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     New Jersey
Lăudat fie Domnul, Pastore Alamo,

Iată o mărturie a puterii de vindecare a Domnului şi cum Acesta a marcat
viaţa bătrânului meu unchi Fred. Am auzit de la mama că unchiul meu era pe
moarte suferind de cancer al ficatului şi că nu mai avea de trăit decât trei sau
patru luni. Nu am vorbit cu unchiul meu de cel puţin şaisprezece ani, de când
aveam doisprezece ani.

Mulţumită lui Dumnezeu, am aflat unde era şi i-am telefonat pentru a
aduce sufletul lui la Domnul conform instrucţiunilor dumneavoastră. A fost
plăcut surprins că i-am telefonat. Mi-a spus că devenise creştin născut a
doua oară şi că îi era foarte greu să facă faţă bolii sale şi membrilor familiei
sale care se purtau urât cu el.

M-aţi învăţat să-i spun că Dumnezeu l-ar putea vindeca pentru ca apoi să-l
folosească pentru a lucra în numele Lui şi, de asemenea, cum trebuie să aibă
încredere în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. I-am spus cum vă rugaţi pentru
vindecarea lui completă şi aceasta era de fapt ceea ce dorea să audă. Nu pot să
vă spun cât de mult l-au încurajat şi l-au bucurat aceste veşti: să ştie că cineva
şi-a făcut timp să fie preot al sufletului lui şi să se roage pentru el astfel.

L-am cunoscut pe Dumnezeu prin dumneavoastră şi am ştiut exact cum
să mă ocup de sufletul acesta, şi astfel, sunt foarte fericită să vă spun că la
o lună după această convorbire telefonică, i-am telefonat din nou unchiului
meu Fred să văd cum se mai simte, şi primul lucru pe care mi l-a spus a fost
acela că Dumnezeu a săvârşit un miracol în viaţa lui, şi pe scurt iată ce s-a
întâmplat. Doctorul i-a spus unchiului Fred că are nevoie de o operaţie, altfel
va muri. Unchiul meu i-a spus, “Nu doresc să trec prin această durere, mai
bine să mor.” După ce unchiul meu a discutat situaţia cu fiul său, acesta l-a
convins să accepte operaţia. Când unchiul meu se afla la dializă, doctorii i-au
spus, “D-le. M., nu te putem opera.” Când unchiul meu i-a întrebat de ce, ei
i-au răspuns, “Nu putem diagnostica nici un cancer în sistemul
dumneavoastră.” Lăudat fie Dumnezeu!!!

Unchiul meu crede în puterea rugăciunii şi vă este foarte recunoscător pentru
rugăciunile dumneavoastră şi, de asemenea, pentru credinţa care i-a fost
propăvăduită în suflet. Este o mare onoare pentru mine să-i ofer lui Dumnezeu
toată gloria, onoarea şi preţuirea pentru această vindecare şi pentru faptul că îmi
permite să mă dezvolt spiritual cu dumneavoastră ca predicator şi să fiu martorul
multor alte vindecări pe care Dumnezeu le-a săvârşit aici la această misiune.
Cu stimă,
N. R.                                                                  Elizabeth, New Jersey

Pastore Tony Alamo,
Bună ziua.  Mă numesc E.H. şi am şaptesprezece ani.  De curînd

am fost mântuit prin graţia Domnului meu Isus Hristos.  Înainte de
aceasta mergeam pe o cale greşită - luam cocaină, LSD, beam foarte
mult. Apoi într-o zi, Domnul l-a luat pe prietenul meu, Gabriel.  Mi l-a luat
pe Gabe la El, şi m-a trezit la realitate.  Dacă un bun Creştin ca Gabe
poate muri, cine ştie dacă nu îi voi urma?  Eram într-o situaţie dificilă şi
atunci am găsit unul din buletinele dumneavoastră de informare într-o
parcare.  L-am luat şi l-am citit, şi acum ştiu că vreau să-mi închin viaţa
Domnului.  Vreau să-l slujesc, cu inimă şi suflet, cu trup şi minte.  Vă
mulţumesc foarte mult că aţi creat o misiune care se adresează celor
pierduţi ca şi mine.  Pastore Alamo, aş dori să vă cer să-mi trimiteţi o
Biblie.  Ştiu că mii de oameni, probabil, vă solicită aşa ceva, iar povestea
mea nu este diferită de a lor.  Aş dori să învăţ şi să cresc în gloria şi graţia
lui Dumnezeu.  Vă mulţumesc pentru tot ceea ce puteţi face şi ceea ce
faceţi pentru oameni pretutindeni în lume.
Dumnezeu să vă binecuvânteze,
E.H.                                                                   Norman, Oklahoma

Oklahoma

(continuare la pagina 2)

ând a vorbit ucenicilor Lui, Isus le-a promis, “Şi Eu voi ruga pe
Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în
veac” (Ioan 14:16). Această promisiune nu le-a făcut-o numai
ucenicilor Lui atunci, ci tuturor ucenicilor adevăraţi de

atunci înainte.1 Când Isus spune că va fi cu noi, credincioşii Lui
dintotdeauna, El vrea să spună că va fi atât
în această lume cât şi în veac.2

Isus spune “Mângâietorul…să rămână cu
voi în veac,” şi totuşi oamenii nu-L văd.3 Cei
din lumea materială cred numai în ceea ce văd.4
Oamenii care trăiesc în lumea materială nu-l pot
vedea pe Dumnezeu, nu pot vedea logica sau
Duhul Lui, deoarece acestea sunt spirituale, nu
materiale.5 Când îl primim pe Hristos, “nu putem
pătrunde împărăţia lui Dumnezeu doar prin
observaţie.” Aceasta este spirituală, invizibilă.
Împărăţia Cerului este în noi.6

Isus, omul pe care îl vedem în exterior, este,
de asemenea, Sfânta Treime în interior.7 De
aceea, El a putut spune ucenicilor Săi, “El
[Dumnezeu] rămâne cu voi” (Ioan 14:17).8 Apoi
Isus le-a mai spus, El [Dumnezeu, prin Duhul
Său] “va fi în voi [va trăi în voi]” (Ioan 14:17).9 Această afirmaţie
impresionantă ne arată că misterul extraordinar al Sfintei Treimi va trăi prin
Duhul Lui în toţi copiii lui Dumnezeu,10 noi toţi credincioşii.11 Dumnezeu,
prin Duhul Lui trăieşte în noi, este împlinirea dorinţei Domnului dinaintea
creării lumii.12 Unicul Lui scop, lucrarea Lui salvatoare, este unirea prin
Duhul Lui cu cei care Îl urmează.13 Motivul pentru care Dumnezeu l-a creat
pe om a fost acela ca El şi omenirea să poată deveni o singură entitate prin
împreunarea Duhului veşnic al Domnului cu spiritul omenesc.14

Mulţi cred că sfânta zămislire, care a avut loc cu nouă luni înainte de
naşterea lui Hristos în Betleem în Iudea, a fost numai zămislirea lui
Hristos.15 Dar Isus, exemplul pe care trebuie să-l urmăm, a afirmat, “Nu
sunt singur, căci Tatăl este cu Mine” (Ioan 16:32). Atât Vechiul cât şi Noul
Testament ne spun, “Nu este decât un singur Dumnezeu” (1 Cor. 8:6).16

Dumnezeu este Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.17 Aceste trei entităţi
sunt de fapt una singură. Dumnezeu nu a fost niciodată divizat.18

Nu a fost zămislită doar o treime din Dumnezeu în pântecele
Mariei, care era o fecioară ca toate celelalte.19 Întreaga Sfânta
Treime a fost zămislită în pântecele ei.20 Aceasta nu a fost
zămislită pentru a face din Maria un Mesia sau un Mântuitor.
Dumnezeu a intrat în pruncul pe care ea îl va purta în pântece şi
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Dragii mei,
Vreau să ştiu dacă Tony este bine şi

dacă este în închisoare sau nu. Lăudat fie
Domnul. Despre câţi oameni se poate
spune sincer că au fost în închisoare
datorită spaimei pe care Domnul Dumnezeu
o strecura în inimile celor nemântuiţi, prin
cuvinte rostite prin ei? Nu cunosc pe
nimeni altcineva în Statele Unite. În alte
ţări, desigur, cum ar fi China, şi dictatura
Islamului. Sunt atât de sigur că duşmanul lui
YahvahYahshua ar fi fost învins sau ne-am fi
apropiat de asta. Acest lucru ar fi făcut din

care va deveni Mesia,21 Mântuitorul lumii.22

Maria a fost doar incubatorul unui copil-bărbat
în care se adăpostea Duhul Domnului.23 Acest
băiat cu înfăţişare umană,24 adăpostea în interior
natura divină a lui Dumnezeu.25

Toţi cei care devin “Creştini născuţi a
doua oară” trebuie să-l primească pe
Dumnezeu.26 Oamenii nu sunt Creştini dacă
Dumnezeu nu-i pătrunde prin Duhul Lui.27

Dumnezeu intră în aceşti noi Creştini sub
forma micuţului Hristos. Pe măsură ce Creştinii
citesc Cuvântul Domnului şi se supun
Cuvântului Lui, Hristos creşte în inimile lor.28

