
ما هر چه بيشتر مسيح را مى شناسيم بيشتر 
پى ميبريم كه او افزونتر از كافى است. اگر قرار 
است پيرو مسيح باشيم، بايد به گونهای زندگى 
به  اطرافمان  دنيای  كه  آنچه  با  متفاوت  كنيم 
اطراف]  دنيای  [از  كه  مخالفتى  ميگويد.  ما 

نصيبمان ميشود نشان افتخارمان است. 
اگر مسيح را ببينيم يعنى پدر را ديده ايم.١ 
«فيليپ به او گفت ای آقا، پدر را به ما نشان 
بده كه اين ما را كافى است. مسيح به او گفت، 
مرا  آيا  ام،  بوده  شما  با  طوالنى  مدت  اين  در 
نشناخته ای فيليپ؟ كسى كه من را ديده، پدر 
را ديده است؛ پس چگونه تو ميگويى پدر را به 
ما نشان بده؟» (يوحنا، فصل ١٤ آيات ٨ و ٩). 
يهوه  كالم  با  را  چيز  همه  بايد  انسانها  ما 
قضاوت كنيم.٢ «كسى كه من را حقير شمارد 
و كالم من را قبول نكند، كسى هست كه در 
حق او داوری كند. همان كالمى كه گفتم در 
روز بازپسين بر او داوری خواهد كرد.» (يوحنا، 

فصل ١٢ آيه ٤٨). 

شكرگزار  داريم  كه  آنچه  هر  برای  همواره 
يهوه باشيم.٣ از يهوه بخواهيد تا وجوديت خود 
تعليم  ما  به  او  كالم  سازد.  روشن  شما  بر  را 
روح  و  يهوه  كالم  با  مطابق  چگونه  كه  ميدهد 
القدس راه رويم، نه تنها به هنگام َسَبت، بلكه 
هر روز، چراكه هر روز َسَبت است.٤ ما همواره 
بايد از راههای كهنه و شر خود، روز َسَبت، در 
خداوند آرامى بگيريم (عبرانيان، فصل ٤، آيات 

١ تا ١١). 
روح من برای روح القدس در آتش مقدس 
ميسوزد. حاضر باشيد تا برای حمل صليب به 
ديگران كمک كنيد. (غالطيان فصل ٦ آيه ٢). 
كه  آنان  نه  آمد،  بيماران  [شفای]  برای  مسيح 
نياز  «تندرستان  گفت،  مسيح  بودند.  سالمت 
ام  نيامده  من  مريضان:  بلكه  ندارند،  طبيب  به 
تا عادالن را، بلكه گناهكاران را به توبه دعوت 

كنم.» (مرقس فصل ٢ آيه ١٧).  
كاتوليكها بر اين باورند كه دو قضاوت وجود 
دارد و نخستين برزخ است. اين حقيقت ندارد. 

هيچ برزخى وجود ندارد!٥ كالم يهوه ميفرمايد، 
از  پس  و  مردن،  بار  يک  را  مردم  چنانكه  «و 
بدون  قضاوت،  [يک  است  مقرر  يافتن  جزا  آن 
ابديت   .(٢٧ آيه   ،٩ فصل  (عبرانيان  تناسخ]» 
و  خرافاتى  بسيار  كاتوليكها  است.  هميشگى 

ملحد هستند. 
نخواهيم  گناه  ايم،  شده  متولد  دوباره  اگر 
ابليس  از  ميكند  گناه  كه  كسى  كه  چرا  كرد، 
ابليس  از  ميكند  گناه  كه  كسى  «و  است.٦ 
بوده  گناهكار  ابتدا  از  ابليس  كه  چرا  است؛ 
است.» (اول يوحنا، فصل ٣ آيه ٨). ما گناهكار 
از  ملتى  هستيم،  يهوه  فرزندان  بلكه  نيستيم، 
كه  كسانى  همه  «زيرا  كشيشان!  و  پادشاهان 
يهوه  فرزندان  شوند،  هدايت  يهوه  روح  بوسيله 
هستند.» (روميان، فصل ٨ آيه ١٤) «لكن شما 
و  مقدس  امتى  ملوكانه،  كهانت  برگزيده،  نسل 
مردمى خاص هستيد؛ تا فضايل او را كه شما را 
از ظلمت به نور حيرتآور خود فرا خوانده است 
(ادامه در صفحه ٢)

به قلم تونى آالموبه قلم تونى آالمو
شرح تصاوير: كشيش تونى آالمو از ابتدای صبح تا زمانى كه خورشيد غروب مى كرد در اقيانوس آرام غسل تعميد مى داد. تصاوير ١٩٧١. 

