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(ادامه در صفحه ٢)

(ادامه در صفحه ٤)

(بخش دوم) ادامه باب ٥٣ از اشعيا 
بشر(اشعيا،  برای  موعود  مسيح  های  رنج   (٩)

باب ٥٣، آيات ٤-٦، ٨، ١٠-١٢): 
بود،  گرفته  جان  به  او  كه  بود  ما  های  درد  «اين 

غنا

(ادامه در صفحه ٢)

استخوانهای خشكيده
خداوند به حزقيال، نبِى عهد عتيق رويايى داد. او دشتى ديد 
مملو از استخوانهای خشكيده كه بيانگر مرگ روحانى اسرائيل 
و جهان بود. رويای حزقيال، پيشگويى ای بود از اولين آمدن 
مسيح و موعظۀ او به انجيل كه از شنيدِن آن همۀ كسانى كه 
به «كالم خداوند»١ ايمان آورند از مرگ روحانى به يک زندگى 

روحانى با رستگاری برگردانده خواهند شد. 
خداوند به حزقيال گفت: «ای انسان، آيا اين استخوانها مى 
توانند دوباره جان بگيرند و انسانهای زنده شوند؟» (آيا آنان كه 

از نظر روحانى مرده اند، مى توانند زنده شوند؟) حزقيال گفت: «ای خداوند، تو كه آنها را خلق 
كرده ای، مى دانى».٢ آنگاه خداوند به نبى گفت كه به استخوانها بگو «ای استخوانهای خشک به 

كالم خداوند گوش دهيد! او مى گويد: من به شما جان مى بخشم تا دوباره زنده شويد.»٣ 
بنى اسرائيل مى دانست كه به عنوان يک قوم كامالً  استقاللش را از دست داده است.٤ و تا به 
امروز هم گروه گروه شده اند. خداوند به حزقيال گفت كه خداوند قومى برخواهد انگيخت كه از 
آن اسرائيل اوليه كه مردمانش دست از گناه برنميدارند عظيمتر خواهد بود. اسرائيل دوم مردمانى 

١ حزقيال حزقيال ٣٦٣٦: : ١، ، ٤    ٢ حزقيال  حزقيال ٣٧٣٧: : ٣    ٣ حزقيال  حزقيال ٣٧٣٧: : ٤-٥    ٤ حزقيال  حزقيال ٣٧٣٧: : ١١١١    

كشيش عزيز تونى آالمو،
با سالم، فيض و آرامش خداِی پدر و خداوند 
به  كه  زيرا  باد.  افزون  شما  بر  مسيح  عيسى 
فرزنداِن  پدر،  خدای  نهايِت  بى  محبِت  موجِب 
آيه   ،٣ باب  يوحنا،  شويم (اول  مى  خوانده  خدا 
نوشته  برای  خواهم  مى  من  عزيز،  كشيش   (١
كنم.  تشكر  شما  از  فرستاديد،  برايم  كه  هايى 
به  را  شما  عيسى،  خداوندمان  خدای  كه  باشد 
فراوانى بركت دهد. همسرم، تموا و من سرگرم 
پخش نوشته ها و خبرنامه ها هستيم. من دفتر 
كوچكى باز كرده ام و بسياری از مردم مى آيند 
تا نوشته ها شما را دريافت كنند. بسياری از آنها 

كشيش گرامى،
فرستم.  مى  سالم  شما  به  غنا  از  دور  راه  از 
كه  برسانم  شما  اطالع  به  كه  خرسندم  بسيار 
پس از مطالعۀ كتاب شما به نام «مسيح موعود»، 
دهنده  نجات  عنوان  به  باالخره  را  مسيح  عيسى 
شخصى ام، قبول كرده ام؛ پذيرفته ام كه او آمد و 
بر روی صليب مرد. پيش از اين، با اين كه دراين 
دنيا زندگى مى كردم، نه خدا را مى شناختم و 
نوشته  مطالعۀ  از  پس  اما  را.  مسيح  پسرش،  نه 
كرده  گم  را  ام  راه  كه  دانم  مى  حاال  شما،  های 
بودم و حاال آن را پيدا كرده ام. در تاريكى بودم 
اين  از  آورد.  روشنايى  به  مرا  عيسى  خداوند  اما 
يافته  تولد  دوباره  مسيحى  يک  اكنون،  من  رو، 

ماالوی

كتاب  حاضر  حاِل  در  ام.  زنده  خدای  فرزند  و 
كتاب  يک  است  ممكن  اگر  و  ندارم  مقدسى 
مقدس و همچنين يک جلد ازكتاب تان «مسيح 
ديگری  كتابهای  اگر  بفرستيد.  برايم  را  موعود» 
بهتر  را  خدا  تا  كند  كمک  من  به  بتواند  كه  هم 
بشناسم، برايم ارسال كنيد از شما سپاسگزار مى 
شوم. من هم اكنون به كليسای مسيحيان دوباره 
كه  باشد  روم.  مى  كفوريدوآ  درشهر  يافته  تولد 
خداوند خدا به خاطر كارهای نيكى كه مى كنيد، 

بركتش را برشما غنى سازد. 
با احترام، 

د. ف.                                    كفوريدوآ، غنا

كشيش تونى آالمو – عكس ١٩٨٦

(تماِم نامه های چاپ شده در اين خبرنامه بيِن سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ نوشته شده اند)

اين قسمِت بيست و چهارم از سری خالصه هايى از اين قسمِت بيست و چهارم از سری خالصه هايى از 
كتاب كشيش آالمو، به ناِم كتاب كشيش آالمو، به ناِم «مسيح موعودمسيح موعود» است كه در  است كه در 
هر شماره از خبرنامه و تا زمانى كه همه اين كتاب به هر شماره از خبرنامه و تا زمانى كه همه اين كتاب به 

پايان برسد، چاپ خواهد شد.پايان برسد، چاپ خواهد شد.

بزرگترين معجزه مكتوب:
مستنِد

مسيح موعود
بر اساس پيشگويى كتاب مقدس
«تمام پيغمبران نيز در كتاب آسمانى تمام پيغمبران نيز در كتاب آسمانى 

ما دربارۀ او ما دربارۀ او نوشته اندنوشته اند» 
(اعمال رسوالن، باب (اعمال رسوالن، باب ١٠١٠، آيه ، آيه ٤٣٤٣). ). 

«اينک آمده ام... چنانكه پيشگويى اينک آمده ام... چنانكه پيشگويى 
كتاب آسمانى استكتاب آسمانى است» 

(نامه به عبرانيان، باب (نامه به عبرانيان، باب ١٠١٠، آيه ، آيه ٧ و مزمور  و مزمور ٤٠٤٠، آيه ، آيه ٧). ). 

شمارۀ خبرنامه: ٠۶٠٠٠كشيش تونى آالمو

نوشتۀ
تونى آالمو

كليساها در تمام جهانكليساها در تمام جهاناورشليم جديداورشليم جديد

خبرنامۀ جهانىخبرنامۀ جهانى



٢

كاليفرنيا
كشيش گرامى، تونى آالمو،

من اين نامه را با قدرت روح القدس و در جنِگ 
تمام عياربا شيطان با در دست داشتِن سپِر خدا، مى 
با  اخيراً،   .(١٠-١٧ آيه   ،٦ باب  (افسسيان،  نويسم. 
حقايق  و  رموز  مسيحى،  برادر  يک  با  انجيل  مطالعه 
خاصى از كتاب مقدس از طريق روح القدس بر من 
حال  در  خداوند  كه  دانم  مى  من  است.  شده  آشكار 
آماده سازی افراد برگزيده اش است. و من به صفحه 
ای از نوشته های شما برخوردم. بايد تاكيد كنم كه 
خدا نوشته های شما را در زمان حساسى كه احتياج 
من  كرد.  مهيا  برايم  بدانم،  را  خاصى  حقايق  داشتم 
درجاهای  شما  كليسای  خدماِت  تاثير  تحت  واقعأ 
را  خالص  حقيقِت   ِ شما  ام.  گرفته  قرار  دنيا  مختلف 
بيان مى كنيد، به آن آب و تاب نداده ايد، و پيشگويى 
در  مرا  لطفًا  كنيد.  مى  بيان  هست  كه  طور  آن  را 
های  نوشته  من  تا  دهيد  قرار  خود  پستى  فهرسِت 
بيشتری دريافت كنم كه بتوانم در روح القدس رشد 
كنم و به شمشير كالِم خدا مسلح شوم. من در زندان 
هستم. پس لطفأ كتاب جلِد سخت برايم نفرستيد. من 
قادر به كمک نقدی نيستم اما برای تمام كليسايتان 