Când Hristos începe să crească mai repede,
creşte şi puterea şi natura divină. Puterea lui
Dumnezeu le dă şi mai multă putere să se
lepede de poftele trupeşti omeneşti şi de
dorinţele lumeşti.29 Când aceasta are loc,
oamenii văd minunea lui Dumnezeu care îşi
urmează calea Lui la fel ca şi Hristos.30 Ei încă
au corp omenesc, dar se vede clar lucrarea lui
Dumnezeu şi Cuvintele Lui se aud clar.31

Aceste persoane sunt persecutate, aşa cum a
prezis Isus.32 Aceasta demonstrează întregii
rase umane că Cuvântul lui Dumnezeu este
adevărat şi că natura divină care trăieşte în
oameni este de mii şi mii de ori mai puternică
decât natura lor umană.33 Aceasta
demonstrează, de asemenea, capacitatea
noastră de a suferi permanent, arătând că
suntem fiii lui Dumnezeu, deoarece Domnul
trăieşte şi lucrează în noi cu puterea Lui.34

Este foarte important să ne dăm seama că
atât Tatăl cât şi Sfântul Duh au fost uniţi cu
Hristos în zămislirea Lui.35 Toate eforturile lui
Dumnezeu din Vechiul Testament de a strânge o
naţiune sfântă de bărbaţi, femei şi copii au fost
zadarnice.36 Totuşi, în Hristos scopul lui
Dumnezeu a fost pe deplin împlinit.37

Înainte ca fiinţele umane credincioase să
devină bărbaţi şi femei Dumnezei, Cuvântul care a
devenit trup, Dumnezeu, a trebuit să-şi trăiască
viaţa în corpul omenesc al lui Hristos, să
completeze reprezentarea lui Dumnezeu în corpul
omenesc al lui Hristos, să-şi moară moartea Lui pe
cruce pentru noi, să fie înmormântat, reînviat,
transpus din corpul unui bărbat într-unul
ecleziastic, să se ridice din nou la Tatăl din Ceruri,
apoi prin Duh să se trimită pe Sine în spiritele
noastre ca un alt Mângâietor, un Mângâietor
bărbat-Dumnezeu ridicat la ceruri, care a fost
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu
Sfântul Duh, şi Dumnezeu bărbatul-Dumnezeu.38

Numai astfel am putut noi deveni ca El atât în
interior cât şi în exterior. Numai astfel am putut noi
fi pe deplin uniţi cu Dumnezeu Tatăl, Fiul şi

Sfântul Duh atât în vorbă cât şi în faptă. 39

În capitolul cincisprezece din Ioan, Isus a
demonstrat strălucit cum am putea fi uniţi cu
Dumnezeu aşa cum mlădiţele unei viţe sunt
unite cu trunchiul copacului astfel încât să
putem aduce roada Lui.40 El va aduce împărăţia
Cerului pe pământ prin noi deoarece îi permitem
să trăiască în noi şi să lucreze lucrările Lui atât în
noi cât şi prin noi. Astfel, putem convinge lumea
că El este în noi. Isus este Viţa, iar noi, ca mlădiţe,
trebuie să ne unim cu Viţa pentru a aduce roada
preţioasă a sufletelor omeneşti.41 Această roadă
vine prin Duhul lui Dumnezeu care curge prin
Viţă (Hristos) în mlădiţe (ucenicii Lui
dintotdeauna).42

Isus ne spune acelaşi lucru în Ioan 16:7:
“Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să
Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul
nu va veni la voi [să trăiască în voi şi să lucreze
lucrările Mele în voi].” Fără această unire, noi
mlădiţele, nu putem fi niciodată uniţi cu Hristos,
Viţa. Dumnezeu a spus, “Eu voi locui şi voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi

ei vor fi poporul Meu.” (2 Cor. 6:16). Fără
promisiunea Lui sublimă, nu am putut trăi
desăvârşirea acestui frumos mister al Duhului
care locuieşte în noi şi care este giuvaerul
cununei Domnului.43 “Dar dacă Mă duc vi-L
voi trimete [Mângâietorul] [El ‘va fi în voi’]”
(Ioan 16:7). “Şi când va veni El, va dovedi lumea
vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu
cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea:
fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu mă veţi mai vedea;
în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul
lumii acesteia [Diavolul] este judecat. Mai am
să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi
purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul, căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi
tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile
viitoare.” (Ioan 16:7-13). Dacă nu dorim să ne
unim pe noi înşine cu viaţa lui Dumnezeu, cu
lucrarea Lui şi puterea Lui, nu vom intra
niciodată în Rai.44

Dumnezeu ar putea chema întreaga lume la
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12:46-50, Luca 1:26-35, 2:40-49, 11:27-28, Ioan 2:2-5  24 Isa. 53:2-12, Mat.
13:54-56, Luca 22:41-44, Rom. 8:3, Fil. 2:6-8, Evr. 2:9-10, 14-18, 4:15  25
Ioan 3:34, 6:63, 8:28-29, 10:27-30, 37-38, 14:10-11, Col. 2:9-10  26 Ioan 3:3-
6, 2 Cor. 6:16, Evr. 8:10, Apoc. 3:20  27 Ioan 3:3-5, Efes. 2:11-22, Rom. 8:9
28 Isa. 53:2, Mat. 9:37-38, 13:3-8, Luca 2:52, 10:2, Ioan 4:35-36, 15:1-5,
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12:6-11, 2 Cor. 5:17-20  31 Marcu 13:11, Luca 12:11-12, Ioan 14:10-11, Fapt
3:2-8, 9:40, 12:5-17, 19:12, 20:9-12, 27:33-36, Rom. 12:4-21, 1 Cor. 12:6-11,
Gal. 2:20 32 Mat. 24:9-10, 10:22, 24-25, Luca 6:22-23, 2 Tim. 3:12  33 Mat.
26:40-41, Ioan 6:63, Rom. 8:37, 2 Cor. 12:6-10, Gal. 3:1-3, 5:16, 1 Tim. 4:7-
8, 1 Ioan 4:4  34 Ioan 1:12, Rom. 8:14-21, Gal. 4:4-7, Fil. 2:13-15  35 Isa. 9:6,
Mat. 1:23, Luca 1:35, Ioan 1:1-3, 8:19, 28-29, 10:30, 14:6-11, 20, 2 Cor. 5:19,
Col. 1:15-17, 19, 2:9-10, 1 Ioan 5:7, Apoc. 1:8 36 Gen. 1:26, 3:19, 22-24, Mat.
21:33-44, 22:1-8, 23:29-39  37 Ier. 31:31-34, 1 Pet. 2:9-10  38 Mat. 18:11,
20:28, Evr. 7:24-27, 8:1-2, 9:11-17, 22-28  
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TennesseeFratele meu,
Fără nici o îndoială, The Five Steps to Salvation (Cele cinci etape pe calea mântuirii)

este cea mai valoroasă învăţătură pe care aţi scris-o. Nu am auzit sau citit niciodată un
material care să se apropie măcar de ceea ce aţi realizat în această lecţie excepţională.
Ceea ce am citit m-a umplut de Sfântul Duh atotputernic al Domnului. Sunt copleşit de
prezenţa Lui aici cu mine acum şi sunt decis să ajung la cea de-a cincea etapă a Lui.
Sunt perfect convins, pe cât de convins poate fi cineva, că ceea ce v-a dat El în Aceste
instrucţiuni va atinge inima fiecărui membru al adevăratului Trup al lui Hristos. Vă rog să
mă credeţi, vă mulţumesc umil din toată inima pentru îndrăzneala şi interesul pentru mine
şi sufletele celor mulţi înfometaţi spiritual, care doresc ca Adevăratul Lui Cuvânt să fie
rostit de gurile unşilor Lui în Aceste ultime ore.

Da, voi domni în numele Lui şi nu-mi va fi niciodată ruşine sau frică să proclam, aşa
cum m-aţi învăţat, prin Duhul Lui, marea mântuire care mi-a fost oferită. Niciodată nu m-am
simţit mai încrezător ca acum să “strig cât pot de tare de pe acoperiş” sau de oriunde
îmi va spune El.

V-am urmărit ca un ucenic credincios de mulţi ani cum v-aţi pregătit şi cum i-aţi
pregătit pe alţii pentru Aceste ultime zile. Aţi demonstrat sârguinţă lumii prin a vă apăra
contra oricărei primejdii şi decepţii în ceea ce v-a dat Dumnezeu să ocrotiţi, şi oricine vă
cunoaşte cu adevărat poate să vă urmărească îndrumarea, căci este clar cine vă
îndrumă. Ştiu că Dumnezeul nostru este mulţumit de dumneavoastră, fratele meu,
deoarece sunteţi slujitorul Lui bun şi credincios.