١ يوحنا ٨: ١٩، ١٠:٣٠، ٣٨، ١٤: ٧-١١، ٢٠، ٢٣، ١٥: ٢٤، ١٧: ٢١   ٢ اول قرنطيان ٢: ١٢-١٦، ٦: ١-٤   ٣ مزامير ١٠٠: ٤، روميان ١: ٢١، افسيان ٥: ٢-٥، ١٧-٢٠، كولسيان ١: ١٠-١٣، ٣: ١٥-١٧ تسالونيكيان ٥: ١٨ عبرانيان ١٣: ١٥   
٤ متى ١١: ٢٨-٣٠، روميان ٨: ١-٦، عبرانيان ٤: ٩-١٠   ۵ متى ٢٥: ٣١-٤٦، عبرانيان ٩: ٢٧، ١٠: ٢٦-٢٩، مكاشفه ٢٠: ١٢-١٥   ۶ روميان ٦: ١-٤، غالطيان ٢: ١٦-٢٠،اول يوحنا ٣: ٩   
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داشتن مسيح در خودداشتن مسيح در خود
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شمارۀ خبرنامه: شمارۀ خبرنامه: ١٢٧٠٠١٢٧٠٠كشيش تونى آالموكشيش تونى آالمو امت مسيحى آالموامت مسيحى آالمو

١



(ادامه از صفحه ١)

نامه های ارسالى برای كشيش آالمونامه های ارسالى برای كشيش آالمو

داشتن مسيح در خودداشتن مسيح در خود

اعالم نماييد» (اول پطرس ، فصل ٢ آيه ٩).٧
مسيح در متى فصل ١٠ آيه ٤٠ ميفرمايد، 
كرده،  قبول  را  من  كند  قبول  را  شما  كه  «هر 
را  من  فرستنده  كند  قبول  را  من  كه  كسى  و 
شما،  اگر  ميفرمايد  مسيح  باشد».  كرده  قبول 
تونى آالمو، كه آنچه را كه كالم يهوه ميفرمايد 
را  مسيح  نكنيد،  قبول  ميكند  موعظه  دقيقًا 
بر  ايد.  نكرده  قبول  را  پدر  و  ايد،  نكرده  قبول 
از  بسياری  ميفرمايد،  مسيح  كه  آنچه  اساس 

مردم هستند كه ما را قبول ميكنند.
مردم به دروغ ميگويند كه يهوه هرگز خود 
را از مردمى كه او را شناخته اند جدا نميكند؛٨ 

ورود  اجازه  شيطان  به  كه  هستند  بسياری  اما 
و سوءاستفاده از آنها را ميدهند.٩ حضور يهوه، 
روح او، حقيقتًا از آنها رخت بربسته است و آنها 

«از آن آگاه نيستند»، آنها آن را نميدانند!١٠
چيزهای خوب به سوی كسانى ميآيند كه 
خود  صبر  به  را  خود  «جانهای  ميكنند.  صبر 

دريابيد» (لوقا، فصل ٢١، آيه ١٩). 
التين  زبان  كه  ميگويند  كاتوليكها  چرا 
مقدس است، درحاليكه كتاب مقدس نه توسط 
كه  شد  نوشته  كسانى  بوسيله  بلكه  روميان، 
و  آرامى،  عبری،  زبانهای  با  كه  بودند،  عبری 
يونانى هلنى سخن ميگفتند، يونانيى كه بوسيله 
يهوديان تكلم ميشد؟ يهوديان مردمى بودند كه 
يهوه برای دريافت روح از آنها استفاده ميكرد 
تا متون مقدس را بنويسند، نه روميان! پطرس 
هيچگاه يک پاپ نبود؛ او يكى از حواريون مسيح 
و همچنين يكى از رسوالن او بود.١١ مسيح به ما 

هشدار ميدهد كه از پيامبران و اديان دروغين 
احتراز  دروغين  پيامبران  «از  بمانيم.١٢  دور 
اما  ميآيند  شما  نزد  ميش  لباس  به  كه  كنيد، 
از درون گرگهای درنده هستند.» (متى، فصل 