دعا مى كنم تا هر چه بيشترشكوفا شود. 
ارادتمند،

ب.ل.                                  كوركوران، كاليفرنيا

(ادامه از صفحه ١)
از  ای  بازمانده  دنيا:٥  ملل  تمامى  از  بود  خواهند 
شده  پيوند  امتها،  از  انبوهى  و  برگزيده  يهوديان 
اسرائيِل  عيسى).٦  (حضرت  واقعى»  «تاک  آن  به 
دوم قومى خواهد بود عظيم و مقدس، متشكل از 
آنانى كه از زندگِى مرده در گناه به زندگى ابدی 
برخاسته اند.٧ آنها هرگز راهى مخالف با خدا در 
خواهد  اول  رستاخيز  اين  گرفت.  نخواهند  پيش 
بود كه به قدرت رستاخيز مسيح ممكن مى شود٨ 
حضرت  توسط  كه  بود  خواهند  مردمانى  آنان 
مسيح نجات پيدا كرده اند و از مرگ روحانى به 

زندگى روحانى برخاسته اند. 
تونى  به  معروف  همچنين  هافمن  برنى  من 
آالمو در سال ١٩٦٤ قبل از نجات يافتن توسط 
مسيح، به عنوان فردی گناهكار و بى خدا معروف 

بود.١١ ديده  رويايش  در  حزقيال  آنچه  همانند 
 من با عيسى مسيح در دفتر بورلى هيلز به 
هيچ  كردم.  مالقات  طبيعى  غير  بسيار  طريقى 
كسى نمى تواند باور كند كه چقدر وحشت زده 
به  خداوند  كه  بودم  خوشحال  حال  عين  در  و 
من ثابت كرد كه او و پسرش واقعًا وجود دارند. 
دچار شعف شدم، زمانى كه روح القدس عالى را 
تجربه كردم و صدای مستحكمش را شنيدم كه 
گرفت،  جريان  من  بدن  های  قسمت  تمامى  در 
تک  تک  به  كلمات  و  بودم  فيلتری  من  كه  انگار 
منافذ اين فيلتر نفوذ مى كرد. حضورش پر جالل 
و گرمازا بود. روح القدس بر من فشارسختى آورد؛ 
فشاری همچون فشرده شدن در دست قدرتمنِد 
بر  و  شو  «بلند  كه  گفت  من  به  كلماتش  و  خدا. 
روی پايت بايست و به افراد داخل اين اتاق درباره 
خداوند عيسى مسيح بگو، به آنها از بازگشت او به 
زمين بگو، وگرنه تو يقينًا خواهى مرد.» وقتى روح 
به  من  آورد،  فشار  من  به  و  آمد  دفتر  به  القدس 
خرد وصف ناپذير و باور نكردنى او واقف شدم.١٢ 

خروج  خروج ،   ،٤٩٤٩: : ١٠١٠  ، ،٤٨٤٨: : ١٩١٩  ، ،٤٦٤٦: : ٣  ، ،٢٦٢٦: : ٤  ، ،٢٢٢٢: : ١٨١٨  ، ،١٧١٧: : ٤-١٦١٦ پيدايش  پيدايش   ٥
١٩١٩: : ٦، ، ٣٢٣٢: : ١٠١٠، ن، نامه اول پطرس امه اول پطرس ٢: : ٩-١٠١٠، انجيل يوحنا ، انجيل يوحنا ١١١١: : ٥١٥١-٥٢٥٢، اعمال ، اعمال 
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عبرانيان عبرانيان ٨: : ٨-١٢١٢، مزامير ، مزامير ٢٢٢٢: : ٢٧٢٧، اشعيا ، اشعيا ٢: : ٢، و بسيار بيشتر  ، و بسيار بيشتر  ٦ انجيل  انجيل 
يوحنا يوحنا ١٥١٥: : ١، روميان ، روميان ١١١١: : ١٧١٧، ، ١٩١٩، ، ٢٣٢٣، ، ٢٤٢٤، مكاشفه يوحنا ، مكاشفه يوحنا ٧: : ٤    ٧ نامه  نامه 
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١٥١٥: : ١٢١٢، او، اول قرنتيان ل قرنتيان ١٥١٥: : ١٥١٥، ، ١٦١٦، اول تسالونيكيان ، اول تسالونيكيان ٤: : ١٦١٦    

(((١١١ ه ه ازازا صفحفف ه ه اماا (((ادادا

ماالوی
داده  تعميد  وغسل  رستگارشدند  اند،  كرده  توبه 
دانش  مراجعه  خاطر  به  كوچک  دفتر  اين  شدند. 
آموزان مدرسه ها و مردمان كليساهای ديگر شلوغ 
شده است. آنها مى آيند و سئواالتى مى كنند و 
سپس از گناهان خود توبه مى كنند. آقای تونى، 
مختلف  انواع  از  بيشتری  های  نوشته  برايم  لطفأ 
بفرستيد. تعداد بيشتری از خبر نامه و كتا بتان، 
«مسيح موعود» را برای مان بفرستيد. هزاران نفر 
مى آيند، انگار كه به آنها پول زيادی مى دهم اما 
تنها چيزی كه من به آنها مى دهم كالم خداست. 
من مشغول غسل تعميد دادن مردم در رودخانه 
از  كه  آنانى  برای  بفرستيد  انجيل  برايم  هستم. 
مبلِغ  دارد  امكان  اگر  اند.  كرده  توبه  گناهانشان 
١٠٠$ برای صندلى ها به من كمک كنيد. من به 
زامبيا رفتم و درباره رساالت شما موعظه كردم و 
مردم عيسى را به عنوان نجات دهندشان پذيرفتند 
و در رودی كه ومبا ناميده مى شود غسل تعميد 
داده شدند. رساالت شما همانند توری است برای 
تمامى  و  شما  بر  باد  فراوان  بركت  ماهيان.  صيِد 
كسانى كه در خدمِت خدا در كليسای شما به شما 

ياری مى رسانند.
كشيش ن.ک.                               رامفى، ماالوی

(ادامه از صفحه ١)

مى  اجتناب  خدا  شناخت  از  وكامال  بودم 
وجود  خدايى  دانستم  نمى  اصًال  كردم. 
و  داستان  يک  من  برای  خدا  كالم  دارد. 
افسانه بود و نمى توانستم بفهمم كه چگونه 
افراد به خدا و پسرش معتقد هستند. نمى 
توانستم حرف كسانى را كه مى گفتند به 
خدا اعتقاد دارند، باور كنم زيرا كه ريا كار 
من  از  بيشتر  يا  من  اندازۀ  به  آنها  بودند. 
مرتكِب گناه شده بودند. اين را مى دانستم 
زيرا كه با آنها معاشرت مى كردم. ما همگى 
شده  خشک  مردٔه  استخوانهای  مشت  يک 
بوديم. به محض آنكه شخصى مى خواست 
چون  شدم  مى  عصبانى  كند،  مسيحى  مرا 
انجيل برای من وقت تلف كردن بود. زندگى 

من برای بازی و قصه های خيالى نبود. 
العاده  فوق  فردی  بازاريابى  دنيای  در 
محسوب مى شدم. من مسئول شغل های 
بازيگران  و  ها  خواننده  از  بسياری  موفق 
معروف دنيا و همچنين مسئول آگهى های 
وسايل  معروف  توليدات  موفق  تبليغاتى 
بود  اين  من  كابوس  بدترين  بودم.  خانگى 
كنار  گوشه  در  و  شده  مسيحى  من  كه 
خوانده  فرا  مسيحيت  به  را  مردم  خيابانها 
و نشريات اش را توزيع كنم، در محلۀ 
مسيونری  زندگى  كار  خالف  های  آدم 
و  كنم  موعظه  را  انجيل  و  باشم  داشته 
گرسنه  انسانهای  به  غذا  رساندن  برای 