Vă mulţumesc încă o dată pentru dragostea de suflete supunerea în împărţirea
corectă a Cuvântului pentru atât de mulţi oameni, inclusiv pentru mine.
Cu cea mai adîncă admiraţie, fratele dumneavostră iubit,
Danny
Dan Hoffman                                                                         Nashville, Tennessee

Tony, un “Isus,” numai dacă se potrivea. În
fond, Tony nu a spus niciodată că el este
Isus, a demonstrat doar un devotament
natural de a merge pe urmele Regelui, cel
puţin poate părea astfel. De asemenea, cred
două lucruri. 1.) Că Domnul Dumnezeu le-a
oferit Statelor Unite o ultimă şansă să fie
salvate, dacă nu ar fi blestemat pe cel care
vine în numele Domnului. 2.) Nu-mi aduc
aminte, dar Domnul este adevăr, adevărul
este Domnul, Isus este personificarea
adevărului. Mulţumesc Creatorului pentru

New York

(continuare de la pagina 1)
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căinţă în mai puţin de un minut deschizând
Cerurile ca o cortină uriaşă şi revelându-Se aşa
cum El afirmă că este cu adevărat în Cuvântul
Lui, un Dumnezeu mânios faţă de păcătoşii care
nu se căiesc,45 şi un Dumnezeu iubitor faţă de cei
care se tem de El şi care respectă poruncile Lui.46

El nu ar trebui decât să ni se arate stând drept în
ceruri. Dacă fiecare ar putea numai să-L vadă
trimiţând mânios tunete şi fulgere pe pământ din
mâna Lui, ca şi meteoriţi uriaşi, grindină cu sfere
de metal arzânde şi multe alte nenorociri amintite
în Cuvântul Lui,47 într-o secundă teama de El ar
fi strecurată în fiecare fiinţă de pe pământ, aşa
cum cum s-a întâmplat cu copiii lui Israel când El
s-a coborât asupra Muntelui Sinai în vremea lui
Moise. Muntele Sinai a fost acoperit de fum
acolo unde vocea Lui cutremurătoare le recita
cele Zece Porunci ale Lui,48 şi “Trâmbiţa răsuna
cu putere, şi tot poporul din tabără [Israel] a fost
apucat de spaimă” (Exodul 19:16).

“Muntele Sinai era tot numai fum, pentrucă
Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului.
Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi
tot muntele se cutremura cu putere.”
(Exodul19:18, Orig. Gr.). “Tot poporul [din
Israel] auzea tunetele şi sunetul trâmbiţei şi
vedeau flăcările muntelui, care fumega. La
priveliştea aceasta, poporul tremura, şi stătea în
depărtare. Ei au zis lui Moise: ‘Vorbeşte-ne tu
însuţi, şi te vom asculta: dar să nu ne mai
vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.’ ”(Exodul
20:18-19).49 Atunci Moise le-a spus copiilor din
Israel, “Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună
la încercare şi ca să aveţi frica Lui înaintea
ochilor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi.”
(Exodul 20:20). Aici Moise ne spune adevărul.
Dacă nu ne temem de Dumnezeu, nu Îl slujim.50

De aceea Satan vrea să te temi de el, de biserica
sa guvernamentală, de poliţie, şi de gura lui -
majoritatea mijloacelor de informare şi a presei,
care sunt propagandişti. Isus ne spune de cine
trebuie să ne temem: “Nu vă temeţi de cei ce ucid
trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă
mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul
şi trupul în gheenă.” (Matei 10:28).

Dumnezeu, cel care o ia înaintea tuturor, nu
doreşte să cheme lumea la pocăinţă chiar acum
stând în ceruri plin de mânie. Cuvântul Lui ne
spune că Îi place “să mântuiască pe credincioşi

prin nebunia propăvăduirii crucii” (1 Cor. 1:21).
El trimite în lume bărbaţi regeneraţi şi femei
regenerate spiritual, ca mieii printre lupi, să
propăvăduiască semnele Lui bărbaţilor
necredincioşi şi femeilor necredincioase, aşa
cum a făcut-o şi Fiul Lui zămislit,51 să vadă dacă
oamenii îşi vor bate joc de ei.52 Dacă o vor face,
adevăratul lor caracter va fi cunoscut de
Dumnezeu şi de oricine, iar răsplata lor aspră de
la Dumnezeu va fi considerată de toţi ca o
răsplată binemeritată.

Da, El preferă să supere pe toţi trimiţându-se
pe Sine, împreună cu mesajul Lui de dragoste şi
milă, întruchipat în oameni simpli. Alegerea
trupului omenesc de către Dumnezeu pentru a
împrăştia mesajul Lui a uimit, dezgustat şi
supărat lumea întotdeauna.53 “Cum îndrăzneşte
un om să ne spună ce spune Dumnezeu,” spun
ei. Cei care deţin puterea politică spun, “Hai să
le arătăm acestor nenorociţi dezgustători cât de
puternici suntem. Hai să ponegrim numele lor
prin cunoştinţele noastre din guvern şi
mijloacele de informare, să urmărim pe cei care
se leapădă de credinţă, să le plătim să mintă
despre ei, să-i amendăm cu sume astronomice
de bani pentru a opri învăţăturile, şi pentru a-i
încetini, şi a-i arunca în închisoare. Dacă
aceasta nu merge, să-i omorâm.” Dumnezeu ştie
că în final fiecare va sta înaintea lui să-şi
primească răsplata, fie ei buni sau răi.54

În curând, în aceste ultime zile din ultimele
zile ale omenirii, Dumnezeu le va arăta tuturor
cum să vadă şi să trăiască Nenorocirile Lui, care
vor fi cu mult mai îngrozitoare decât cele pe care
le-a trăit poporul Egiptului.55 De această dată
întreaga lume va auzi trâmbiţa Lui ecleziastă şi
mai tare decât au auzit-o în trecut.56 Acum că
oamenii spun, “Pace şi securitate” printr-un
singur ordin universal dat de om, Dumnezeu
afirmă, “atunci o prăpădenie neaşteptată va
veni peste ei [aşa de repede], ca durerile naşterii
[neaşteptate] pe femeia însărcinată; şi nu va fi
chip de scăpare” (1 Tes. 5:3). Apoi “însuşi
Domnul va coborî, cu un strigăt , cu glasul unui
arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu” (1 Tes.
4:16). Înfăţişarea Lui furioasă şi plină de mânie
va fi văzută de oricine care a trăit vreodată pe
pământ să vadă. El va arăta tuturor cât de
hidoasă va fi răzbunarea Lui pentru toţi

păcătoşii nepocăiţi, inclusiv toţi Creştinii
neconvinşi, toţi învăţătorii şi propovăduitorii
falşi care se reprezintă pe sine ca aparţinând
Lui.57 Cât de repede va cădea toată lumea cu faţa
la pământ, plângând şi tânguindu-se, îngrozită
de realitatea neaşteptată a adevăratei Lui naturi,
a urii Lui pentru păcat.58 Atât persoanele
însemnate cât şi cele de rând vor plânge şi se vor
tângui. Ei s-ar pocăi imediat, dacă ar putea când
Hristos va veni la ei cu furia Lui.59 Este scris,
“Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii
oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi
oamenii slobozi s-au ascuns, în peşteri şi în
stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor:
Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţă celui ce
şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;
căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine
poate sta în picioare?” (Apocalips. 6:15-17).
“Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului
celui viu!” (Evr. 10:31). Cât de îngrozitor pentru
oameni să realizeze într-un astfel de moment că
îşi vor petrece veşnicia în Infern.60

În prezent, multe biserici afirmă în mod fals
că Cuvântul Domnului depinde de interpretarea
lor. Este fals. Dumnezeu nu-şi lasă Cuvântul la
dispoziţia interpretărilor omeneşti.61 Cuvântul
Lui afirmă,  “nici o proorocire din Scriptură nu se
tâlcuieşte singură” (2 Pet. 1:20). Cuvântul lui
Dumnezeu are un înţeles unic. Orice altceva
decât semnificaţia lui este o interpretare
personală şi falsă.

Duhul Domnului în Cuvânt spune că El
trebuie să fie în noi pentru ca să fim salvaţi.62

Când Cuvântul Domnului afirmă că El trebuie să
meargă, să vorbească şi să lucreze în şi prin noi,
Cuvântul Lui spune exact acest lucru. Cuvântul
Domnului spune că Îl urâm pe Dumnezeu dacă
nu credem şi nu-l slujim.63 Este exact ceea ce
vrea să spună. Deşi pretindem că suntem
salvaţi, drumul nostru se îndreaptă tot către
Infern. Cum poate cineva să nu înţeleagă ce
însemnă Cuvântul lui Dumnezeu când e atât de
simplu pentru toţi să vadă? Cei care deformează
Cuvântul Domnului şi îl interpretează aşa cum
vor ei astfel încât să-şi poată justifica păcatele
joacă un joc nesăbuit cu Cuvântul Domnului.
Dumnezeu nu permite nimănui să se joace cu
Cuvântul Lui. Cuvântul este Dumnezeu însuşi şi
El, Cuvântul, Se proclamă a fi un terorist.64 Dacă
aş fi în locul vostru aş alege pe altcineva să joc
jocuri decât pe cel mai mare şi mai renumit
terorist al universului. Ştim cu toţii cine va
câştiga. “Domnul umblă în furtună şi vârtej [un
ciclon, o tornadă]” (Naum 1:3). Acestor oameni
nesăbuiţi nu le pasă dacă ajung în Infern sau nu.
Numai după ce vor ajunge în Infern le va păsa.65

Atunci se vor blestema pe ei înşişi pentru că au
fost atât de nesăbuiţi. Satan i-a făcut să creadă
că şi-au vândut sufletele pentru ceva
important.66 În Infern vor afla cât de inutil şi
condamnabil a fost acest lucru.67