٧ آيه ١٥). 
يهوه هرگز نفرموده است كه ازدواج بايد تنها 
با يک همسر انجام شود.١٣ بسياری از مقدسين 
بيشتر از يک همسر داشتند.١٤ يک زن بايد تنها 
هرگز  مسيح،  يهوه،  باشد.١٥  داشته  شوهر  يک 
اين را محكوم نخواهد كرد، بلكه او يقينًا ازدواج 
را  همجنسخواهى  اشكال  تمام  و  همجنسان 

محكوم خواهد كرد.١٦
مسيح كالم خدا است (يوحنا باب ١ آيه ١ 
و ١٤). شناختن مسيح شناختن كالم خداست. 
و  القدس  روح  همچنين  يهوه،  كالم  مسيح، 
زندگى ابدی نيز هست. برای آنكه زندگى ابدی 
(ادامه در صفحه ٤)

٧ مكاشفه ١: ٦، ٥: ١٠   ٨ تثنيه  ٣١: ١٦-١٨، يوشع ٢٤: ٢٠، اول سموئيل ١٥: ١٦-٢٨، تواريخ ١ ٢٨: ٩، حزقيل ٣٣: ١٢-١٣، متى ١٢: ٤٣-٤٥، لوقا ٩: ٦٢، يوحنا ١٥: ٦، كولسيان ١: ٢١-٢٣، تيموتاوس ٢: ١٢، عبرانيان ٣: ٦-١٩، 
٤: ١-١١، ٦: ٤-٨، ١٠: ٢٥-٣١، ٣٨-٣٩،دوم پطرس ٢: ٢٠-٢٢،دوم يوحنا ٩، يهودا ٥-٦، مكاشفه ٢: ٤-٥، ٣: ٢-٣   ٩ اول سموئيل ١٥: ١١، ١٦: ١٤، ٢٨: ٧-١٩، ٣١: ١-٦، اول پادشاهان ٣: ٣-١٤، ٩: ١-٩، ١١: ١-٣٤، متى ١٠: ١-٤، 
٢٦: ١٤-١٦، يوحنا ١٣: ١-٢، ٢١-٢٧، ١٨: ١-٥، دوم پطرس ٢: ١٨-٢٢   ١٠١٠ يهودا ١٦: ٢٠   ١١١١ متى ١٠: ٢، لوقا، ٦: ١٣-١٤، اول پطرس ١: ١، دوم پطرس ١: ١   ١٢١٢ متى ١٦: ٦-١٢، ٢٤: ١١، ٢٤، مرقس ٨: ١٥-٢١، ١٢: ٣٨-٤٠، 
١٣: ٢١-٢٣، لوقا، ١٢: ١-٢، ٢٠: ٤٦-٤٧، دوم پطرس ٢: ١   ١٣١٣ خروج ٢١: ١٠، تثنيه ٢١: ١٥-١٧، ٢٥: ٥-٦، يهودا ٨: ٣٠، ١٢: ٨-٩، ١٣-١٤، دوم سموئيل ٣: ٢-٥، ٥: ١٣-١٦، ١٢: ٧-٨، اشعياء ٤:١، متى ٥: ١٧، اول تيموتاوس ٤: ١-٣   
١٤١٤ پيدايش ١٦: ١-٣، ٢٥: ٦، ٢٩: ٢٠-٢٩، ٣٠: ٤، ٩-١٠، خروج ٢: ٢١، اعداد ١٠: ٢٩، ١٢: ١، يهودا ٨: ٣٠-٣١، اول سموئيل ١: ١-٣، ٢٥: ٣٩-٤٤، دوم سموئيل ٣: ٢-٥، ٥: ١٣، ١٥:١٦، اول تواريخ ١: ٣٢، ٢: ٤٦-٤٨، ١٤: ٣، دوم تواريخ 
١٣: ٢١، ٢٤: ٢-٣، هوشع ١: ٢-٣، ٣: ١-٢   ١۵١۵ الويان ٢٠: ١٠، متى ٥: ٣٢، ١٩: ٣-٩، روميان ٧: ١-٣، قرنطيان ٧: ٣٩   ١۶١۶ پيدايش ١٩: ١-١٣، ٢٤-٢٥، الويان ١٨: ٢٢، ٢٠: ١٣، تثنيه ٢٣: ١٧، يهودا ١٩: ٢٢-٢٥، اول پادشاهان ١٤: ٢٤، 