برنامه ريزی كنم.
چندان  نظرم  به  دنيا   ٦٠ دهۀ  اواسط  در 
خوب نمى آمد. مواد مخدر و انسانهای كثيف 
جنبش  اثر  نداشتم،  دوست  را  بندوبار  بى  و 
هيپى ها بر هاليوود و جهان را دوست نداشتم. 
البته، من هم خودم، مقدس و بى گناه نبودم. 
تا وقتى كه آن گناه را جلوی خانواده های بچه 
كه  گناهانى  به  گذاشتند  نمى  نمايش  به  دار 
برای  كردم.  نمى  توجهى  كردند  مى  ديگران 
من دنيا تمام شده، مرده، خشكيده، نامطبوع 
و ناخوشايند بود.٩ ديگرهيچ ارزش و بندوباری 
وجود نداشت. من بر اين باورم كه بقيۀ مردم 
دنيا هم مثل من بر اين قضيه واقف بودند و 
مخدر  مواد  از  استفاده  با  تا  كردند  مى  سعى 
كليساها  كنند.  فرار  قضيه  اين  واقعيت  از 
همه  كه  رسيد  مى  نظر  به  و  بودند  رياكار 
هم به اين قضيه واقف بودند. تمامى دنيا در 
گناهان و خطايايش مرده بود.١٠ جهان دشت 
درست  خشكيده،  استخوانهای  از  بود  وسيعى 
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استخوانهای خشكيده
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كشيش گرامى، تونى آالمو، 
به نام خداوند مان عيسى مسيح به شما صميمانه 
برای  و  شما  وجود  خاطر  به  را  خدا  كنم.  مى  سالم 
شيوه ای عالى كه او برای نجات جانها برگزيده است 
برساند،  دنيا  كنار  و  گوشه  تمامى  به  را  كالمش  تا 
از  قبل  من  آالمو،  محترم،  كشيش  كنم.  مى  شكر 
نجاتم از اعماِل شرارت باربدست يكى ازهمكارانم، بت 
تان  خبرنامه  در  را  شما  پيغام  وقتى  و  بودم.  پرست 
خواندم، قلبم حقيقت را دريافت و مطمئنم كه خدا 
دارد زندگى ام را عوض مى كند. من سريع فهميدم 
كه خدا از ما مى خواهد كه او را در قلب خود جای 
آالمو  كشيش  كنيم.  پيروی  اش  حقيقت  از  و  دهيم 
من از شما تقاضای يک يا دو كتاب مقدس به زبان 
كالم  بتوانيم  تا  دارم  خودم  و  دوستم  برای  انگليسى 
خدای قادرمطلق را بخوانيم. باشد كه آرامش خداوند 
مان با شما و با روح شما باشد. من از مهربانى شما و 
از افراد با محبتى كه به درخواستهای من پاسخ مى 

دهند، كمال تشكر را دارم.
با تشكر، 

ج.ن.                                           كيتوه، زامبيا

زامبيا

كشيش م.س. از كليسای تونى آالمو، خبرنامه های كشيش آالمو را توزيع مى كند. 
جمهوری دموكراتيک كنگو

او هر اتم و مولكولى بود. او هوا بود. او هر آنچه 
را كه در گذشته اتفاق افتاده بود، و هر آنچه را 
كه در آينده اتفاق خواهد افتاد، مى دانست.١٣ من 
هر  بر  او  دانستم  مى  كه  زيرا  بودم  زده  خجالت 
آنچه كه انجام داده ام واقف است. آنگاه او به من 
نشان داد كه بهشت و جهنم به طور حتم وجود 
دارد. مى دانستم كه اگر به آنچه كه او گفت عمل 
نمى كردم، به كدام يک از دو جا مى رفتم... و آن 

بهشت نمى بود. 
بسيار  اما  بود،١٤  ترسناک  برايم  كه  چند  هر 
عالى بود كه بدانم خدا، حقيقى و زنده است و او 
همان است كه انبيا و رسوالن درباره اش گفته اند. 
او از زمانى كه بهشت، زمين و هر آنچه را كه در 
من  است.١٥  نكرده  تغييری  هيچ  آفريد،  آنهاست، 
در همان لحظه دانستم كه هميشه از او خواهم 
ترسيد، تحسينش خواهم كرد، به او احترام خواهم 

گذاشت، به او عشق خواهم ورزيد، و به او 
خدمت خواهم كرد. دانستم كه به خاطر 
او بيش از پيش حاضرم زندگى كنم، آزار 
ببينم، و برای او بميرم؛ و همۀ اينها را با 

شادی و خوشحالى انجام بدهم.١٦ 
پس از آنكه خداوند مرا از آن دفتر آزاد ساخت، 
شروع به پرسيدن از او كردم. «مى خواهى كه چه 
بگويى  تو  كه  را  آنچه  هر  من  دهم؟  انجام  كاری 
اين  به  نكردم،  دريافت  جوابى  دهم.»  مى  انجام 
نتيجه رسيدم كه او مى خواهد كه من به كليسا 
كليسا  بزرگترين  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  بروم. 
بايد بهترين كليسا باشد؛ برای همين به كليسای 
به  سپس  نيافتم.  آنجا  در  را  او  ولى  رفتم  بزرگى 
نبود.  نيز  آنجاها  در  او  ولى  رفتم  كليساها  ديگر 
های  عكس  كه  كردم  مطالعه  را  كتابهايى  سپس 
روی جلدشان مردانى بودند كه به نظر خردمند 
و باخدا مى رسيدند، مردانى با ريش بلند و لباس 
های مذهبى اما مى دانستم كه كتابها غلط هستند 
و  ترسيد،١٧  خداوند  از  نبايد  كه  گفتند  مى  زيرا 
خدا انسان را تهديد نمى كند و شما مى توانيد 
من  دغدغۀ  نرويد.١٨  هم  جهنم  به  و  كنيد  گناه 
برای چنين خدايى نبود، من نگران يافتن خدايى 
بودم كه مرا تهديد كرده بود،١٩ خدايى كه به من 
را  كاری  شد  باعث  داد،  نشان  را  جهنم  و  بهشت 
انجام دهم كه هيچكس ديگر نتوانسته بود مرا به 

وقت  هيچ  كه  چيزی  كند،  مجبور  دادنش  انجام 
نمى خواستم انجام دهم. 

مى  حقيقت  كه  كردم  نمى  فكر  هرگز  من 
مى  را  انجيل  چون  شود،  يافت  انجيل  در  تواند 
شد همه جا پيدا كرد. فكر مى كردم كه هر آنچه 
تواند  نمى  شوند،  مى  آن  جذب  مردم  عموم  كه 
كردم  مى  فكر  چون  باشد،  ای  هوشمندانه  چيز 
خواندن  به  شروع  باالخره  نادانند.  همه  مردم  كه 
انجيل كردم و نقشۀ نجات و راه رسيدن به زندگى 
ابدی را در آن پيدا كردم؛ راهى كه بيان مى كرد 
چطور در مسيح رشد كنم و چطور از نظر روحانى 

در نجات جانها نقش مهمى داشته باشم.٢٠ 
وقتى در ابتدا شروع به خواندن انجيل كردم، 
همان قدرت خدا را كه در دفتر بورلى هيلز تجربه 
كرده بودم، دوباره احساس كردم كه بر من فشار 
بهشت  از  ديگری  رويای  خدا  سپس  آورد.  مى 
خدا  سوی  به  من  داد.٢١  نشان  من  به  جهنم  و 
نفرست!»  جهنم  به  مرا  «خداوندا  برآوردم:  فرياد 
سپس بهشت را ديدم و آرامش بهشت را احساس 
كردم.٢٢ هر چند كه از نظر روحانى كور، برهنه و 
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مرِگ  با  او  آمد،  عيسى  خداوند  وقتى 
خود بر روی صليب برای كفارۀ گناهان، اين 
عملى  موعود  مسيح  درباره  را  ها  پيشگويى 
را  ما  گناهان  بار  صليب  روی  بر  «او  كرد: 
گناه  چنگ  از  بتوانيم  ما  تا  گرفت  دوش  بر 
باشيم»  داشته  پاكى  زندگى  يافته،  رهايى 

(اول پطرس، باب ٢، آيه ٢٤). 
(١٠) اشعيا، باب ٥٣، آيه ٧ مسيح موعود 
مشتا قانه و بدوِن شكايت رنج خواهد كشيد: 
«با او با بى رحمى رفتار كردند، اما او تحمل 
كرد و زبان به شكايت نگشود. او را مانند بره به 
كشتارگاه بردند؛ و او همچون گوسفندی كه نزد 
پشم چيننده اش بى زبان است، خاموش ايستاد و 

سخنى نگفت» (اشعيا، باب ٥٣، آيه ٧). 
معموال كسانى كه رنج مى كشند به خصوص 
مى  شكايت  باشد،  شده  رفتار  آنها  با  اگرناعادالنه 
كنند – اما اين امر در مورد رنج مسيح صادق نبود. 
او داوطلبانه خودش را تسليم كرد تا به وظيفه ای 
ما»  گناهان  كشيدن  دوش  به  «برای  برايش  كه 
به  بره  يک  همانند  و  كند؛  عمل  بود،  شده  مقرر 
تمام  در  مسيح  تحمِل  و  سكوت  رفت.  كشتارگاه 
سخت ترين لحظات آزمون الهى اش ادامه داشت 
محبِت  شاهد  ما  اينجا  و  بود.  خدا  ارادۀ  كه  زيرا 

