kasetlərdə
Allahın Kəlamından vəzlər və daha
çox ədəbiyyat göndərin ki, gedib itmiş
qəlblərə şəhadət edə bilim. Bir də ki,

xahiş edirəm mənə Müqəddəs Kitabı
tədqiq edən materiallar və kasetlərdə
ilahilər göndərəsiniz.
Məsihdə Sizə mənsub,
L.M.		
İsoka, Zambiya
Əziz Pastor Toni Alamo,
Sizi Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə
sevinərək və səmimi qəlbdən salamlayıram. Həyatınıza görə Allaha
minnətdaram və şükür edirəm ki,
Allah Öz planında Kəlamını insanların xilası naminə dünyanın hər bir
künçünə yaymaq üçün ən yaxşı xidmətkarından istifadə etməyə qərar
verib. Pastor Alamo, iş yoldaşımın
vasitəsilə xilası qəbul edib şər əməllərdən canımı qurtarmadan əvvəl
mən bir kafir idim. Dünyaya xəbər
məktublarınızın birində vəzinizi oxudum və oxuduğum ürəyimə toxundu,
məni düz yola çəkdi və indi əminəm
ki, Allah həyatıma dəyişiklər gətirir.
Tezliklə mən anladım ki, Allah Onun
salehliyinə sarılmağımızı istəyir. Pastor Alamo, mümkündürsə, Qüdrətli
Allahın Kəlamını oxumağımız üçün
bizə iki nüsxə Müqəddəs Kitab göndərəsiniz, biri mənə, digəri isə dostuma. Rəbbimizin sülhü Sizinlə və ruhunuzda olsun. Xeyirxahlığınız üçün
Sizə və müraciətlərimizə cavab verən
nəzakətli insanlara minnətdarlığımı
bildirirəm.
Minnətdaram.
G.N.		
Kitve, Zambiya

Meksika
Çox hörmətli Pastor Alamo,
Çox maraqlı mesajlar və dünyanın müxtəlif yerlərindən
şəhadətlərlə zəngin olan ədəbiyyatınız hətta mənim yaşadığım yerə
gəlib çatıb. Şübhəsiz ki, Allah Sizi qüdrətli şəkildə istifadə edir ki,
Onun xilas haqqında Xoş xəbər hər bir insana çatdırılmış olsun.
Artıq yeddi il yarımdır ki, marixuana alveri etdiyimə görə həbsxanada cəza çəkirəm. Həbsxanadakı son iki ilim ərzində Allah Özünü
mənim miskin varlığıma doğrudan da qeyri-adi şəkildə göstərdi.
Ümid edirəm ki, bu il azadlığa buraxilacağam. İstərdim Sizdən xahiş
edim ki, mənə Məsih adlı kitabınızı və oğullarımla düzgün ünsiyyət
qurmaqda mənə kömək edəcək digər ədəbiyyatınızı göndərəsiniz.
M.A.					
Monklova, Koahuila, Meksika
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Pastor Alamoya ünvanlanmış məktublar:

Qana
Sevimli və xeyirxah Pastor,
Mənə dünyaya xəbər məktublarınızı
göndərdiyinizə görə çox sevinmişdim.
Keçən həftə poçt ünvanıma məktublarınızla
dolu bir qutu gəldi. Rəbbin əziz xidməçisi, buradakı camaat əsərlərinizi oxumaqdan məmnuniyyət duyur. Kənddə yaşayan
dostlarımıza həmişə bu hədiyyə paylarını
aparır və evlərində dua toplantıları keçiririk. Onlar məktublarınızı böyük maraqla
oxuyurlar. Bu səfər hətta bəziləri digər insanların yazdığı şəhadət məktublarını oxuyub çox canlanmışdılar. Biz də çox sevinirik
və Sizdən, Müjdə materiallarını göndərmək
üçün bizi də məktub alanların siyahısına
daxil etməyinizi artıq dərəcədə xahiş edirik.
Bizə eləcə də Müqəddəs Kitabın nüsxələri,
Sizin əsərlər və xidmətinizə aid təlim vəsaiti
göndərməyinizi xahiş edirik.
Sizin üçün, sevimli oğlunuz Sion və
ümumdünya xidmətinizdə zəhmət çəkənlərin hamısı üçün dua edirik. Qoy Allah Sizə
bol xeyir-dua versin. Bizim üçün daim dualarınızı əsirgəməyin. Dua Qüdrətli Allahın
möhkəm və güclü əlini hərəkətə gətirir.