١٥: ١١-١٢، روميان ١: ٢٠-٣٢، اول قرنطيان ٦: ٩-١٠، اول تيموتاوس ١: ٩-١٠، دوم تيموتاوس ٣: ١-٥، يهودا ٧   

خادمين يهوه، 
اين را مينويسم تا از يهوه برای آنچه كه او در 
مردان  شما،  های  نوشته  طريق  از  ديگران  زندگى 
مردم  باشم؛  كرده  قدردانى  ميدهد  انجام  خدا، 
حقيقتًا  ميخوانند  را  ها  نوشته  اين  كه  بسياری 
زندگى خود را تقديم خداوند عيسى مسيح ميكنند. 
ديگران نيز ايمان خود را افزايش مى دهند و خداوند 
هنوز  بنده  ميكنند.  ستايش  بركتى  چنان  برای  را 
هم به اين حقيقت خاشع هستم كه بواسطه نوشته 
بوسيله  مردم  با  من  ام.  شده  كشيش  شما  های 
بيشتر  حتى  ميكنم.  برقرار  تماس  يهوه  كالم  اين 
كه  است  شده  مركزی  به  تبديل  ام  خانه  اين،  از 
مردم ميتوانند به كالم يهوه دسترسى داشته باشند. 
مردم  خداوند  ميكنم.  خشوع  ابراز  مسئله  اين  به 
بيشتری را از گوشه و كنار مختلف شهر دوردست 
و  بيايند  تا  ميفرستد  همسايه  مناطق  ساير  و  من 
سهم خود را از نوشته ها برای توزيع آنها با مراقبت 
و دعا طلب كنند. دعا ميكنم كه ارسال اين نوشته 
دسترسى  برای  بتواند  يهوه  تا  دهيد  افزايش  را  ها 
افزونتری  استفاده  ما  از  بيشتر  و  بيشتر  مناطق  به 
ما  برای  بيشتری  و  بيشتر  موضوعات  لطفًا  بكند. 
در  را  نيكوكارانه  وظيفه  اين  بتوانيم  تا  بفرستيد 
دستيابى افراد بيشتری به انجيل، عميقتر و عميقتر 
به انجام برسانيم، به خصوص بواسطه نوشته های 

شما خادمين خدا. دعا ميكنم كه بتوانيم به گوشه 
نوشته  با  سرزمينمان  از  بيشتری  دوردست  های 
های شما، آنچنانكه اين دنيا را بشارت مى دهيم ، 
دست بيابيم. لطفًا ٣,٠٠٠ نسخه از نوشته ها را با 
كنيد.  ارسال  برايمان  شده  بندی  طبقه  موضوعات 
خشكيده»،  «استخوانهای  از  بيشتری  های  نسخه 
«كوهستان صعب»، «خود را مهيا كنيد»، و «اسرار 
به  را  باشيد»  حذر  بر  واتيكان  بركات  و «از  پاپ» 

جهت خواندن برايمان ارسال كنيد.  
همچنانكه  تا  ميكنيم  دعا  هايتان  آموزه  برای 
اين پيغام را به سراسر جهان مى رسانيد ، خداوند 
مهربان بيشتر و بيشتر بركتتان دهد. شخصًا متعهد 
شده ام اين كالم را توزيع كنم تا من نيز بخشى از 

اين مأموريت عظيم باشم. 
باشد كه خداوند شما را بيشتر و بيشتر بركت 
دهد و همچنانكه مأموريت عظيم او را زير خورشيد 
غنى  را  شما  ابدی  ناميرايى  با  ميرسانيد،  انجام  به 

گرداند. 
و  هايتان  آموزه  كارهايتان،  خداوند  كه  باشد 

خانواده همگيتان را بركت دهد. 
ارداتمند شما در خدمت مسيح

چيليش آموس موسيليما 
امپولونگو، زامبيا، آفريقا

زامبيا زامبيا 
كشيش تونى آالموی عزيز، 

هستم.  مسيحى  انجيل  موسيقى  عاشق  من 
شما  اميدوارم  است.  روحانى  بسيار  موسيقى  اين 
در بيداری روحانى كه خداوند مقدر فرموده است 
بنوازيد. عالى است. تماشای شما و سوزان را در 
تلويزيون به هنگامى كه ١٢ يا ١٥ ساله بودم به 
ياد ميآورم. از آنجاييكه شش خواهر و برادر بوديم، 
كنيم.  سر  تلويزيون  يک  همان  با  بوديم  مجبور 
تنها برای ٣ دقيقه شما را ديدم و فراموش نميكنم 
احساس  چه  شما  مسيحى  برنامه  تماشای  با  كه 