نامحدوِد خداوند هستيم.
درانجيِل عهد جديد، وقتى عيسای مسيح را 
كتک مى زنند، اتهام كاذب به او مى زنند، با او 
بدرفتاری مى كنند، او را به سخره مى گيرند، به 
او تف مى اندازند، به او آزار مى رسانند، با او با 
خشونت رفتار مى كنند، به او تازيانه مى زنند و 

به برادرعزيزما و رهبِر روحانِى ارزشمند 
ما، كشيش تونى آالمو، 

كليسای  در  برادران  سوی  از  سالم 
كه  وقتى  هند.  در  آالمو  تونى  كشيش 
از  شما  های  نوشته  ديگر  و  ها  انجيل 
رسيد  بدستم  موعود»  «مسيح  جمله 
با  گشتم.  سپاسگزار  و  خوشحال  بسيار 
ياری خدا من و برادران مسيحى ام، اين 
نوشته های راه رستگاری را بين كسانى 
كه زبان انگليسى مى دانند، پخش مى 
كنيم. همچنين سعى مى كنيم كه اين 
زبان  به  را  فرد  به  منحصر  های  نوشته 
مادری خود برای آنانى كه انگليسى نمى 
كنند،  مى  زندگى  روستاها  در  و  دانند 
مردم  از  كثيری  تعداد  كنيم.  ترجمه 
سواری،  و  اتوبوس  های  راننده  مانند 
دانش آموزان دبيرستان ها، دانشجويان 
مهندسى،  و  پزشكى  های  رشته 

معلمين؛  و  ها،  كارخانه  كارفرمايان  و  كارمندان 
اين نوشته ها را با كمال ميل دريافت كرده، با راه 
رستگاری حقيقى كه پياِم اين نوشته ها است،به 
بركت دست يافته اند. در شهر ما بسياری، از طريق 
نوشته های شما، عيسای مسيح را به عنوان نجات 

دهندۀ خود قبول كرده اند. لطفأ برای كليسای ما 
دعا كنيد.

با احترام، خادم همراه شما در راه خداوند.
ارادتمند،

كشيش ن.ت.             رامپاچداوارام، مندل، هند

هند

مسيح موعود
(ادامه از صفحه ١)

مى  حمل  خود  بر  او  كه  بود  ما  های  رنج  اين 
كرد؛ اما ما گمان كرديم اين درد و رنج مجازاتى 
گناهان  برای  است.  فرستاده  او  بر  خدا  كه  است 
بود  ما  شرارت  برای  و  شد  مجروح  او  كه  بود  ما 
كامل  سالمتى  ما  تا  شد  او تنبيه  را زدند.  او  كه 
ما  يافتيم.  شفا  ما  او  های  زخم  از  باشيم.  داشته 
همچون گوسفندانى كه آواره شده باشند، گمراه 
های  راه  به  كرده  ترک  را  خدا  راه  بوديم؛  شده 
تقصير  خداوند  اين،  وجود  با  بوديم.  رفته  خود 
گذاشت»  او  حساب  به  را  ما  همٔه  گناهان  و  ها 
(اشعيا، باب ٥٣، آيات ٤-٦). «به نا حق او را به 
مرگ محكوم كرده، كشتند و مردم نفهميدند كه 
او برای گناهان آنها بود كه كشته مى شد. بلى، 
او به جای مردم مجازات شد» (اشعيا، باب ٥٣، 
آيه ٨). «خداوند مى فرمايد: اين خواست من بود 
كه او رنج بكشد و بميرد. او جانش را قربانى كرد 
تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد،...خدمتگزار 
عادل من بار گناهان بسياری از مردم را به دوش 
خواهم  را  آنها  او  خاطر  به  من  و  گرفت  خواهد 

باب  (اشعيا،  كرد...»  فدا  را  خود  او  بخشيد...زيرا 
٥٣، آيات ١٠-١٢).١ 

مسيح  های  رنج  باب  اين  برجسته  حقيقِت 
است كه به جای ما متحمل شد. اين باب حيرت 
انگيز فقط دوازده آيه دارد، با وجود اين چهارده 
بشر  گناهان  برای  فديه  قربانِى  بنيادِی  اصِل  بار 
از  (اشعيا،  قسمت  اين  تمام  كند.  مى  اعالم  را 
از  است  پر   (١٢ آيه   ٥٣ باب  تا   ١٣ آيه   ٥٢ باب 
زمانى  تا  نشد  مكشوف  راز  اين  و  پيشگويى؛  اين 
كه عيسى مسيح «... بار گناهان ما را بر دوش... 
گذاشت» (دوم قرنتيان، باب ٥، آيه ٢١)، و»برای 

گناهان ما مرد» (اول قرنتيان، باب ١٥، آيه ٣). 
خدا «تقصيرها و گناهان همۀ ما را به حساب 
او گذاشت» (اشعيا، باب ٥٣، آيه ٦). عيسى مسيح 
نجات بخِش فرستاده خداوند بود، كه آتِش غضِب 
بر  ريخت،  مى  بشرفرو  برروی  بايد  كه  را  داوری 
خود گرفت. چه عالى است فيِض خدا كه از طريِق 
فديۀ مسيح به جای توبه ازگناهان ما ممكن شد.! 
كرد  خوارترين  را  او  صليب  زمانى  ترتيب،  بدين 
اما در عين حال او را پرجالل ترين نمود - و تنها 

راهى بود كه برای نجات بشر مقرر گرديد.
١ پيشگويى نيِى عهد قديم كه عيسى مسيح جانش را برای گناهان بشر قربانى مى كند چندين بار در اين باب در اشعيا تكرار شده است. بنابراين انكار آن غير ممكن است.

گ ا ا آ ا خ ق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

برادر ت.ر.، در حال توزيع كتاب «مسيح موعود» كشيش آالمو كه كتابى است پرقدرت و راهنمای رستگاری. 
راجاموندری در هند



٥

كشيش گرامى، تونى آالمو، 
را  موعود»  «مسيح  تان  كتاب  اينكه  از 
بعالوه ده خبرنامه برايم فرستاديد، متشكرم. 
اين نوشته ها، بيدارِی روحانى و نيروی تازه 
وجود  به  من  در  خدا  راه  در  كار  برای  ای 
آورد. چند تا از خبرنامه ها را به چند دوست 
مسيحى كه ايمانشان سست شده بود، دادم. 
ها  آن  ديدم،  را  ها  آن  وقتى  مدتى،  از  بعد 
شادی خود را از اين كه بعد از مطالعۀ خبرنامه 
های شما، روح شان تازه و ايمانشان مستحكم 
خواندن  تشنه  افراد  اين  كردند.  بيان  شده، 
مرحمت  لطفأ  پس  هستند،  ها  خبرنامه  اين 
كنيد و ١٥٠ نسخه از آنها را بعالوۀ چند كتاب 
مقدس برای تازه ايمانان كه به شدت به آن 
نياز دارند، بفرستيد. من ازقبل از شما بسيار 
سپاسگزارم كه آنها را برايم خواهيد فرستاد. 
از اينكه كالم خدا را ازصميم قلب و به بهترين 
نمايم.  مى  تشكر  كنيد،  مى  تدريس  وجهى 
را  شما  همچنان  مطلق  قادر  خدای  كه  باشد 
بركت دهد. ايمان كوهها را حركت مى دهد. 