N i g e r i ya

Əziz Pastor,
Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Sizə salamlarımı
çatdırıram. Amin. Mənə göndərdiyiniz son dünyaya xəbər məktublarınızın hamısını artıq
paylamışam. İnsanların həyatına bu əsərlərin gətirdiyi dəyişiklikləri görüncə heyrətə
gəlirəm. Bu adamlar indi söz verir ki, bütün
ürəkləri ilə Rəbbə xidmət edəcəklər. Bəziləri isə
söz verib ki, şəxsən Sizə məktub yazacaqlar.
İstərdim Sizdən xahiş edim ki, dostlarıma
və ailə üzvlərimə, həmçinin Rəbb İsa Məsih
barədə daha ətraflı bilmək arzusunda olan
başqa adamlara paylamağım üçün Məsih adlı
kitabınızdan 25 nüsxə və dünyaya xəbər məktublarınızın müxtəlif nəşrlərindən 150 nüsxə,
eləcə də bir neçə nüsxə Müqəddəs Kitab və
müjdəçilik xidmətimdə mənə kömək edə
biləcək hər hansı digər ədəbiyyatı göndərəsiniz. Mən həqiqətən istəyirəm ki, Nigeriyada Sizin xidmətçilərinizdən biri olum. Bunun üçün
nə etməli olduğumu bilmək istərdim. Allahın
əli Sizin və ümumdünya xidmətinizin üzərindədir, mən bunu öz gözlərimlə görmüşəm,
ona görə mən də istəyirəm Sizin həyatınızda
və xidmətinizdə olan bu məshin və lütfün içinə
daxil olum. Sizdən tezliklə eşitmək arzusu ilə!
Rəbdə Sizə mənsub,
R.M.
Port Harkort, Nigeriya

Duasız göstərdiyimiz səylər əbəsdir. Bizimlə
birlikdə könüllü xidmət edən tələbələr üçün
də dua etməyinizi rica edirik. Biz onlarla
birlikdə Rəbbin işini irəli aparmaq üçün
ucqar kəndlərə səfərlər edirik. Cəsarət,
iman və məhəbbətlə dolu olmaqları üçün
dua etməyinizi xahiş edirəm. Rəbbin Ruhu
bələdçiniz və rəhbəriniz olsun! Qoy O Sizə
bol-bol bərəkət versin! Uzun ömürünüz,
sülh və tərəqqiniz üçün dua edirik.
Məsihin məhəbbəti ilə Sizi sevən,
A.S. 			
Akkra, Qana
Əziz Pastor Toni,
Mənə Məsih adlı kitabınızı, üstəlik
on nüsxə dünyaya xəbər məktubunuzu
göndərdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm.
Bu material həyatıma ruhani ayıqlıq və
Allahın işini irəli aparmaq üçün yeni
həvəs gətirib. Məktublarınızın bəzilərini
imandan soyumuş xristian dostlarıma
verdim, sonra onlara baş çəkəndə
məktublarınızı oxuduqlarından hamısında
ruhanı oyanış baş vermişdi və onlar bu
barədə böyük sevinclə mənə xəbər verdilər.
Bu insanlar daha çox dünyaya xəbər
məktublarınızı almaq həsrətindədir,
belə ki, təxminən 150 nüsxə
məktublarınızdan və yeni imana
gəlmişlər üçün olduqca böyük ehtiyac
duyduqları bir neçə Bibliya nüsxəsi
göndərməyinizi Sizdən xahiş edirəm.
Bu vəsaiti bizə göndərəcəyiniz üçün
Sizə qabaqcadan minnətdarlığımı
bildirirəm. Allah Kəlamının zəngin
təlimini sədaqətlə bizə çatdırdığınız
üçün Sizə ayrıca təşəkkürlər. Qoy
Qüdrətli Allah Sizə xeyir-dua
verməkdə davam etsin! İman dağları
hərəkətə gətirir.
Məsihdə qız övladınız,
T.O.
Kumasi, Qana
Əziz Pastor,
Sizə düz Qana torpaqlarından
salamlarımı göndərirəm. Məsih
adlı kitabınızı oxuyandan sonra