شگفت انگيز به من دست داد. 
همراه با عشق، يسيال               ال پاسو، تگزاس

تگزاستگزاس

كه  هنگامى  برخاست  تاريكى  از  من  روح 
شانس گرفتن يكى از خبرنامه های شما را از يكى 
كلى  به  خبرنامه  آن  آوردم.  دست  به  دوستانم  از 
زندگى ام را تغيير داد. درخواست تعدادی خبرنامه 
دارم. اين آغازی خواهد بود برای مردمان اوگاندا تا 
قدرت يهوه را بشناسند. من نجات يافته ام و عاشق 
باقى  برای  را  او  به  خدمت  آرزوی  و  ميباشم  يهوه 

عمرم دارم. 
خداوند بركت فراوانتان دهد.

اوچين هيدرين                 كامپاال، اوگاندا، آفريقا

اوگاندااوگاندا
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برادر، 
آنها  كردم.  دريافت  را  شما  كاستى  نوار  های  پيام 
برايم  انجيلى  مطالب  فرستادن  به  بودند.  واال  بركتى 
موعود،  مسيح  و  انجيل  بيشتری  تعداد  به  دهيد.  ادامه 
خبرنامه ها، و تمام نوشته هايى كه در اختيارتان هست 
نيازمندم، چراكه آنها برای ما بركتى واال هستند. خداوند 

بركتتان دهد. 
دهيد.  ادامه  خود  مطالب  ارسال  به  برادران، 
درخواست شخصى من را برای بررسيهای كتاب مقدس 
برای  زيادی  افراد  جذب  حال  در  ما  نكنيد.  فراموش 
مسيح هستيم. دعا ميكنيم كه يک روز شما به ديدار ما 

در پرو بياييد. برادران، خداوند بركتتان دهد.
آندرس چيروک سيلوا 

سوالنا، پرو

پپرو

هندهند 
مرد گرامى محبوب مسيح،

سالم گرم و صميمانه به شما و به تمام اعضای دفاتر مسيحى 
تونى آالمو به نام ارزشمند خداوند و نجات دهنده ما عيسى مسيح!

اميدوارم تصاوير مربوط به توزيع نوشته ها را دريافت كرده باشيد؛ 
نوشته های شما در موعظه هايم بسيار برايم مفيد هستند. آنها سالح 
هايى نيرومند در جذب افراد برای مسيح هستند. بنابراين از شما 
تقاضا دارم تا لطف كنيد و به فرستادن منظم نوشته ها برای استقرار 

قلمرو خداوند در اين سرزمين بى دين ادامه دهيد. 
 ما برای شما دعا ميكنيم، برای تمام كاركنانتان، خانواده هايتان، 
و برای تمامى كوشش هايى كه در جهت تقويت قلمرو خداوند بر 
روی زمين از طريق كليسای مسيحى تونى آالمو متحمل مى شويد. 
منتظر شنيدن هر چه زودتر پاسخ شما هستيم. پاسخ مملو از دعا و 
دلگرم كننده شما برای كاركردن در راه جالل او قوت زيادی به ما 

خواهد بخشيد. 
پيشاپيش از شما تشكر ميكنم.

ارادتمند شما در خدمت او،
واعظ، ِجى پراسانت هنری، 

دفاتر هاروست هند 
بخش گوداواری غربى، آندرا پرادش، هند

برادران و خواهران عزيز در مسيح، 
خاشعانه به نام گرانبهای خداوند و نجات دهنده مان عيسى مسيح به شما 
سالم ميكنم. وبسايتتان را مطالعه كرده ام و آن را بسيار دوست دارم. بسيار 
مسرور خواهم شد اگر در صورت امكان بتوانيد برايم مقداری اطالعات مسيحى 
بفرستيد ( خبرنامه، كتاب مسيح موعود، انجيل) تا آنها را با همكيشان خود به 
اشتراک بگذارم. سابقًا به زندان ميرفتم و افراد را در آنجا مالقات ميكردم. به 
باور من آنها اين تعليمات را دوست خواهند داشت. بسيار قدردان خواهم شد 
اگر بالفاصله پس از دريافت ايميلم پاسختان را دريافت كنم. بركت خداوند 