دختر مسيحى شما، 
ت.ا.                                   كوماسى، غنا

او را مصلوب مى كنند، از او هيچ تلخى ای عليه 
مقصر  را  كسى  او  بينيم؛  نمى  كنندگانش  متهم 
نمى داند، صدايش را هم برای شكايت بلند نمى 

كند و فقط دعا مى كند. 
او  عليه  بسياری  كاذب  شاهدان  آنكه  از  پس 
چه  «خوب،  گفت:  اعظم  كاهن  دادند،  شهادت 
مى گويى؟ آيا آنچه مى گويند صحت دارد؟ ولى 
عيسى خاموش ماند» (انجيل متى، باب ٢٦، آيات 

 .(٥٩-٦٣
رنج  صليب  روی  كه  هنگامى  عيسى  دعای  و 
مى كشد، اين است: «ای پدر، اين مردم را ببخش، 
زيرا كه نمى دانند چه مى كنند» (انجيل لوقا، باب 

٢٣، آيه ٣٤).
تمامِى اين جريان، هم آن پيشگويى عجيب و 
هم تحقق شگفت انگيز آن، به قدری غير عادی 
و مغاير با طبيعت و تجربۀ انسانى است كه كسى 

نمى تواند بى اعتنا بماند و حيرت زده نشود. 
(١١) اشعيا باب ٥٣، آيه ٨ چنين مى گويد 
كه وقتى مسيح زندانى و محاكمه شود، هيچ 
مدافعى نخواهد داشت تا از او دفاع كند و يا 
هيچ دوستى كه حاضر باشد بى گناهى او را 

«به ناحق او را به مرگ محكوم كرده، كشتند»شهادت دهد.
كه  محاكماتى  برای  يهود  رهبران  شورای 

(ادامه در صفحه ٦)

رستگاری  راهنمای  كه  را  آالمو  كشيش  خبرنامۀ  كليسايش،  اعضای  از  تن  چند  با  اوماوسگن  مايک  كشيش 
است، و كتاب مقدس نسخه كينگ جيمز به انگليسى را كه از كليسای مسيحى تونى آالمو دريافت كرده اند 

به تماشا مى گذارند. سولجا، نيجريه

(٤٧٩) ٧٣٧٠-٧٨٢ اطالعات:  ودريافت  دعا  درخواست  برای  ساعته   ٢٤ تلفن 

مكزيک با سپاس فراوان از كشيش آالمو، 
نوشته های شما كه شامل وعظ های شما و 
نامه های بسيار جالبى كه از نقاط مختلف دنيا 
برای تان فرستاده مى شود مى باشد، حتى به 
جايى كه من زندگى مى كنم نيز رسيده است. 
شما  از  مندانه  قدرت  خدا  شكى  هيچ  بدون 
استفاده مى كند تا پيغام نجاتش به هر انسانى 
برسد. من به مدت ٧ سال و نيم به خاطرتوزيع 
ماری جوانا در زندان بودم. طِى دو ساِل اخير 

خارق  بسيار  شكل  به  خدا  بودم،  اينجا  در  كه 
العاده ای در زندگى رقت انگيز من نمايان شد. 
شوم.  آزاد  زندان  از  امسال  كه  اميدوارم  من 
مى خواستم بدانم كه آيا مى توانيد كتاب تان 
«مسيح موعود» و ديگر نوشته های تان را برايم 
ارسال كنيد تا كمک كند كه پسرانم به عيسى 

مسيح ايمان بياورند. 
م.آ.                     منكولووآ، كواهيال، مكزيک

از  كه  داشت  را  رويه  اين  بود،  مرگ  مجازتش 
متهم  نفع  به  كه  كرد  مى  دعوت  متهم  آشناياِن 
عيسای  محاكمۀ  در  امر  اين  اما  دهند.  شهادت 
بود  ای  محاكمه  برعكس،  و  نشد  رعايت  ناصری 
و  يهود  رهبران  مقابل  در  زده  شتاب  و  فرمايشى 
خالف  بر  و  آنها  خوِد  مقررات  و  قوانين  با  مغاير 

تمام استانداردهای رعايِت حق و عدالت بود.
عيسى مجبورشد به تنهايى و بدون دفاع به 
برود،  يهود  فاسد  رهبران  برابر  در  اش  محاكمه 
روم،  امپراطوری  برابررهبران  در  آن  از  بعد  و 

او  طرف  تا  نشد  يافت  كسى  هيچ  شود.  حاضر 
را بگيرد. يهودای اسخريطوی به او خيانت كرد؛ 
پطرس قسم خورد كه او را نمى شناسد؛ و ديگر 
پيروانش او را «ترک كردند و فرار كردند» (انجيل 
هم  زنانى  از  بسياری  و   .(٥٦ آيه   ٢٦ باب  متى، 
ناظر  دور  «از  و  ايستادند  بودند،  او  پيروان  از  كه 
بودند.  او  شدن  مصلوب  شاهد  و  بودند.»  واقعه 
٥٥). در زمانى كه او  ٢٧ آيه  (انجيل متى، باب 
از ديدگاه انسانى، بيش از پيش به كمک احتياج 

غنا
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(ادامه از صفحه ٥)

داشت، حتى يک نفر هم كنار او نبود. خوب البته 
ساعتها بعد از رنج و عذاب كه بدن شكسته اش 
با  زن  چند  و  مريم  مادرش  بود،  كرده  سست  را 
ايمان، و يوحنا، شاگرد دلبندش، در پاِی صليب 
و  اش  محاكمه  زمان  در  اما  بودند»؛  كنارش  «در 
ساعات اوليه به صليب كشيدنش، او تنها بود – 
كامالً  تنها. هيچگاه در تاريخ دنيا هيچ كسى مثِل 
تنها  كامًال  را  او  عزيزانش  و  دوستان  كه  عيسى 

بگذارند، تنها نبوده است.
مامورين  توسط  نه  اما  شد،  دستگير  عيسى 
رسمى بلكه توسط عوام الناس و اوباش: «عده ای 
با شمشير و چوب و چماق نيز آمده بودند. آنان از 
سوی سران قوم يهود فرستاده شده بودند» (انجيل 
متى، باب ٢٦، آيه ٤٧). حتى عيسى درباره نحوۀ 
من  «مگر  گفت:  سخن  اش  دستگيری  مناسب  نا 
دزد فراری هستم كه با چوب و چماق و شمشير 
به سراغم آمده ايد؟ من هر روز در برابر چشمان 
تان در خانۀ خدا بودم و به مردم تعليم مى دادم؛ 
بايست  مى  بلى،  نگرفتيد؟  را  من  آنجا  در  چرا 
اينطور مى شد، چون تمام اين وقايع را انبيا در 
كتاب آسمانى پيشگويى كرده اند» (انجيل متى، 

باب ٢٦، آيات ٥٥-٥٦). 
او  عليه  تا  بودند  آورده  را  دروغگو  شاهدين 
شهادت دروغ بدهند «تا بتوانند به مرگ محكومش 
كنند» (انجيل متى، باب ٢٦، آيه ٥٩)، و محاكمه 

در شب بود كه آن هم غير قانونى بود. 
پيالطس  وقتى  روم،  امپراطوری  دادگاه  در 
دنبال علتى مى گشت كه عادالنه بودِن محكوميت 
او را توجيه كند، از مردم پرسيد: «چرا؟ مگر چه 
گناهى كرده است؟» تنها جوابى كه گرفت، فرياد 
(انجيل  بكش!»  صليبش  به  بِكش!  صليبش  «به 

كشيش گرامى، تونى آالمو، 
ما  برای  را  تو  خدا  كه  عزيزی  كشيش 
آرامش  و  رحمت  فيض،  است،  فرستاده 
تو  خدای پدر و خداوند عيسى مسيح از آن 
سال  از  كه  را  خدايى  من  باد.  تو  كليسای  و 
١٩٩٤ به خدمتش مشغول بوده ام، شكر مى 
كنم، من در موسوما، تانزانيا با آموزش انجيل 
گسترِش  برای  من  دهم.  مى  رواج  را  ايمان 
حتى  ويا  تانزانيا  سراسر  در  كليسا  خدمات 
خارج از كشور، تالش كرده ام. كشيش عزيز، 
بايد بگويم كه من هرگز صدايتان و يا موعظه 
تان را نشنيده ام و يا هرگز شما را نديده ام اما 
نوشته های عالى شما را دريافت كرده و خوانده 
ام، از جمله «استخوانهای خشكيده»، «مسيح 
تونى  كشيش  شما،  خدا».  «مزرعۀ  و  موعود» 
هستيد. المللى  بين  سخنوِر  بزرگتريِن  آالمو، 

از طريق اين نوشته ها، من متوجه شدم كه 
دنيا  در  واقعى  مسيحيان  فكِر  به  چقدر  شما 
هستيد. من و چند برادر مسيحى و نو ايمانانى 

پذيرفته  شما  نوشته  خواندن  با  را  مسيح  كه 
اند، يک مجمع مسيحى به نام كليسای محلِى 
كه  خواهيم  مى  ما  داديم.  تشكيل  ايمانداران 
به  آفريقا  شرق  به  را  شما  كليسای  خدمات 
خصوص در تانزانيا و به دهكده های دورافتاده 
نيازمنديم.  شما  كمک  به  ما  دهيم.  گسترش 
لطفأ اگر امكان دارد برايمان چند بلندگو، يک 
ژنراتور، همچنين نسخه هايى از كتاب مقدس 
برای اين مسيحيان تازه بفرستيد. نوشته های 
تان در باره مسيح را هم بفرستيد تا در منطقه 
های مختلف توزيع شود. خدا به واسطۀ اين 
كار شما را به فراوانى بركت خواهد داد. باشد 
كه خداوند به شما و به كليسای شما بركت 
دهد. ما از شما برای كار نيكويى كه به انجام 
جواب  منتظر  و  سپاسگزاريم  است،  رسيده 