Oamenii nesăbuiţi au comis o crimă din ură

45 Gen. 6:5-8, 17, 19:12-13, 24-26, Deut. 10:17, 28:14-68, Ps. 7:11-12, 11:5-6, 90:11, 99:1, Prov. 1:24-27, Naum. 1:2-6, 2 Cor. 5:11, Evr. 12:29, 2 Pet. 2:4-6, 9,
Apoc. 19:11-12  46 Ex. 20:5-6, Deut. 4:29-31, 5:29, 7:9-11, 28:1-14, Ps. 25:14, 31:19, 85:9, 103:11, 13, 17, 118:4, Isa. 8:13, Dan. 9:4, Ioan 14:21, 15:9-10, 1 Ioan
2:2-6, 3:24, 5:3, 2 Ioan 6  47 Isa. 13:4-11, 24:17-21, Ezec. 38:19-23, Mat. 24:7-8, 21, 29-31, Fapt 2:19-20, 2 Pet. 3:10, 12, Apoc. 15:1, 7, 16:1-4, 8-11, 17-21  48
Ex. 19:16-20, cap. 20, Deut. 4:10-14, 24, 33, 35-36, 5:4-27 49 Evr. 12:18-21  50 Deut. 5:29, Ps. 2:11, Prov. 16:6, Ecl. 12:13  51 Ezec. 33:2-9, Luca 10:2-3, Ioan
3:16-17, 17:11, 14-16, 20-21, 2 Cor. 5:18-20, 1 Ioan 4:9-10  52 Mat. 5:11-12, 23:34-35, Luca 20:9-16, 21:12, Ioan 15:18-20  53 Num. cap. 16, Ps. 106:16-18,
Isa. 53:2-3, Mat. 23:29-31, 34, 37, Marcu 5:1-16, Luca 11:47-51, 13:34, Fapt 6:8-15, 7:38-39, 51-60, 8:3-4, 2 Cor. 10:10, 12:15, 2 Tim. 3:12, Apoc. 18:24, 20:4
 54 Mat. 3:12, 11:22, 12:36, 16:27, Luca 13:24, Ioan 12:48, Fapt 17:31, Rom. 2:5-16, 14:10-12, 1 Cor . 3:13, 2 Cor. 5:10, 1 Pet. 4:5, Apoc. 11:18, 22:12 55 Apoc.
cap. 6, 8, 9, 10:5-7, 15:1, 6-7, cap. 16  56 Mat. 24:30-31, 1 Cor . 15:52, Apoc. 8:13

57 Isa. 29:13-14, 20, 30:1, 14, 30, 33, 33:14, Ier. 5:9, 13-14, 22:24, 29-31, Mic.
7:4, 16-17  58 Ps. 5:4-6, Isa. 2:10-11, 19-22, 13:4-11, 24:17-21, 34:1-4, Mat.
24:48-51, 2 Pet. 3:10-12, Apoc. 6:8, 12-17  59 Prov. 1:24-32, Isa. 45:23, Rom.
14:11, Fil. 2:10-11 60 Isa. 33:14, Mat. 3:12, 8:12, 10:28, 13:41-42, 25:41, 46,
Luca 16:20-26, 2 Tes. 1:7-9, Apoc. 14:10-11, 19:20, 20:10, 15, 21:8  61 1 Cor.
2:13, Gal. 1:6-12, 1 Tes. 2:13, 1 Tim. 6:3-5, 2 Tim. 3:16-17, 2 Pet. 1:21  62 Ioan
14:6-21, 23, 15:4-7, Rom. 8:1, 6-14, 2 Cor. 5:17, 21, 1 Ioan 3:4-6, 24, 5:12  63
Mat. 6:24, Luca 11:23, 1 Ioan 2:4, 4:20 64 Deut. 32:35-43, Iov 18:14, Prov.
1:26-32, Mal. 2:1-3, Luca 13:24-28, 2 Cor. 5:11, Apoc. 19:11-21, 20:9-15,
21:8  65 Mat. 25:30, Luca 16:23-28, Rom. 2:9, 2 Tes. 1:8-9  66 Mat. 16:24-27,
Marcu 9:43-48, 2 Pet. 2:1-3, 18-19, Iuda 11-13  67 Mat. 13:41-42, 49-50,
25:14-30, 44-46, Luca 16:22-31, 2 Tes. 1:8-9, 2 Pet. 2:4-17

Stimate Domn,
Îi mulţumesc Domnului şi Mântuitorului

Isus Hristos pentru lucrările pe care mi le-aţi
trimis – Thanks (Mulţumiri) şi Your Way
(Calea Voastră). De când am găsit un exemplar
din Our Lord’s Favorite Thing (Lucrul
preferat al Domnului) la magazinul unde
lucrez, am aşteptat cu nerăbdare o veste de la
dumneavoastră. Vă rog să-mi trimiteţi un
exemplar din Signs of the Times (Semnele
Timpului) and Dry Bones (Oase uscate). Fie ca
Domnul Isus să continuie să vă binecuvânteze
pe dumneavoastră şi pe toţi cei dragi.
Al dumneavoastră întru Hristos,
R.B.                                        Brooklyn, New York

oameni ca Tony. Ce dar de la Dumnezeu a
fost scurta sa apariţie la radio. Domnul
Dumnezeu mi-a dat exact ceea ce aveam
nevoie să scap de un blestem familial care
merge departe până la implicarea bunicului
meu cu Masoneria. Aleluia. Vă mulţumesc
tuturor celor care aţi fost alături de Tony, şi
nu aţi fugit speriaţi. Vă mulţumesc, vă
mulţumesc.
Cu sinceritate,

K. M.                                  Fulton, New York

(continuare la pagina 4)
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Stimate domn,
Vă transmit salutări în numele Domnului şi

Mântuitorului Isus Hristos. Amin.
Vă trimitem alăturat fotografiile de la prima

întâlnire cu două sute de pastori. Lăudat fie
Domnul. Totul a decurs bine. Am început întâlnirea
la ora 9:00 dimineaţa şi am continuat până la ora
13:00. După o oră de pauză pentru masa de prânz,
am început iniţierea şi am plătit salariile pentru luna
iunie. Am informat pe toţi pastorii că va mai fi o
întâlnire luna aceasta.

Toţi pastorii sunt foarte fericiţi. Sunt multe
solicitări din partea altor pastori să se alăture
Misiunilor Creştine Alamo.
Anul trecut au fost patruzeci
de studenţi care au absolvit
colegiul local al Bibliei. Toţi
doresc să ni se alăture.
Lucrările scrise şi distribuirea
gratuită a Bibliilor a inspirat
pe mulţi pastori să ni se
alăture.

Vă rugăm să vă rugaţi
pentru noi.
Cu stimă,
C. L.        Amalapuram, India

1. Fotografie a grupului de
200 de  pastori şi femei ale
Bibliei
2. Rev. C. L. adresându-se
adunării
3, 4 şi 5. Pastorii Misiunilor
Creştine Alamo şi femeile
Bibliei slăvindu-l pe Domnul
6. Pastorii promiţând solemn
să-l slujească pe Domnul
exclusiv în Misiunile Creştine
Alamo

împotriva lui Hristos. Ei L-au răstignit pentru că
au crezut minciunile care s-au spus despre El.
Au spus minciuni despre El deoarece nu au
putut suporta ca El să propovăduiască şi să
predice acelaşi mesaj pe care îl propăvăduiesc şi
îl predic eu. Oamenii răi au comis, de asemenea,
crime din ură împotriva profeţilor şi
apostolilor.68 Ei i-au ucis pentru că
propovăduiau acelaşi mesaj pe care îl
propăvăduiesc şi eu astăzi. Mai întâi au spus
minciuni despre ei, apoi i-au ucis. Biblia ne
spune că în aceste ultime zile, Satan va fi încă
şi mai plin de mânie, iar oamenii lui vor comite
mult mai multe crime din ură decât au comis
vreodată.69 Apoc. 12:12 ne avertizează, “Vai de
voi pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât
la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că

are puţină vreme.” Minciunile, persecuţiile şi
acţiunile sale nesăbuite sunt şi mai depravate
şi mai răspândite decât înainte deoarece el are
instrumente noi pentru a le răspândi,
instrumente cum ar fi mijloacele de informare,
presa, filmele, calculatorul, bisericile false,
cultul său, slujitorii săi, şi maşina sa de
propagandă bine-pregătită.70

Astăzi suntem minţiţi pe plan internaţional.
Persecutarea plină de ură cu care ne confruntăm
nu se limitează la închisori şi moarte. Înainte de a
fi fost salvaţi şi de a fi predicat mesajul lui
Hristos, toată lumea ne iubea. Acum ne urăşte
toată lumea pentru că mesajul pe care îl
predicăm este acelaşi cu cel pe care l-a predicat
Hristos, profeţii şi apostolii lumii, şi anume, că
nu puteţi intra în Împărăţia Cerului dacă aţi
păcătuit şi nu puteţi să vă opriţi să păcătuiţi

dacă nu vă uniţi spiritul cu Duhul etern al lui
Dumnezeu.71 “Fără care [sfinţenie] nimeni nu va
vedea pe Domnul” (Evrei. 12:14). “De acum să
nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva
mai rău.” (Ioan 5:14).