بر شما مستدام باد.
آندره ِجى شون                                             سنكت آگوستين، آلمان

آلمانآلمان

كشيش تونى آالمو عزيز،
خداوند را شكر برای اين كار شگفت انگيزی كه در حال انجام دادنش بوده ايد . 
پيامهای شما را از طريق پست دريافت كردم. بسيار، بسيار از دريافت آنها خوشحالم 
و آنها را پر از خرد و رشد روحانى يافتم. اين پيامها را با برخى از دوستانم به اشتراک 
گذاشته ام و آنها بسيار مسرور و عالقمند به انتشار كالم حىًّ يهوه هستند. لطفا هر 
ماه به ارسال اين پيامها و همچنين كتاب مسيح موعود ادامه دهيد. لطفًا برای من و 
دوستانم همچنانكه اين پيامها را با افراد گمگشته ديگر به اشتراک ميگذاريم دعا كنيد. 
دهد.  بركت  را  همگيتان  خداوند 
يک بار ديگر از شما كشيش تونى 
آالمو، برای ارسال پيامهايتان تشكر 

ميكنم. 
ام. ام. 

كراچى، سند، پاكستان

پاكستانپاكستان

كليسای عزيز، 
لطفًا  است.  پروتستان  واقعًا  كه  وبسايتى  عاليست،  وبسايتتان 

برايم يک كتاب مقدس و نوشته هايتان را بفرستيد. 
يهوه همراهتان باد،

ماری                               كالسكو، اسكاتلند، پادشاهى متحده

اسكاتلنداسكاتلند

(ترجمه شده از اسپانيايى)

روحانى،  جماعت  اعضای  و  هنری  پراسانت  ِجى  واعظ  هند:  تصاوير  شرح 
توزيع كنندگان خبرنامه های تونى آالمو در آندرا پرادش، هندوستان. 

www.alamoministries.com
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بواسطه  بايد  مسيح،  باشيد،  داشته  خود  در  را 
شما  برای  اين  آنكه  برای  باشد.  شما  در  روح، 

اتفاق بيفتند، اين دعا را بخوانيد:
خداوند و يهوه ی من، روح گناهكار مرا 
مشمول رحمت خويش گردان.١٧ من ايمان 
كه عيسى مسيح پسر يهوه ی زنده  دارم 
است.١٨ ايمان دارم كه او روی صليب جان 
داد و خون ارزشمند خود را برای بخشش 
ساخت.١٩  جاری  من  گذشته  گناهان  همه 
ايمان دارم كه خداوند عيسى را با قدرت 
او  به  و  برخيزانيد  مردگان  از  القدس  روح 
لحظه  اين  در  او  و  بخشيد،٢٠  جان  دوباره 
به دست راست خداوند نشسته است و به 
اعتراف گناه و به اين دعای من گوش مى 
خود  قلب  در  من  مسيح،  عيسى  دهد.٢١ 
دعوت  خود  قلب  به  را  تو  و  گشايم  مى  را 
خون  با  مرا  پليد  گناهان  همه  كنم.٢٢  مى 
ارزشمند خود كه در جلجتا به جای من بر 
روی صليب ريختى بشوی و پاک كن.٢٣ تو 

مرا از خود نخواهى راند ای خداوند عيسى 
مسيح؛ گناهان مرا خواهى بخشيد و روح 
كالم  زيرا  دانم  مى  داد.  خواهى  نجات  مرا 
تو، چنين مى گويد.٢٤ كالم تو مى گويد كه 
اين  و  راند،  نخواهى  خود  از  را  كس  هيچ 
شامل حال من نيز مى شود.٢٥ بنابراين مى 
دانم  مى  و  ای،  شنيده  مرا  صدای  كه  دانم 
كه پاسخ مرا داده ای، و مى دانم كه نجات 
خداوند  ای  تو  از  سپاسگزارم  ام.٢٦  يافته 
عيسى مسيح، به خاطر نجات روح من، و 
و  تو  فرمان  انجام  با  را  خود  سپاسگزاری 