مثبت شما هستيم.
ارادتمند شما، 

اُ.ای.م.                        تانزانيا، شرِق آفريقا

تانزانيا مسيح موعود

در خبرنامۀ بعد ادامه دارد

غنا كشيش گرامى تونى، 
من خيلى خوشحال شدم كه شما خبرنامه 
از  جعبه  يک  كرديد.  ارسال  برايم  را  هايتان 
خبرنامه هايتان را هفته پيش دريافت كردم. 
خادم عزيز خداوند، مردم از خواندن آنها بسيار 
خرسندند. دوستان ما در روستا كه ما هميشه 
هدايای خود را با آنها سهيم مى شويم وبرای 
دعا به مالقات آنها مى رويم، بسيار به خواندِن 
با  ای  عده  روح  و  مندند  عالقه  ها  خبرنامه 
خواندن نامه های ديگران تازه شده است. ما 
خيلى خوشحاليم و از شما تقاضا داريم كه نام 

متى، باب ٢٧، آيات ٢٢-٢٣) بود كه جماعتى كه 
بدون  بودند،  كرده  تحريک  را  آنها  يهود  رهبران 
سر  باشند،  داشته  خود  جواب  برای  دليلى  آنكه 
بى  و  عدالتى  بى  كه  ديد  پيالطس  وقتى  دادند. 
قانونى حاكم است، و جنجاِل بدتری هم در حال 
شكل گرفتن است، دستهای خود را به نشانۀ بری 
بودن از محكوم كردِن عيسى، شست وعيسى را به 
آنها تحويل داد تا او را مصلوب كنند.(انجيل متى، 
باب ٢٧، آيات ٢٤-٢٦). اين بدترين سوء اجرای 

عدالت در طول تاريخ بود. 

محرز  پيالطيس  برای  مسيح  گناهى  بى  اما 
بود چنانكه گفت: «به نظر من بى تقصير است» 
را  مسيح  گناهى  بى   .(٦ آيه   ،١٩ باب  (يوحنا، 
كه  بود،  كرده  اعالم  هم  قديم،  عهد  نبِى  اشعيا، 
«اما هيچ خطايى از او سر نزده بود و هيچ حرف 
(اشعيا،  بود»  نيامده  بيرون  دهانش  از  نادرستى 

باب ٥٣، آيه ٩).

ما را در فهرست پستى خود بگذاريد تا برايمان 
كتاب  چند  به  ما  بفرستيد.  مسيحى  نشريات 
مقدس و نوشته های شما، نياز داريم. هنگامى 
مى  خوشحال  كنيم،  دريافت  شما  را  آنها  كه 
و  سيون  پسرعزيزتان،  و  شما  برای  ما  شويم 
دعا  كنند  مى  كار  شما  با  كه  های  آن  همه 
بركت  شما  به  خداوند  كه  باشد  كنيم.  مى 
بدهد. لطفًا برای همه ما دعا كنيد. دعا دستان 
قدرتمند خدای قادرمطلق را به حركت در مى 
آورد. بدون دعا، ما فقط «دريک محل ايستاده 

و در جا مى زنيم». لطفًا برای دانشجويان ما 
روستا  به  خدا  راه  كاردر  برای  داوطلبانه  كه 
های دوردست و كوهها مى روند، دعا كنيد و 
تا خدا به آنها شهامت، ايمان و محبت بخشد. 
رهبرتان  و  راهنما  خداوندمان  روح  كه  باشد 
دعا  ما  دهد.  بيشتر  بركاتى  شما  به  و  باشد 
شما  به  كه  خواهيم  مى  خدا  از  و  كنيم  مى 
عمرطوالنى، آرامش و سعادت بخشد. اراتمند 

شما در عشق مسيح. 
آ.س.                                       آكرا، غنا



٧

زامبيا
كشيش گرامى، 

به نام خداوندمان، عيسى مسيح، به شما سالم 
برايم  كه  را  هايى  خبرنامه  آخرين  آمين.  كنم.  مى 
اين  كه  تغييری  از  من  و  شد.  توزيع  بوديد،  فرستاده 
خبرنامه ها در زندگى مردم به وجود مى آورند بسيار 
حيرت مى كنم. بسياری از آنها قول دادند كه از صميم 
قلبشان به خدا خدمت كنند، و برخى هم قول دادند 
كه به شما نامه بنويسند. من از شما خواهش مى كنم 
برايمان  را  موعود»  «مسيح  خود  كتاب  از  نسخه   ٢٥
های  ازشماره  نسخه   ١٥٠ آن  بر  عالوه  كنيد،  ارسال 
مختلفى از خبرنامه هايتان، چند كتاب مقدس و هر 
رساله ای را كه به من در انتشار مژدۀ انجيل كمک 
كند، برايم بفرستيد تا به دوستان، اعضای خانواده و 
ديگر افراد عالقه مند كه مى خواهند بيشتر در بارۀ 
خداوندمان، عيسى مسيح بدانند، بدهم. من واقعأ مى 
خواهم يكى از همكاران شما در اينجا در نيجريه باشم. 
در اين مورد مرا راهنمايى كنيد. من دست خدا را در 
زندگى و خدمات كليسای شما ديده ام و مى خواهم 
بى  باشم.  بركت  و  فيض  كسب  اين  شامل  منهم  كه 

صبرانه منتظر جواب شما و دريافت كتاب ها هستم.
ارادتمند شما در عشق مسيح، 

ر.م.                                  ُپرت هركرت، نيجريه

٣)(ادامه از صفحه ٣) ف ا ا (ا
كور،  حاضرم  كه  گفتم  خداوند  به  بودم،  كوچک 
اين  ابد  تا  كه  بتوانم  اگر  بمانم  كوچک  و  برهنه 
آرامش بهشتى را احساس كنم. يكبار ديگر جهنم 
را ديدم و دوباره به سوی خدا فرياد برآوردم كه 
به من رحم كند و مرا ببخشد. آنگاه قدرت پدر، 
پسر و روح القدس در بدن فانى من وارد شد.٢٣ با 
ايمان به عيسى، و با خونى كه او برای من داد و با 
ايمان به كلمات خدا، كه شنيدم و پيروی كردم،٢٤ 
احساس كردم تک تک گناهانى كه مرتكب شده 
و  پاكى  احساس  شد.٢٥  كنده  من  جان  از  بودم 
طهارت كردم.٢٦ چيز خارق العاده ای در من اتفاق 
«قدوس  عيسى،  مسيح  توسط  اين  و  بود  افتاده 
اسرائيل» برای من اتفاق افتاده بود.٢٧ من از اينكه 
داده  من  به  قدرت  اين  و  بودم  شده  آزاد  گناه  از 
آنقدر  كنم،  پرهيز  كردن  گناه  از  كه  بود  شده 

دنيا  تمامى  به  خواستم  مى  كه  بودم  خوشحال 
بگويم تا آنها هم مسيح را بشناسند و به زندگى 

ابدی دست يابند.
سال  از  مسيح  خدمت  در  بودن  از  بعد  حتى 
مى  را  مقدس  كتاب  كه  هربار  هم  هنوز   ،١٩٦٤
خوانم احساس مى كنم كه مغز و جوهرۀ روحانى 
آسمان به درون استخوانهای من كه زمانى بسيار 
خشكيده بود، مى ريزد. كالم خدا عضالت روحانى 
را در اطراف اين استخوانها كه زمانى خشكيده بود، 
پوست  و  گوشت  از  زرهى  با  را  رويش  و  داد  قرار 
روحانى پوشانيد. هر كلمه ای از خدا، مسيح را عميق 
تر به قلب من پيوند مى زند. هنوز هم احساس مى 
كنم كه هر كلمۀ خدا، نفس روح القدس را در من 