Toqo

Məsihdə sevimlimiz,
Sizin məktubunuzu almağımıza
çox şadıq. Göndərdiyiniz ədəbiyyat
bizi çox sevindirdi. Allah həqiqətən
bu vəsait vasitəsilə böyük iş görür. Kitabçalarınızın köməyilə artıq 15 nəfəri
Allahın yoluna gətirə bilmişik və onlar
Məsihə iman ediblər. Dua edirik ki, Allah sizin hamınıza bol xeyir-dua versin!
İmana yeni gəlmiş adamlarımız
üçün bizə CD-lər və Müqəddəs Kitabın
nüsxələri lazımdır. Hal-hazırda bu vəsaiti öz gücümüzlə almağa imkanımız
yoxdur. Toqo çox kasıb bir ölkədir.
Pasxa bayramı ərəfəsində
keçirəcəyimiz tədbirə qədər həmin CDləri və Müqəddəs Kitabın nüsxələrini
qəbul edəcəyimizə ümid edirik.
Xeyir-dualı olun! İsanın adı ilə,
Amin.
Pastor Henri Jeyms
Lome, Toqo
mən sevinc dolu həyəcanla
Sizə
bildirmək istəyirəm ki, nəhayət İsa
Məsihi şəxsi Xilaskarım olaraq qəbul
etmişəm və Onun mənim əvəzimə
çarmıxda Öz həyatını qurban verdiyinə
iman edirəm. Əvvəllər mən bu dünyada
Allahı və Onun Oğlu Məsihi tanımadan
yaşayırdım.
Lakin
əsərlərinizi
oxuyandan sonra mən bu dünyada itmiş
bir insan olduğumu anladım. İndi isə
Allah məni tapıb, vaxtı ilə qaranlıqda
yaşayırdım, amma Rəbb Allahım məni
Öz nuruna gətirdi. Buna görə də indi
yenidən doğulmuş xristian və diri
Allahın övladıyam. Hal-hazırda mənim
Müqəddəs Kitabım yoxdur. Ona görə
mümküdürsə, mənə bir nüsxə Bibliya,
eləcə də Məsih adlı kitabınızı göndərin.
Allahı daha yaxından tanımaqda
mənə kömək edəcək digər kitablar da
göndərsəniz çox məmnun olardım.
Mən Koforiduada yerləşən Pentikost
kilsəsinə getməyə başlamışam. Qoy
Rəbb Allah Sizə gördüyünüz xeyirxah
işə görə bol-bol bərəkət versin.
Sədaqətlə Sizə mənsub,
D.F.		
Koforidua, Qana

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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TONİ ALAMONUN
ŞƏHADƏTİ
(Əvvəli səhifə 3-də)
“İman edib vəftiz olan kəs xilas olacaq, iman etməyənsə məhkum olacaq.”32
Əgər siz də mənim kimisinizsə və
məhkum olmaq istəmirsinizsə, əksinə,
arzunuz xilas olmaqdırsa, onda ALLAHA bu duanı deyin:
Ey RƏBB ALLAHIM, mən günahkara rəhm eylə.33 Mən inanıram ki, İSA
MƏSİH diri ALLAHIN OĞLUDUR.34
İnanıram ki, O, çarmıxda ölərək bütün
keçmiş günahlarımın əhfi üçün ÖZ
qiymətli qanını axıdıb.35 Mən inanıram
ki, ALLAH MÜQƏDDƏS RUHUN
qüdrətilə36 İSANI ölülərdən dirildib və
indi İSA MƏSİH ALLAHIN sağında oturub günahlarımı etiraf etdiyimi və bu dua
sözlərimi eşidir.37 Ey RƏBB İSA, budur,
ürəyimi SƏNƏ açıram və xahiş edirəm
ki, gələsən ürəyimə.38 Qolqotadakı çarmıxda cəza yerimi tutmaqla axıtdığın
əziz qanınla bütün murdar günahlardan məni təmizləməyini xahiş edirəm.39
RƏBB İSA, bilirəm ki, SƏN məndən
üz çevirməyəcəksən və günahlarımı
bağışlayacaq, canımı isə xilas edəcəksən,
çünki SƏNİN KƏLAMIN, MÜQƏDDƏS KİTAB belə deyir.40 SƏNİN KƏLAMIN deyir ki, SƏNƏ pənah gətirənlərdən heç kimi, mən də daxil olmaqla,