Dumnezeu trebuie să trăiască în noi în
permanenţă dacă dorim să intrăm în Împărăţia
Cerului.72 Numai Dumnezeu care trăieşte în noi
ne poate păstra destul de puternici spiritual
pentru a nu păcătui.73 Numai Duhul lui
Dumnezeu aflat în noi trăieşte veşnic.74 Nu
există nici o religie pe pământ care să ne dea
viaţă eternă.75 Numai Dumnezeul din noi ne
poate da viaţă veşnică.76 

Dumnezeu ştie că nu vom fi în această lume
mult timp,77 deci El dă tuturor destul frâu liber fie
pentru a face ceea ce spune El fie pentru a se
pierde. Fiecare persoană decide unde îşi va

68 Mat. 14:8-11, 23:34-35, Ioan 15:20-21, Fapt 7:51-60, Iuda 8, Apoc. 20:4  69 Jer. 30:7, Dan. 12:1, Ioel 1:2-12, Mat. 24:6-12, 2 Tim. 3:13, 1 Pet. 5:8 70 Jer. 30:7, Dan. 12:1, Mat. 24:21-22  71 Ioan 15:18-22, Rom. 7:9-
25, 8:1-13, Gal. 4:16, 1 Ioan 4:4 72 Jer. 31:33-34, Mat. 10:22, Rom. 2:7, 8:9-17, Fil. 3:8-11, 1 Ioan 2:24-25 73 Ioan 15:5, 16:33, Gal. 5:16, Fil. 1:6, 9-11, 2:13, 15, 4:13, Evr. 13:20-21, 1 Ioan 3:9, 4:4 74 Ioan 3:15, 6:68, 10:27-
30, 17:2-3, Rom. 6:22-23  75 Ex. 20:2-6, Deut. 4:35, 1 Sam. 2:2, 2 Sam. 7:22, Fapt 4:12  76 Ioan 1:3, 10-12, 3:16, 36, Fapt 13:48-49, Rom. 6:22-23, 2 Cor. 4:6, 10-11, Gal. 6:8, Tit 3:7 77 I Cron. 29:15, Ps. 78:39, 89:47-48,
144:4, 146:3-4, Isa. 2:22, 40:7-8, Iac. 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24-25  

(continuare de la pagina 3)
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Fratele B.A. – Ghana

Deasupra – Credincioşii
Misiunilor Creştine
Alamo slăvindu-l pe
Domnul – Bolgatanga,
Ghana, Africa

3.

Contactaţi-ne la: info@alamoministries.com

Marea prefacere actuală a lumii A F R I C A

petrece veşnicia.78 Dumnezeu
ne spune că dacă îl vom sluji,
vom ajunge în Ceruri, iar dacă
nu-l vom sluji, vom ajunge în
binecunoscutul Infern despre
care fiecare Creştin adevărat
a propăvăduit de multe
generaţii.79 Este la latitudinea
voastră să alegeţi.80 “Domnul
nu întârzie în împlinirea
făgăduinţei Lui, cum cred
unii; ci are o îndelungă
răbdare, şi doreşte ca nici
unul să nu piară, ci toţi să
vină la pocăinţă.” (2 Pet. 3:9).

Dacă aş fi în locul
vostru, nu aş asculta pe
nimeni privitor la acest
subiect, adică pe nici o
persoană care v-ar spune
altceva decât vă spun eu că
este Cuvântul lui

Dumnezeu.81 Profeţi şi predicatori falşi vă vor
linişti cu minciuni şi vă vor spune că
Dumnezeu reprezintă doar dragoste.82 În
viziunea lor Dumnezeu pare mai mult ca un
Moş Crăciun sau un alt personaj de ficţiune.
Dacă aş fi în locul vostru, aş citi Biblia şi aş
vedea ceea ce este corect, deoarece vă
vorbesc de sufletul nepieritor care îşi va
petrece veşnicia într-un loc veşnic.83

Propagandiştii lui Satan au afirmat că
Dumnezeu închide ochii la păcate, dar nu e
adevărat.84 Aceiaşi propagandişti ne-au făcut
pe noi cei care aducem adevărul lui Dumnezeu
lumii să părem răufăcători.85 Nu putem face prea
mult în privinţa asta, decât să ne rugăm la
Dumnezeu să aibă grijă de ei pentru noi.86 Aceşti
propagandişti controlează mijloacele de
informare, presa, ca şi biserica guvernamentală

universală şi agenţiile sale.
Dumnezeu ne spune să întoarcem celălalt

obraz, adică să continuăm să propăvăduim
adevărul Lui.87 Isus a spus, “Cine vă primeşte pe
voi, [prin Duhul Lui care trăieşte şi vorbeşte în
noi] Mă primeşte pe Mine” (Matei 10:40). Aici
Isus spune că dacă credeţi că noi suntem răi,
atunci trebuie că credeţi că şi Dumnezeul
adevărat este rău. După părerea lui Dumnezeu,
aceasta vă face pe voi răi.

În Luca, capitolul şaisprezece, un om care
imploră spiritul lui Avraam să-i pună un strop de
apă pe limbă ca să-i aline setea în chinurile
aprinse ale Infernului a fost dezamăgit de
răspunsul lui Avraam. Avraam i-a răspuns că
chiar dacă ar fi vrut să-i dea un strop de apă, nu
ar fi putut datorită prăpastiei uriaşe dintre Rai,
unde era Avraam şi Infern, unde se afla
păcătosul odată bogat. Spiritul omului
condamnat a cerut atunci ca cineva să fie trimis
la fraţii lui şi să-i avertizeze de chinurile
Infernului. Avraam i-a răspuns, “ ‘Au pe Moise
şi pe prooroci [cuvântul Domnului]; să asculte
de ei.’ ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el; ‘ci dacă se
va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’ Şi
Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise
şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar
învia cineva din morţi’ ” (Luca 16:29-31).

Pentru a dovedi adevărul afirmaţiei lui
Avraam, Hristos a venit, a murit, apoi a înviat din
morţi. Cu toate acestea, ei nu cred.88 Toţi
slujitorii lui Hristos au murit în păcat. Toţi au
fost înălţaţi din moarte de Duhul nemuritor al
Sfintei Treimi a lui Dumnezeu. Totuşi, oamenii
nu-i cred. Aceasta ar trebui să facă afirmaţia lui
Avraam să răsune puternic în urechea celor mai
depravate suflete, şi să le trezească la pocăinţă
pentru păcatele lor şi să-l slujească pe Domnul
cu zel: “Dacă nu ascultă pe Moise şi pe
prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia

cineva din morţi” (Luca 16:31). Dacă credeţi în
Cuvânt veţi fi mântuiţi. Dacă vă îndoiţi de
Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că îl
consideraţi un mincinos. Această îndoială duce
la condamnarea sufletului.89

Acum, întreaga lume nu are nici o scuză
pentru respingerea milei lui Dumnezeu pentru
aceasta în Hristos. Când aceşti păcătoşi
nepocăiţi ajung la judecata cea din urmă a lui
Dumnezeu, ei vor fi trimişi în Infern pentru
veşnicie.90 Când vor ajunge la judecata cea din
urmă a lui Dumnezeu, vor vedea cât de
nesăbuiţi au fost că nu au crezut lucrurile pe
care Dumnezeu le-a comunicat prin slujitorii Lui
şi în Cuvântul Lui. Ce păcat că nu a crezut că
adevărata dragoste este respectarea poruncilor
lui Dumnezeu, nimic mai mult.91

 Isus se laudă în Apoc. 1:18, “Cel viu Am
fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.” Nu
vă puteţi lăuda în acest fel decît dacă Sfânta
Treime a lui Dumnezeu trăieşte şi lucrează în voi
neîncetat, zi de zi, până la sfârşit.92

Isus a dezvăluit secretul său divin în
noaptea dinaintea părăsirii ucenicilor Lui.93

Pentru a sta departe de Infern, pentru a intra în
Rai, pentru a dobândi viaţa Lui veşnică, şi
pentru ca noi să avem putere pe pământ ca şi în
Ceruri, trebuie “să ne naştem din apă şi din
Duh” (Ioan 3:5). El trebuie să trăiască în noi.

A fost greu pentru ucenicii lui Hristos să
fie fericiţi când El le-a spus că nu va mai fi cu ei
întrupat în trupul omenesc, dar Isus le-a
promis că pierderea lor va fi compensată de o
binecuvântare mult mai mare decît prezenţa
Lui umană.94 O prezenţă spirituală Îi va lua
locul, să rămână cu ei pentru totdeauna, şi să
locuiască în ei şi în toţi cei care Îl vor urma
până la sfîrşitul lumii.95

Dacă citiţi Cuvântul lui Dumnezeu, veţi fi
pregătiţi să-l primiţi pe Isus, Domnul nostru, şi