٢٣٢٣ دوم قرنتيان  دوم قرنتيان ٦: : ١٦١٦، نا، نامه اول پطرس مه اول پطرس ٢: : ٥، الويان ، الويان ٢٦٢٦: : ١١١١-١٢١٢، انجيل ، انجيل 
يوحنا يوحنا ١٤١٤: : ١٦١٦، نامه اول يوحنا ، نامه اول يوحنا ٣: : ٢٤٢٤    ٢٤ حبقوق  حبقوق ٢: : ٤، انجيل متى ، انجيل متى ١٧١٧: : ٢٠٢٠، ، 
انجيل لوقا انجيل لوقا ٧: : ٥٠٥٠، اعمال رسوالن ، اعمال رسوالن ٢٠٢٠: : ٢١٢١، ، ٢٦٢٦: : ١٨١٨، روميان ، روميان ١: : ١٧١٧، ، ٣: : ٢٨٢٨، ، 
٥: : ٢، ، ١٠١٠: : ١٧١٧، ، ١١١١: : ٢٠٢٠، غالطيان ، غالطيان ٢: : ١٦١٦، ، ٣: : ١١١١، افسسيان ، افسسيان ٢: : ٨، ، ٣: : ١٧١٧، نامه ، نامه 
به عبرانيان به عبرانيان ١٠١٠: : ٣٨٣٨    ٢٥ انجيل مرقس  انجيل مرقس ١٤١٤: : ٢٤٢٤، انجيل يوحنا ، انجيل يوحنا ٦: : ٥٣٥٣، اعمال ، اعمال 
رسوالن رسوالن ٢٠٢٠: : ٢٨٢٨، روميان ، روميان ٣: : ٢٥، ، ٥: : ٩، افسسيان ، افسسيان ١: : ٧، ، ٢: : ١٣١٣، كولسيان ، كولسيان ١: : ١٤١٤، ، 
٢٠٢٠، نامه به عبرانيان، نامه به عبرانيان ٩: : ١٢١٢، ، ١٤١٤، ، ٢٢٢٢، نامه اول پطرس ، نامه اول پطرس ١: : ١٨١٨-١٩١٩، مكاشفه ، مكاشفه 
يوحنا يوحنا ١: : ٥، ، ٥: : ٩    ٢٦ نامه اول يوحنا  نامه اول يوحنا ١: : ٧، نامه به عبرانيان ، نامه به عبرانيان ١٠١٠: : ١٩١٩-٢٢٢٢، ، 
مكاشفه يوحنا مكاشفه يوحنا ١: : ٥، ، ٧: : ١٤١٤    ٢٧٢٧ مزامير  مزامير ٨٩٨٩: : ١٨١٨، اعمال رسوالن ، اعمال رسوالن ٣: : ١٣١٣-١٤١٤    

و  بايستم  تا  بخشد  مى  قدرت  من  به  و  دمد  مى 
تيرهای آتشينى را كه شيطان طى سالها به سوی 
من پرتاب مى كرد، خاموش كنم. هر روز بر اين 
مسئله بيشتر واقف مى شوم كه در مسيح عيسى 
«نه تنها فاتحين هستيم»،٢٨ «بلكه در او كامليم».٢٩ 
است  مهم  مسئله  اين  قدر  چه  كه  دانم  نيزمى  و 
به  صعودش  از  قبل  عيسى  كه  كالمى  هر  از  كه 
آسمان در ميان ابرها گفت، پيروی كنيم، او گفت: 
«حال بايد به سراسر دنيا برويد و پيام انجيل را به 
همه مردم برسانيد.» ٣٠ (به هر استخوان خشكيده 
موعظه كنيد، به آنانى كه از نظر روحانى مرده اند 
تا «كالم خداوند را بشنوند.»٣١) «كسانى كه ايمان 
بياورند، و غسل تعميد داده شوند، نجات مى يابند، 

٢٨٢٨ روميان  روميان ٨: : ٣٧٣٧، نامه اول يوحنا، نامه اول يوحنا ٤: : ٣-٤    ٢٩٢٩ كولسيان  كولسيان ٢: : ١٠١٠    ٣٠٣٠ انجيل مرقس  انجيل مرقس ١٦١٦: : ١٥١٥، انجيل لوقا ، انجيل لوقا ١٤١٤: : ٢٣٢٣    ٣١٣١ حزقيال  حزقيال ٣٧٣٧: : ٤، دوم پادشاهان ، دوم پادشاهان 
٢٠٢٠: : ١٦١٦، اشعيا ، اشعيا ١: : ١٠١٠، ارميا، ارميا ٢: : ٤    

م 

برگرفته از خط تلفنى ٢٤ ساعتۀ ما برای 
درخواست دعا و دريافت اطالعات:

د.ر. از كتابخانه مک آليستر، مركز الهيات 
و  گرفت  تماس  كاليفرنيا  پاسادنای  در  فولر 
گفت كه چند تا از خبرنامه ها را روی زمين 
آنها  از  كه  گفت  او  است.  وخوانده  كرده  پيدا 
نامش  كه  كرد  تقاضا  و  آمده  خوشش  بسيار 
كه  گفت  او  بگذاريم.  پستى  فهرست  در  را 
و  ها  خبرنامه  همه  كه  شود  مى  خوشحال 
كشيش  به  متعلق  كه  را  ديگری  نوشته  هر 

خواهد  مى  او  كند.  دريافت  آالموست،  تونى 
كشيش  های  نوشته  همۀ  از  ای  مجموعه  كه 
آالمو را داشته باشد تا محققين بتوانند به اين 
و  خدا  كالم  دربارۀ  بيشتر  و  بيايند  كتابخانه 
كشيش آالمو بياموزند. او گفت كه دوست دارد 
يكى از قفسه های كتاب خانه را با نوشته های 
آالمو  كشيش  گفت  او  كند.  پر  آالمو  كشيش 
حقيقت را همان طور كه هست، بيان مى كند.

(ادامه در صفحه ٨)

كشيش گرامى، تونى آالمو، 
به  را  نامه  اين  كه  خوشحالم  بسيار  من 
شما مى نويسم. كشيش عزيز، حالتان چطور 
مطلق،  قادر  خدای  فيض  به  اميدوارم  است؟ 
به  را  تان  جهانى  خبرنامه  من  باشيد.  خوب 
ناِم «رهبران و اساطير»، خواندم. خدا را شكر 
اين  به  ای  العاده  خارق  طور  به  كه  كنم  مى 
خبرنامه برخوردم. پس از مطالعۀ آن، ذهنم 
بسيار روشن شد و تصميم گرفتم كه به شما 
نامه بنويسم. من از شما به خاطر خطابه های 
فوق العاده تان كه قلب های گمشدگان را به 
حركت در مى آورد و به گوش كسانى كه راه 
نجات را نمى دانند، مى رسد، تشكر مى كنم. 
وارد  بسياری  زندگِى  به  مسيح  طريق  اين  از 
مى شود و آنها از دست شيطان رهايى پيدا 
مى كنند. باشد كه خدا به شما از نظرمالى، 

جسمى و روحانى بركت دهد. 
هستم  جوان  زن  يک  عزيز،من  كشيش 

سال  دو  از  كردم.  ازدواج  پيش  سال  پنج  و 
پيش زندگى ام را وقف عيسى مسيح كردم، 
است.  داشته  رحمت  من  به  بسيار  خداوند  و 
من آرزو دارم كه مژدۀ حقيقِت واقعِى عيسى 

مسيح، را به ديگران بدهم.
قرنهاست كه زنها در آفريقا به خاطر رسم 
های سنتى عقب نگاه داشته شده اند. لذا من 
خداوند  وقف  را  ام  زندگى  خواهم  مى  واقعأ 
يابم.  دست  پيشرفت  به  زندگى  در  تا  كنم 
چند  كه  كنم  مى  تقاضا  من  عزيز،  كشيش 
های  خطابه  و  ها  سرود  مقدس،  كتاب  جلد 
نشريات  و  كاست،  نوار  روی  بر  شده  ضبط 
اين  بفرستيد.  من  برای  را  خودتان  مختلف 
ها به من كمک خواهند كرد تا به دل های 

گمشده، راه رستگاری را نشان بدهم. 
ارادتمند شما درعشق مسيح، 

ل.م.                                 ايسوكا، زامبيا

نيجريه

استخوانهای خشكيده



٨

(ادامه از صفحه ٧)

(و  شد  خواهند  داوری  نياورند  ايمان  كه  آنان  اما 
روانه دوزخ مى شوند).»٣٢ 

اگر شما نيز مانند من هستيد و نمى خواهيد 
پيدا  نجات  خواهيد  مى  بلكه  شويد  دوزخ  راهى 

كنيد، اين دعا را به درگاه خدا بكنيد: 