SƏN heç vaxt çarəsiz qoymayacaqsan.41
Ona görə də bilirəm ki, SƏN duamı eşitdin və xahişimə cavab verdin. Bilirəm
ki, xilas olmuşam.42 RƏBB İSA, canımı
xilas etdiyinə görə SƏNƏ minnətdaram
və minnətdarlığımın əlaməti olaraq SƏNİN buyurduqlarını yerinə yetirəcək və
bir daha günah işlətməyəcəyəm.43
İSA deyib ki, xilası qəbul edəndən sonra, ATA, OĞUL və MÜQƏDDƏS RUHUN
adı ilə bütövlüklə suya batırılıb çıxarılmağımızla vəftiz olaq.44 Səylə Müqəddəs
Kitabı, Bibliyanı tədqiq edin (ingilis dilində Kral Yaqubun tərcüməsində olan Bibliyanı) və orada yazılanlara əməl edin.45
İndi MƏSİH və ATA ALLAH
MÜQƏDDƏS RUHUN vasitəsi ilə sizin
içinizdə yaşayır. ALLAHIN ilahi təbiətinin
daha dolğun payını almaq üçün indi sizdə
də qabiliyyət var. ALLAHIN ilahi təbiəti
daxilinizdə nə qədər çox yaşayırsa, milyonlarca xristianları xilas yolundan asanlıqla
çıxarmış imtahanlara qarşı durmağa bir
o qədər çox gücünüz olacaq. Dua edin ki,
MÜQƏDDƏS RUHLA vəftiz olunasınız.
MÜQƏDDƏS RUHLA vəftiz olunmanın
yolunu öyrənmək və ALLAHIN müqəddəs təbiətindən daha çox pay almaq barədə
təlimatlarla əlaqədar sizə ədəbiyyat göndərməyimiz üçün bizə məktub yazmaqla
və ya zəng vurmaqla müraciət edin. Çünki müqəddəsliyə nail olmadan heç kim
RƏBBİ görməyəcək (İbranilər 12:14).

RƏBB istəyir ki, siz xilasınız haqqında
başqa adamlara şəhadət edəsiniz. Bunun
üçün Pastor Toni Alamonun Müjdəçi
ədəbiyyatının paylayıcısı ola bilərsiniz.
Biz sizə pulsuz olaraq bu ədəbiyyatı göndərə bilərik. Bu mesajı başqa kiminlə isə
bölüş.
Əgər İSANIN vəsiyyətinə uyğun olaraq dünyanın xilas olmasını istəyirsinizsə,
onda ALLAHDAN ONA aid olan ondabirləri və ianələri oğurlamayın. ALLAH
belə deyib: “İnsan da ALLAHDAN oğurlayarmı? Siz isə MƏNDƏN oğurlayırsınız.
“SƏNDƏN nəyi oğurlayırıq?” deyə soruşursunuz. Onda birləri və təqdimləri
oğurlayırsınız. Siz böyük lənətə düçar
oldunuz. Çünki bütün millət (və bütün
bu dünya) – hamınız MƏNDƏN oğurlayırsınız. Bütün ondabirlərinizi (“onda
bir” sizin ümumi gəlirinizin 10%-ni təşkil
edən məbləğdir) anbara gətirin ki, məbədimdə (xilası qəbul etmiş qəlblər üçün)
ərzaq olsun (Ruhanı qida). ORDULAR
RƏBBİ deyir: “Siz bununla MƏNİ sınayın.
Görəcəksiniz ki, göylərin pəncərələrini
sizə açacağam, üzərinizə ehtiyaclarınızdan
da çox bərəkət yağdıracağam. Çəyirtkələri
əkinlərinizi yeməyə qoymayacağam, tarlada meynəniz məhsulsuz qalmayacaq”
deyir ORDULLAR RƏBBİ. “Bütün millətlər sizi bəxtiyar sayacaq. Çünki ölkəniz
gözəl bir yer olacaq” deyir ORDULAR
RƏBBİ” (Malaki 3:8-12).