78 Deut. 30:19, Josh. 24:15, Prov. 1:29-31, Mat. 6:24 79 Ps. 9:17, Prov. 15:24, Isa. 33:14, Mat. 7:13-14, 2 Tes. 1:7-9, Apoc. 14:9-11, 20:10-15, 21:8  80 Ex. 32:26, Osea. 4:6, Mat. 6:24, Ioan 12:46-48  81 Deut. 4:2, Prov. 19:27,
1 Cor . 2:11-16, Gal. 1:6-9, I Tim. 6:3-5, 1 Ioan 2:27, 4:1, Apoc. 22:18-19  82 Isa. 5:20, Jer. 5:31, 6:13-14, Mat. 24:11, Luca 6:26, 2 Pet. 2:1-19, Iuda 16-19 83 Gen. 6:13, 17-18, 19:13, 24-25, Deut. 10:17-18, Isa. 13:9, Col.
3:24-25  84 Gen. 6:5-7, 18:20-21, 19:12-13, 24-26, Ps, 5:4-6, 11:5, Prov. 6:16-19, Ioan 5:14, Fapt 17:30-31, 1 Cor . 6:9-10, Efes. 5:3-6  85 2 Tim. 3:12, 1 Pet. 2:12, 4:3-5  86 Ps. 3:1, 3-7, 35:1-3, 50:15, Rom. 12:19-21  87 Mat.
5:39, 10:22, 2 Tim. 2:3  88 Mat. 12:40-42, Ioan 1:5, 10-11, 15:18-24, Fapt 10:36-43, 28:27, Rom. 8:3, 14:9, 1 Cor . 1:23, 15:3-4, 1 Pet. 2:7-8  89 Marcu 16:16, Ioan 3:18, 36, Evr. 3:12, 19, Iuda 5, Apoc. 21:8  90 Mat. 3:12,
8:12, 10:28, 13:40-42, 22:2-14, 25:31-46, Luca 14:16-27  91 Ioan 14:21, 15:9-10, 1 Ioan 2:2-6, 5:3  92 Mat. 6:11, Luca 9:23, Ioan 8:31-32, 15:9-11, Fapt 14:22, Rom. 11:22, Fil. 3:8-16, Col. 1:9-11, 21-23, 1 Ioan 2:24-25  93
Ioan 14:12, 15-21 94 Luca 24:44-53, Ioan 4:1-3, 12:23-24, 15-21, 16:5-22  95 Mat. 10:20, 28:18-20, Ioan 4:23-24, Fapt 2:17-18, 38-39, 1 Cor . 2:9-10  

                 Nigeria
Stimate Pastor Alamo,

Salutări dumneavoastră şi bisericii
dumneavoastră în numele Domnului nostru
Isus, care v-a chemat în grădina Lui. Amin.
Sunt profund recunoscător lui Dumnezeu de
când am primit unele din lucrările
dumneavoastră prin unul din slujitorii lui
Dumnezeu. Lucrările dumneavoastră sunt
adevărată hrană a sufletului deoarece oferă
împrospătare. Mulţumesc lui Dumnezeu că
a creat oameni ca dumneavoastră care sunt
capabili să stingă focul răului în Aceste
ultime zile. Sunt ofiţer de poliţie, cu rangul de

caporal în Poliţia Nigeriană.
Recent l-am acceptat pe
Isus Hristos ca Domnul
meu şi Mântuitorul personal,
împreună cu soţia. Domnul
Dumnezeul nostru, în mila

Fratele W.E. –
Kampala, Uganda

Lui nemărginită,
m-a mântuit pe
mine şi pe soţia
mea şi ne rugăm ca să poată mântui şi alţi
păcătoşi.

Stimate Pastor Alamo, vin cu rugămintea
de a ne trimite Biblii mari, ceva lucrări scrise,
cartea dumneavoastră de 85 de pagini,
Messiah, şi mesaje înregistrate pentru a
contribui la dezvoltarea noastră spirituală şi
pentru a le distribui păcătoşilor de aici în
timpul evanghelizării cu Dumnezeu alături.
Pastore, sper să nu uitaţi să ne trimiteţi tot ce
v-am solicitat. Fie ca Dumnezeu Atotputernic,
care v-a chemat în grădina Lui, să vă
binecuvânteze, în numele lui Isus. Amin.
Fratele dumneavoastră întru Hristos,
C.T.                            Benin City, Nigeria

(continuare la pagina 6)
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Cuminecătura

GUVERNUL DISTRICTULUI COLUMBIA
BIROUL EXECUTIV

WASHINGTON, D.C.   20001
Stimate Rev. Alamo:

Mi-a făcut mare plăcere să primesc un exemplar din “World Newsletter”
(Buletinul de Informare Internaţional) care este foarte informativ pentru Creştinii
din întreaga lume. Se vorbeşte de dumneavoastră în termeni elogioşi deoarece
dedicaţi o parte din programul dumneavoastră foarte încărcat pentru a ţine la
curent Creştinii din întreaga lume cu lucrurile bune care sunt realizate în numele
lui Isus.

Vă mulţumesc din nou, pentru devotamentul dumneavoastră faţă de Isus
Hristos şi dăruirea faţă de umanitate.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragă prietene, şi fie ca să puteţi continua
pelerinajul dumneavoastră pentru dezvoltare spirituală şi luminare.
Cu stimă,

Rev. Donald Robinson, Director
Biroul pentru Religie al Primarului

Tatăl nostru.96 El “va fi în voi” (Ioan 14:17). “Ci
voi veţi primi o putere când se va pogorî Duhul
Sfânt peste voi” (Fapt 1:8). Isus a promis că
după ce va pleca Se va întoarce la ei ca
Mângâietor, “voi locui şi voi umbla în mijlocul
lor” (2 Cor. 6:16).

Ioan Botezătorul  a promis şi el Mângâietorul
cu aceste cuvinte: “El [Hristos] vă va boteza cu
Duhul Sfânt şi cu foc” (Mat. 3:11). Hristos, prin
viaţa şi puterea de la Dumnezeu, a putut să
împlinească scopul lui Dumnezeu, care a fost–şi
este–să creeze o naţiune unită cu El prin acelaşi
Duh, oameni care ar permite lui Dumnezeu,
Cuvântul, să-şi continue încarnarea, misiunea
Lui, în trupul omenesc pe pământ.97 Aceşti
oameni, prin virtutea lui Dumnezeu în ei, sunt o
naţiune de oameni fără păcate, Dumnezei-
bărbaţi şi femei, oameni care sunt capabili să
păstreze legea morală a lui Moise, ca şi “legea
Duhului de viaţă în Hristos Isus” (Rom. 8:2).98 Ei
nu vor stărui niciodată în “legea păcatului şi a
morţii,” deoarece ei îşi vor reaminti mereu că El
este în ei. (Rom. 8:2).99

Dacă nu există o Comuniune Sfântă cu
Domnul în fiecare zi, ne va fi imposibil să trăim
viaţa lui Hristos.100 Majoritatea Creştinilor nu
înţeleg semnificaţia cinei de pe urmă. Cuvântul
lui Dumnezeu ne spune că El este pâinea vieţii
când El, Cuvântul, este consumat de noi.101 El,
Cuvântul, este hrana noastră spirituală, dar
trebuie să ne hrănim cu hrană spirituală zilnic
astfel ca puterea Lui de a trăi, de a învia, de a se
înălţa să trăiască şi să se împreuneze în noi
zilnic.102 Ioan 1:1-2 şi 14 ne spune El este
Cuvântul lui Dumnezeu. Mâncând pe Hristos ca
hrană spirituală şi bând sângele Lui ca băutură
spirituală zilnic înseamnă că citim Cuvântul Lui
zilnic şi facem ceea ce Cuvântul Lui ne spune,
să-l lăsăm să lucreze în noi astfel încât mulţimea
păcătoşilor să se pocăiască pentru păcatele lor,
să fie curăţaţi prin sângele pe care l-a vărsat Isus
pe cruce, şi să învie din moartea de natură
umană în viaţa veşnică a naturii divine a lui
Dumnezeu.103 Astfel voinţa Lui poate fi împlinită
prin prezenţa Lui în noi.104

Duhul ce se găseşte în Cuvântul lui
Dumnezeu ne dă puterea să rămânem fără
păcate.105 Sângele lui ne-a izbăvit de toate
păcatele vechi prin credinţa noastră în puterea
sângelui Lui şi credinţa noastră în Cuvântul Lui,
care este Hristos.106 Puterea vieţii Lui în noi
păstrează natura noastră umană înăbuşită astfel
că numai natura divină trăieşte.107 Este imposibil
să păcătuim dacă trăim numai potrivit naturii
divine şi sfinte a lui Dumnezeu, Cuvântului
Lui.108 Sângele Lui ne oferă acces prin Duhul Lui
la abordarea îndrăzneaţă a tronului lui Dumnezeu
şi la comuniunea cu El.109 Am putea rămâne vii
în permanenţă amintindu-ne mereu că viaţa Lui,
Duhul, se scurge în noi mereu prin unirea
noastră cu El şi unirea Lui cu noi.110

Isus le-a spus ucenicilor Lui că numai dacă

vor avea grijă ca în fiecare zi să “mănânce
trupul Fiului omului [Cuvântul lui Dumnezeu],
şi să bea sîngele Lui [să se unească cu El
zilnic], [ei] nu au viaţă în ei înşişi” (Ioan 6:53).
Cei dintre noi care suntem mântuiţi datorită
prezenţei vieţii Lui în noi trebuie întotdeauna
să ne amintim de aceasta dacă dorim să
păstrăm viaţa Lui, care este chiar viaţa noastră
veşnică. Cuvântul lui Dumnezeu mai afirmă,
“sângele este viaţa (sufletul)” (Deut. 12:23). Cu
alte cuvinte, viaţa noastră este în sângele pe
care El l-a vărsat pentru noi.111

Nu putem comunica cu Dumnezeu dacă
suntem păcătoşi.112 Fără împărtăşirea cu
Dumnezeu, nu avem viaţă veşnică. Isus a spus,
“Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele
Meu, are viaţă vecinică, şi Eu îl voi învia în ziua
de apoi” (Ioan 6:54). Numai după ce păcatele
noastre sunt spălate în sângele lui Hristos
putem comunica cu Dumnezeu.113 Cei ale căror
păcate nu au fost spălate încă în sângele lui
Hristos nu au viaţă, nu au Împărtăşire Sfântă
cu Dumnezeu. Ei sunt morţi în păcatele şi
abuzurile lor şi nu au Duhul veşnic al vieţii lui
Dumnezeu în ei. Dumnezeu nu se află în ei.