٧ ا ا ا

٣٢٣٢ انجيل مرقس  انجيل مرقس ١٦١٦: : ١٦١٦، دوم تسالونيكيان ، دوم تسالونيكيان ٢: : ١٢١٢    ٣٣٣٣ مزامير  مزامير ٥١٥١: : ٥، روميان ، روميان ٣: : ١٠١٠-١٢١٢، ، ٢٣٢٣    ٣٤٣٤ انجيل متى  انجيل متى ٢٦٢٦: : ٦٣٦٣-٦٤٦٤، ، ٢٧٢٧: : ٥٤٥٤، انجيل لوقا ، انجيل لوقا ١: : ٣٠٣٠-٣٣٣٣، انجيل يوحنا ، انجيل يوحنا ٩: : ٣٥٣٥-٣٧٣٧، روميان ، روميان ١: : ٣-٤    ٣٥٣٥ اعمال رسوالن  اعمال رسوالن ٤: : ١٢١٢، ، 
٢٠٢٠: : ٢٨٢٨، روميان ، روميان ٣: : ٢٥٢٥، نامه اول يوحنا ، نامه اول يوحنا ١: : ٧، مكاشفه يوحنا ، مكاشفه يوحنا ٥: : ٩    ٣٦٣٦ مزامير  مزامير ١٦١٦: : ٩-١٠١٠، انجيل متى ، انجيل متى ٢٨٢٨: : ٥-٧، انجيل مرقس ، انجيل مرقس ١٦١٦: : ٩، ، ١٢١٢، ، ١٤١٤، انجيل يوحنا ، انجيل يوحنا ٢: : ١٩١٩، ، ٢١٢١، ، ١٠١٠: : ١٧١٧-١٨١٨، ، ١١١١: : ٢٥٢٥، اعمال رسوالن ، اعمال رسوالن ٢: : ٢٤٢٤، ، ٣: : ١٥١٥، روميان ، روميان 
٨: : ١١١١، اول قرنتيان ، اول قرنتيان ١٥١٥: : ٣-٧    ٣٧٣٧ انجيل لوقا  انجيل لوقا ٢٢٢٢: : ٦٩٦٩، اعمال رسوالن ، اعمال رسوالن ٢: : ٢٥٢٥-٣٦٣٦، نامه به عبرانيان ، نامه به عبرانيان ١٠١٠: : ١٢١٢-١٣١٣    ٣٨٣٨ اول قرنتيان  اول قرنتيان ٣: : ١٦١٦، مكاشفه يوحنا ، مكاشفه يوحنا ٣: : ٢٠٢٠    ٣٩٣٩ افسسيان  افسسيان ٢: : ١٣١٣-٢٢٢٢، نامه به عبرانيان ، نامه به عبرانيان ٩: : ٢٢٢٢، ، ١٣١٣: : ١٢١٢، ، ٢٠٢٠-٢١٢١، ، 
نامه اول يوحنا نامه اول يوحنا ١: : ٧، مكاشفه يوحنا ، مكاشفه يوحنا ١: : ٥، ، ٧: : ١٤١٤    ٤٠٤٠ انجيل متى  انجيل متى ٢٦٢٦: : ٢٨٢٨، اعمال رسوالن ، اعمال رسوالن ٢: : ٢١٢١، ، ٤: : ١٢١٢، افسسيان ، افسسيان ١: : ٧، كولسيان ، كولسيان ١: : ١٤١٤    ٤١٤١ انجيل متى  انجيل متى ٢١٢١: : ٢٢٢٢، انجيل يوحنا ، انجيل يوحنا ٦: : ٣٥٣٥، ، ٣٧٣٧-٤٠٤٠، روميان ، روميان ١٠١٠: : ١٣١٣    ٤٢٤٢ نامه به عبرانيان  نامه به عبرانيان 
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دعا 
ای خدای من و ای خداوند من، بر جان منِِ ای خدای من و ای خداوند من، بر جان منِِ 
عيسى  كه  دارم  ايمان  عيسى   كه  دارم  ايمان  كن.٣٣٣٣  ترحم  كن.گناهكار،  ترحم  گناهكار، 
مسيح فرزند خدای زنده است.مسيح فرزند خدای زنده است.٣٤٣٤ من ايمان دارم  من ايمان دارم 
كه او بر روی صليب مرد و خون گرانبهايش را كه او بر روی صليب مرد و خون گرانبهايش را 
برای بخشش همۀ گناهان گذشته من ريخت.برای بخشش همۀ گناهان گذشته من ريخت.٣٥٣٥ 
القدس٣٦٣٦  روح  قدرت  با  خدا  كه  دارم  ايمان  القدسمن  روح  قدرت  با  خدا  كه  دارم  ايمان  من 
عيسى را از مرگ برخيزاند و اكنون او در دست عيسى را از مرگ برخيزاند و اكنون او در دست 
به  من  اعترافات  به  و  است  نشسته  خدا  به راست  من  اعترافات  به  و  است  نشسته  خدا  راست 
گناه، و اين دعا گوش مى دهد.گناه، و اين دعا گوش مى دهد.٣٧٣٧ خداوند عيسى،  خداوند عيسى، 
دعوت  قلبم  به  را  تو  و  كنم  مى  باز  را  قلبم  دعوت در  قلبم  به  را  تو  و  كنم  مى  باز  را  قلبم  در 

مى كنم.مى كنم.٣٨٣٨ گناهان كثيف مرا با خون گرانبهايت  گناهان كثيف مرا با خون گرانبهايت 
كه به جای من بر صليب بر تپۀ جلجتا ريختى، كه به جای من بر صليب بر تپۀ جلجتا ريختى، 
نخواهى  طرد  مرا  تو  عيسى  خداوند  نخواهى   طرد  مرا  تو  عيسى  خداوند  بشوی.بشوی.٣٩٣٩ 
روحم  و  بخشيد  خواهى  مرا  گناهان  تو  روحم كرد؛  و  بخشيد  خواهى  مرا  گناهان  تو  كرد؛ 
زيرا  دانم  مى  را  اين  من  داد.  خواهى  نجات  زيرا را  دانم  مى  را  اين  من  داد.  خواهى  نجات  را 
گويد.٤٠٤٠  مى  چنين  مقدس،  كتاِب  تو،  كالم  گويد.كه  مى  چنين  مقدس،  كتاِب  تو،  كالم  كه 
كالم تو مى گويد كه هيچ كس را طرد نخواهى كالم تو مى گويد كه هيچ كس را طرد نخواهى 
بنابراين،  بنابراين،   شود.٤١٤١  مى  نيز  من  شامل  اين  و  شود.كرد  مى  نيز  من  شامل  اين  و  كرد 
مى  و  ای  شنيده  را  صدايم  كه  دانم  مى  را  مى اين  و  ای  شنيده  را  صدايم  كه  دانم  مى  را  اين 
دانم كه جوابم را داده ای و مى دانم كه نجات دانم كه جوابم را داده ای و مى دانم كه نجات 
يافته ام.يافته ام.٤٢٤٢ خداوند عيسى از تو برای نجات روحم  خداوند عيسى از تو برای نجات روحم 
انجام  با  را  خود  شكرگزاری  من  و  انجام سپاسگزارم  با  را  خود  شكرگزاری  من  و  سپاسگزارم 
آنچه كه تو فرمان مى دهى و با اجتناب از گناه، آنچه كه تو فرمان مى دهى و با اجتناب از گناه، 

نشان مى دهم.نشان مى دهم.٤٣٤٣
شما همين حاال اولين قدم از پنج قدمى را كه 
دوم  قدم  ايد.  برداشته  است،  يافتن  نجات  الزمۀ 
اين است كه خود را انكار كنيد و هر روز صليب 
انكارخود را حمل كنيد و برای دفن اميال مادی 
دنيوی  های  خواسته  و  نفس،  خواهش  كه،  خود 

و تماِم شهواِت آن است، از مسيح پيروی كنيد. استخوانهای خشكيده
و همان طور كه مسيح جان خود را فدا كرد ما 
دست  خود  گذشته  آلود  گناه  زندگى  از  بايد  نيز 

كشيم. 
قدم سوم، رستاخيِز شما از حياِت شيطاِنى آدم 
قدم  است.  مسيح  گناِه  از  خالى  حياِت  به  حّوا  و 
چهارم صعود شما به مقاِم اقتدار برای سلطنِت برای 
قدم  و  است،  زمين  روی  بر  مسيح  همراِه  به  خدا 
پنجم، سلطنت در مسيح برای خدا در زمين تا به 
پايان است كه ملكوت آسمان در زمين اجرا شود. 

را  خود  و  بگيريد  ياد  را  خدا  كالم  بايد  شما 
كالم  كه  آنچه  به  كنيد.  يكديگر  به  خدمت  وقف 
دنيا  و  كليسا  برای  تا  كنيد  عمل  گويد،  مى  خدا 
شهادتى باشد كه شما مطيِع كالم خدا و نظم و 

اقتدار او هستيد. 
را  شما  خدا  كه  باشد  خداوند.  نام  بر  جالل 

بركت دهد و شما را به فراوانى پاداش دهد. 
ارادتمند شما، در نام پرشكوِه عيسى،

كشيش تونى آالمو
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