ترک گناه نشان خواهم داد.٢٧
عيسى گفت پس از رستگاری شما را به نام 
پدر، پسر و روح القدس غسل تعميد دهند، در 
حالى كه كامًال در آب فرو مى رويد.٢٨ با پشتكار 
كتاب مقدس نسخه ترجمه قديم ١٨٩٦ (يا به 
انگليسى، نسخه شاه جيمز) را مطالعه كنيد و 

هر آنچه كه مى گويد را انجام دهيد.٢٩
رستگاری  به  راجع  كه  خواهد  مى  خداوند 
خود به ديگران بگوييد (مرقس باب ١٦ آيه ی 
١٥). مى توانيد توزيع كننده ادبيات انجيلى از 
نوشته های كشيش تونى آالمو باشيد. ما كتاب 
را رايگان برای شما مى فرستيم. برای اطالعات 

بيشتر از طريق تلفن يا ايميل با ما تماس بگيريد. 
اين پيام را با ديگران به اشتراک بگذاريد.

اگر مى خواهيد همانطور كه عيسى مسيح 
فرمان داد جهان نجات يابد، يهوه را در عشرها 
و هدايا گول نزنيد. يهوه گفت: آيا انسان يهوه 
مى  و  ايد  زده  گول  مرا  شما  اما  زند؟  گول  را 
گوييد در چه چيز تو را گول زده ايم.در عشرها 
كه  زيرا  ايد  شده  ملعون  سخت  شما  هدايا.  و 
شما و تمامى اين امت (و تمامى اين جهان) مرا 
گول زده ايد. تمامى عشرها (عشر ١٠٪ در آمد 
پايه مى باشد) را به مخزنهای من بياوريد تا در 
خانه من خوراک (خوراک روحانى) باشد (جانها 
به  مرا  گويد  مى  صبايوت  يهوه  و  يابند)  نجات 
اينطور امتحان نماييد كه آيا روزنه های آسمان 
بر  بركتى  چنان  و  گشاد  نخواهم  شما  برای  را 
نخواهد  آن  گنجايش  كه  ريخت  نخواهم  شما 
به  را  خورنده  گويد:  مى  صبايوت  يهوه  و  بود؟ 
زمين  ثمرات  تا  نمود  خواهم  منع  شما  جهت 
شما را ضايع نسازد و مو شما در صحرا بى بار 
نشود. و همه امت ها شما را خوشحال خواهند 
شما  كه  گويد  مى  صبايوت  يهوه  زيرا  خواند 
زمين مرغوب خواهيد بود. (مالكى فصل ٣ آيه 

ی ٨ الى ١٢)
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موسسه سراسری كليسايى مسيحى تونى آالمو مكانى را جهت معيشت همراه با تمامى احتياجات 
روزمره برای آنانى كه در آمريكا مى خواهند با تمام دل و جان و فكر و قوت خداوند را خدمت نمايند فراهم مى دارد. 

جلسات در نيويورک هر سه شنبه ساعت ٢٠:٠٠ و در ديگر مكان ها شبانه برگزار مى شوند.  
برای اطالعات با شماره 5723-937 (908) تماس حاصل فرماييد. در خاتمه هر جلسه با صرف شام از شما پذيرايى به عمل مى آيد. 

از مسئولين بخواهيد كتاب كشيش آالمو «مسيح» را به شما بدهند. اين كتاب ٣٣٣ نبوت راجع به مسيح را در عهد عتيق نشان مى دهد. 

با پخش نوشته های ادبى كشيش آالمو در صيد جانها مثمر ثمر شويد. 
تمامى نوشته های ادبى و پيغامهای شنيداری رايگان مى باشند. 

اگر شخصى مبادرت به دريافت هزينه نمود لطفأ با شماره 5686-252 (661) تماس حاصل فرماييد.

اين ادبيات بازگوی نقشه حقيقى نجات مى باشد. (اعمال فصل ٤ آيه ی ٢١) 
آن را به دور نريزيد بلكه با ديگران به اشتراک بگذاريد. 

كسانى از شما كه در كشورهای ديگری به سر مى بريد، ما شما را تشويق مى كنيم اين ادبيات را به زبان بومى كشور خود ترجمه كنيد. 
در صورت چاپ خواهشمند است حق چاپ و ثبت را نيز متضمن شويد. 

برای اطالعات بيشتر و يا برای دستيابى به ادبياتى با موضوعات ديگر با ما تماس حاصل فرماييد.

داشتن مسيح در خودداشتن مسيح در خود
(ادامه از صفحه ٢)
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