Satan ar dori mai degrabă să ne ştie adormiţi
şi inconştienţi de faptul că Dumnezeu este în
noi. Dacă noi cei care suntem mântuiţi ne
amintim că Dumnezeu este în noi, nu vom mai
dormi şi nu vom mai fi slabi. Din contră, vom fi
puternici. Deoarece crezând mereu că El este în
noi, vom fi mereu uniţi cu El, iar El va fi unit cu
noi.114 Dumnezeu este supărat şi mânios pe cei
care dorm, deoarece aceştia se îndoiesc că
Dumnezeu este în ei. Ca urmare, ei nu
împărtăşesc Împărtăşirea Sfântă cu El şi El nu va
comunica cu ei. Dacă ne îndoim că El este în noi
după ce am fost mântuiţi este păcat. Suntem

mântuiţi prin credinţă şi suntem condamnaţi
prin îndoială.115 De aceea, dacă ne îndoim că El
este în noi am fi consideraţi în 1 Corintieni 11:23-
30 ca participând în mod nevrednic la ritualul
Împărtăşirii Sfinte cu Dumnezeu.

Adevărata împărtăşire cu Dumnezeu nu
este numai un ritual bisericesc. Aceasta
înseamnă să ne amintim mereu că El este în noi
prin împărtăşire prin rugăciune şi ascultând
întoarcerea comuniunii Lui cu noi.116 Dacă
credem că mântuirea este altceva decât prezenţa
lui Dumnezeu în noi, dacă credem că mergând la
biserică câte o oră sau zece ore pe săptămână şi
încălzind un scaun acolo este acelaşi lucru cu
prezenţa lui Hristos în noi, comitem o greşeală
gravă. Scripturile ne spun clar că oricât ne-am
ruga, oricâte imnuri am cânta, oricâte ore am
petrece într-o clădire construită de om numită
biserică şi de oricâte ori batem din palme, ne
lipsim de anumite lucruri, ne târâm în genunchi la
statui, ne criticăm pe noi înşine, postim, sau
oricâte fapte bune facem, acestea nu sunt decât
zdrenţe murdare pentru Domnul.117 Dacă
Dumnezeu nu este în tine, nu eşti nimic şi nu faci
nimic.118 Practicarea unei versiuni proprii de
spiritualitate nu face altceva decât să-l înfurie pe
Dumnezeu cu ideile originale despre bunătate,
care încă o dată nu reprezintă decât o zdreanţă
murdară pentru Dumnezeu.119 El trebuie să
trăiască în voi şi să meargă în mijlocul
vostru.120 Lui Dumnezeu nu-i pasă cât de mari
sunt catedralele voastre sau dacă sunt făcute
din cristal sau aur. Catedralele construite de
oameni nu au nimic comun cu Dumnezeu. Voi
sunteţi templul unde Dumnezeu vrea să
trăiască,121 şi dacă nu trăieşte în voi, dacă Duhul
care l-a înviat pe Hristos din morţi nu este în voi,
atunci nu sunteţi ai Lui.122

96 Isa. 55:11, Ioan 5:24, Rom. 10:8-11, 17, 1 Ioan 5:7-13  97 Rom. 7:4-6, 1 Cor . 12:12-14, Efes. 5:25-27, 1 Pet. 2:9-10  98 Ier. 31:33-34, Efes. 5:25-27, 1 Pet. 1:17-23, 2:9-10  99 Mat. 5:14-16, 48, Evr. 13:20-21  100 Mat. 6:9-11, Luca 9:23-26,
Ioan 6:53, 15:4-6, Rom. 8:1-2, 5-6, Gal. 5:16-17, Evr. 3:12-14  101 Ioan 6:33, 47-58  102 Ioan 6:48-58  103 Col. 3:16, 1 Tes. 2:13, 2 Tim. 3:16-17, Evr. 1:1-3, 1 Ioan 1:1-3, 7, 2 Pet. 3:1-2 104 Fapt 17:11 105 Ioan 7:37-39, 14:15-17, Rom. 8:1-11,
1 Cor . 6:11, Gal. 5:22-25, Efes. 2:13, 18-22  106 Mat. 26:28, Fapt 20:28, Rom. 3:24-26, Col. 1:20-23, Apoc. 1:5-6, 19:13  107 Rom. 6:6, 11-13, 7:4, 8:13-14, 13:14, Gal. 5:24-25, Efes. 2:1-6, 4:22-24, Col. 3:9-10, Tit 2:12-14  108 Rom. 8:1-10, Gal.
5:16, 25, Efes. 5:8-9, 1 Ioan 3:9  109 Rom. 8:26-27, Efes. 2:18, Evr. 4:14-16, 11:6, Apoc. 1:5-6  110 Ioan 14:15-21, 23-27, 17:19-23  111 Mat. 26:28, Marcu 14:24, Luca 22:20, Ioan 6:53-57, Efes. 2:14-18, Evr. 9:7, 12-14, 20, 22, 10:19 112 Iov
35:13, Ps. 34:15-16, 66:18, Prov. 28:9, Isa. 59:2, Ioan 9:31  113 Ioan 6:53-57, Gal. 4:4-7, Efes. 2:13, Evr. 10:19-22, 1 Ioan 1:3-7  114 Ioan 14:15-21, 23-27, 17:19-23 115 Marcu 16:16, Ioan 3:18, 36, 11:25-26, Gal. 3:7-9, 14, Efes. 2:8 116 Luca
18:1, 21:36, 1 Tes. 5:17  117 Isa. 64:6  118 Ioan 15:5   119 Isa. 55:8-9, Amos 5:21-24  120 Ier. 31:33, 2 Cor. 6:16, Evr. 8:10  121 1 Cor . 3:16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:16-18, Efes. 2:19-22  122 Ioan 3:5-7, 6:51-58, Rom. 8:5-9, 1 Ioan 5:11-12  

(continuare de la pagina 5)
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Dacă luaţi cuminecătura cu El în chip
nevrednic, adică, dacă credeţi că El aprobă
păcatul şi consideraţi că comunicaţi cu El,
comuniunea voastră cu El este nevrednică.
Corintieni 1, 11:29 afirmă, făcând aceasta veţi
mânca şi bea osânda voastră, deoarece nu
deosebiţi trupul Domnului. Hai să vedem ce
este trupul Domnului. Trupul Domnului este
compus din noi, cei care îl avem pe Dumnezeu
în noi. Concretizarea lui este Cuvântul încarnat
care continuă lucrarea Lui pe pământ în
trupurile noastre omeneşti. Conţinutul acelora
dintre noi care sunt containere trebuie să fie
Dumnezeu. Nu numai că trebuie să arătăm ca
El, ci să-l adăpostim înăuntu pentru a fi
mădulare ale trupului Domnului

Deosebirea trupului Domnului înseamnă
doar să ne amintim că Dumnezeu este în aceia
dintre noi care sunt mântuiţi, întotdeauna
amintindu-ne că suntem o parte complexă a
trupului Lui, acolo unde viaţa Lui trăieşte, şi
amintindu-ne mereu că viaţa Lui este chiar
viaţa noastră. Dacă nu deosebim trupul
Domnului înseamnă că nu înţelegem aceasta.
A nu şti că Dumnezeu este în tine este
echivalent cu a dormi spiritual. Cei care nu
deosebesc trupul Lui vor chema un blestem
asupra lor. “Din pricina asta sunt printre voi
mulţi neputincioşi şi bolnavi” (1 Cor.11:30).
“Cel care mănâncă şi bea în mod nevrednic”
este cel care crede că se uneşte cu Dumnezeu
mâncând pesmeţi, bând vin, sau suc de
struguri în ceremoniile bisericeşti. Aceşti
oameni comit un păcat, deoarece împărtăşesc
din trupul Domnului în mod nevrednic.

Împărtăşirea cu Dumnezeu nu înseamnă să
mâncaţi pesmeţi, să beţi vin sau suc de
struguri. Nici nu este o ceremonie care are loc o
dată pe zi, o dată pe săptămână, o dată pe lună,
sau o dată pe an. Cei care sunt trupul lui
Hristos sunt trupul Lui doar pentru că El
trăieşte în trupul lor omenesc. Ei se unesc cu El
iar El se uneşte cu ei în fiecare zi. Cei care se
îndoiesc de aceasta îşi mănâncă şi beau
osânda.123 Ei nu deosebesc trupul Domnului
deoarece ei nu înţeleg din ce este format în
realitate trupul lui Hristos. Repet, nu este
vorba de pesmeţi, vin sau suc de struguri.