16:16, 2 Salon. 2:12 33 Zəb. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 34 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Yəh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 35 Həv. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yəh. 1:7, Vəhy 5:9 36 Zəb.
16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Yəh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Həv. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 37 Luk. 22:69, Həv. 2:25-36, İbr. 10:12-13 38 1 Kor. 3:16, Vəhy 3:20
39 Ef. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yəh. 1:7, Vəhy 1:5, 7:14 40 Mat. 26:28, Həv. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 41 Mat. 21:22, Yəh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 42 İbr. 11:6 43 Yəh. 5:14,
8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Vəhy 7:14, 22:14 44 Mat. 28:18-20, Yəh. 3:5, Həv. 2:38, 19:3-5 45 Qanun 4:29, 13:4, 26:16, Yeşua 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yaq. 1:22-25, Vəhy 3:18

Daha ətraflı məlumat almaq və ya maraq göstərdiyiniz digər mövzularda ədəbiyyat əldə etmək üçün bizimlə
aşağıdakı ünvan vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
24 saatlıq dua və məlumat xəttimiz: (661) 252-5686 • Faks (661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com
Toni Alamo Ümumdünya Xristian Xidmətləri bütün ürəyi, qəlbi, düşüncəsi və gücü ilə RƏBBƏ həqiqətən xidmət etmək
istəyənlərin hamısını ABŞ-daki ünvanlarımızda yaşayış üçün zəruri olan hər şeylə və yer ilə təmin edir.

Kilsə xidmətləri hər axşam saat 8-də və Bazar günləri günorta saat 3-də və axşam saat 8-də Los Anjeles ərazisindəki Kilsədə keçirilir:
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, (661) 251-9424
Pulsuz nəqliyyat kilsə xidmətinə və xidmətdən sonra geriyə aşağıdakı ünvandan və saatlarda təmin edilir:
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA, hər gün axşam saat 6:30-da, Bazar günləri günorta saat 1:30-da və axşam saat 6:30-da.
Kilsə xidmətləri ABŞ-ın Nyu York Siti şəhərində həftənin Çərşənbə Axşamları axşam saat 8-də və digər ünvanlarda gecələr keçirilir.
Daha ətraflı məlumat üçün buraya zəng vurun: (908) 937-5723. YEMƏK HƏR KİLSƏ XİDMƏTİNDƏN SONRA VERİLİR.
Pastor Alamonun yazdığı Məsih adlı kitabın nüsxəsini almaq üçün müraciət edin. Bu kitab Əhdi Ətiqin 333 peyğəmbərliyi əsasında MƏSİHİ tanıdır.
Pastor Alamonun ədəbiyyatını paylamaqla Siz də insan qəlblərinə xidmətin iştirakçısı olun.
Bütün ədəbiyyat və audio mesajlarımız, göndərilməsi də daxil, pulsuzdur.
Kim isə Sizdən bu ədəbiyyata görə pul ödənişi almaq istəsə, xahiş edirik bizə bu nömrəyə zənq vurasınız: (661) 252-5686

BU ƏDƏBİYYAT XİLASIN HƏQİQİ PLANINI AÇIQLAYIR (Həvarilərin İşləri 4:12).
BU VƏSAİTİ TULLAMAYIN, OXUDUQDAN SONRA BAŞQALARINA ÖTÜRÜN
Başqa ölkədə yaşayırsınızsa, Sizi həvəsləndiririk ki, bu ədəbiyyatı öz dilinizə tərcümə edəsiniz. Yenidən çap
edəcəyiniz halda aşağıdakı müəllif hüququ və qeydiyyat nişanlarını daxil etməyinizi xahiş edirik:
© Müəllif hüququ Noyabr 1995, 2012, 2013, 2014, 2015 Bütün hüquqlar qorunub Ümumdünya Pastor Toni Alamo

® Qeydiyyatdan keçdiyi tarix – Noyabr 1995, 2012, 2013, 2014, 2015
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