Dacă noi formăm trupul Lui, înseamnă că El
trăieşte în noi. Credinţa în aceste lucruri provine
din a asculta Cuvântul,124 a trăi viaţa lui
Dumnezeu din noi, şi a vedea lucrurile ce se vor
întâmpla, acele lucruri despre care El spune că se
vor întâmpla când ascultăm vocea Duhului din
noi , care nu s-a îndepărtat niciodată din
Cuvântul Marelui Testament, Noul
Testament.125 Este imposibil să-l mulţumim pe
Dumnezeu fără credinţă.126 Scripturile ne spun
că dacă nu uităm că El este în noi după
Mântuire, nu ne vom mai împărtăşi cu El şi nu îi
vom permite să lucreze în noi. De aceea, noi
înşine vom încălca Noul Testament dacă nu-i
mai permitem vieţii Lui să trăiască în noi.127 Dacă
viaţa Lui veşnică nu este în noi, nu avem viaţă
veşnică.128 Viaţa noastră eternă trebuie că
provine din viaţa Lui trăind în noi. “În nimeni

altul nu este mântuire, căci nici nu
este supt cer nici un alt nume dat
oamenilor [care să ne mântuiască]”
(Fapt 4:12). Suntem mântuiţi numai
dacă credem în existenţa Lui în noi,
iar dacă ne îndoim de existenţa Lui
în noi suntem condamnaţi.129

Aşa cum a spus Isus bisericii
din Sardes, “Ştiu faptele tale, că îţi
merge numele că trăieşti, dar eşti
mort [eşti viu, eşti mîntuit, dar eşti
mort]. Veghează şi întăreşte ce
rămâne”(Apoc. 3:1-2). Cu alte
cuvinte, El spune că au uitat să-şi
amintească că Dumnezeu este în
noi. Aşa că prin credinţă, “Veghează
şi întăreşte ce rămâne, care e pe
moarte, căci eu [Isus] n-am găsit
faptele tale desăvârşite înaintea
Dumnezeului meu. Adu-ţi aminte
dar cum ai primit [cum Duhul vieţii
te-a pătruns] şi auzit! Păstrează
[credinţa că Dumnezeu este în tine],
şi pocăieşte-te [de acest păcat,
această îndoială]! [Isus a spus]
Dacă nu veghezi voi veni ca un hoţ
şi nu vei şti în care ceas voi veni
asupra ta [vei fi condamnat]”
(Apoc. 3:2-3).

Unii din biserica din Sardes
erau demni, deoarece au mers
alături de Hristos îmbrăcaţi în alb.130 Ei şi-au
adus aminte că Hristos, Atotputernicul
Dumnezeu, era în ei. “Cel ce va birui [începe
să creadă că sunt în el], va fi îmbrăcat în haine
albe [să fie mântuit]; nu-i voi şterge
nicidecum numele din cartea vieţii [el nu va fi
condamnat să meargă în Infern], şi voi
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi
înaintea îngerilor Lui” (Apoc. 3:5).

Isus a spus, “Oile Mele ascultă glasul Meu
[aud comuniunea mea cu ele]; Eu le cunosc [prin
comuniunea lor cu Mine], şi ele vin după Mine
[pe când merg în mijlocul lor]: Eu le dau viaţă
vecinică; în veac nu vor pieri, nimeni nu le poate
smulge din mâna Mea” (Ioan 10:27-28).

Dacă uităm Împărtăşirea Sfântă cu Domnul
şi Mântuitorul nostru zilnic, care reprezintă viaţa
Lui în noi, mai întâi vom avea suişuri şi
coborâşuri în viaţa spirituală şi în cele din urmă
nu vom avea viaţă veşnică deloc.131 Domnul nu
va locui în acest templu.132 Dumnezeu nu va
împărţi templul Lui cu nici un Duh rău, inclusiv
îndoiala. Nu-l putem sluji pe Dumnezeu într-o zi,
iar apoi să uităm ziua următoare că trupul nostru
este templul lui Dumnezeu.133 Dumnezeu
doreşte să posede templul în întregime134 Aceasta
înseamnă întreaga inimă, întregul suflet, întreaga
minte şi toată puterea noastră. Această poruncă
este prima şi cea mai importantă dintre toate.135

Dacă Sfânta Treime al lui Dumnezeu nu
este prezentă în noi, este imposibil pentru
Duhul din noi să fie predicator, martor şi
reprezentant al lui Dumnezeu Însuşi cu
capacitatea de a se glorifica pe Sine în noi
convingând oamenii că el, de fapt, îşi

continuă marşul Lui victorios pe pământ
prin noi.136 Numai dacă există o unire a Viţei
cu mlădiţele, vom găsi pacea, fericirea şi
puterea pe care le dobândim cu rugăciuni
prin sălăşuirea Lui, ceea ce reprezintă
împlinirea promisiunii Duhului care vine în
ziua de Rusalii.137

Sălaşuirea lui Dumnezeu are o condiţie.138 
Trebuie să respectăm această condiţie, deoarece
El este singura sursă de viaţă veşnică pentru
noi.139 Dacă o facem, El ne promite că “va locui
în [noi] şi va umbla în mijlocul [nostru]” (2 Cor.
6:16). Nu ne foloseşte la nimic dacă cunoaştem
doar lucrurile pe care Sfântul Duh le poate face
pentru noi. Nu ne foloseşte la nimic să acceptăm
întreaga noastră dependenţă de El doar dacă ne
dăm seama pe deplin că unica Sfântă Treime a
Duhului lui Dumnezeu care trăieşte în noi este
Propăvăduitorul şi Puterea noastră.140 El
locuieşte numai în aceia dintre noi care
reprezentăm trupul lui Hristos, adevărata
biserică a lui Dumnezeu.141 Dacă acceptăm pe
deplin promisiunea Domnului că El “va locui în
[noi] şi va umbla în mijlocul [nostru],” şi dacă
trăim sub controlul Lui deplin prin această
credinţă, oriunde ne aflăm spiritual în acest
moment, relaţia noastră cu Sfânta Treime a lui
Dumnezeu va fi restaurată. Dumnezeu va avea
atunci control deplin asupra vieţii noastre şi ne
va inspira. El ne va umple pe toţi şi ne va
binecuvânta pe noi toţi cei care ne-am deschis
Lui şi sălaşului Lui.142 Acest fapt este confirmat
prin epistole.143

Duhul l-a condus pe Apostolul Paul să-i
condamne pe ucenicii din Primii Corintieni
deoarece aveau păcate teribile. Ei au uitat că

123 1 Cor . 11:29 124 Rom. 10:17 125 Ioan 7:16-17, 15:14, Rom. 5:3-4  126 Rom. 8:8, Evr. 10:38, 11:6  127 Evr. 10:26-29, 2 Pet. 2:20-23, Mat. 25:1-30, Ioan 15:6, 14, Fapt 1:4-5, 2:32-33, 37-39, Rom. 1:18-32, 2 Tes. 2:2-
12, 1 Ioan 5:11-12  128 Ioan 3:36, 4:11-14, 5:24-26, 39-40, 6:35-40, 47-58, 66-68, 11:25, 14:6, Rom. 8:11, 1 Ioan 5:11-12  129 Marcu 16:16, Ioan 3:15, 36, 2 Tes. 2:11-12  130 Apoc. 3:4  131 Efes. 4:14-16, 22-24, Fil. 4:13,
Col. 2:6-10  132 Rom. 8:5-9, 1 Cor. 6:18-20, 2 Cor. 6:14-18, Apoc. 3:16  133 Mat. 6:22-24, Rom. 2:7-13, 1 Tes. 5:17, Iac. 1:22-25  134 Mat. 6:22-24, 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20  135 Marcu 12:30 136 Ioan 17:18-23, Rom. 8:37,
2 Cor. 6:16  137 Luca 24:49, Ioan 14:26-27, 15:1-7, Fapt 2:2-4, 16-18, 38-39  138 Zah. 4:6, Mat. 4:1, Luca 1:80, 4:18, Ioan 3:3, 5, 14:6, Fapt 2:4, 17-18, Rom. 7:6, cap. 8, 1 Cor. 3:16-17, 2 Cor. 6:16, Apoc. 3:20  139 Ioan
6:32-35, 40-41, 47-58, 14:6 140 Ioan 14:26, Fil. 4:13, 1 Ioan 2:27  141 Rom. 7:4-6, Efes. 1:22-23, 5:29-32, Col. 1:24-27 142 Ioan 14:23, 17:18-23, Gal. 4:4-7, 1 Ioan 1:3-4, Apoc. 3:20-21 143 Rom. 8:6-18, 1 Cor. 3:16-17, 2
Tim. 1:14, 1 Ioan 4:12, 16-17  

Louisiana
Pastore Alamo,

Am citit unul dintre buletinele de informare pe care
l-am găsit pe capota camionetei mele. Câteva povestiri
mi-au adus lacrimi în ochi. Este într-adevăr o
binecuvântare să fii atât de binevoitor şi generos cu
nevoiaşii, atât pentru cei care dau cât şi pentru cei care
primesc. Am tendinţa de a fi cinic cu multe lucruri în
viaţă şi uneori a da este unul dintre acestea. La
compania mea, primesc câteva cereri pe zi pentru
donaţii, reduceri, societăţi, etc.

Buletinul dumneavoastră de informare nu a cerut
nimic altceva decât a făcut cunoscut că există oameni
care au nevoie de ajutor. De aceea, trimit un cec. Sper
ca acesta să ajute pe cineva. Mă face să mă simt bine
numai la gândul că ar putea ajuta pe cineva. Nu sunt
bogat, dar am fost binecuvântat cu o familie sănătoasă
şi toţi avem tot ce ne trebuie.

Dacă aveţi timp, mi-ar fi de folos o rugăciune, dar
misiunea dumneavoastră de a ajuta pe cei care au
nevoie de ajutor trebuie să fie prioritară. Aceasta
presupune că pot ajuta cu banii pe care i-am trimis, dar
chiar dacă nu vor ajuta, cel puţin am încercat.
Vă mulţumesc pentru că sunteţi la dispoziţia celor
nevoiaşi,
D. J. Jr.                                                Lafayette, Louisiana

(continuare la pagina 8)
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Biserica noastră primeşte multă
corespondenţă cu mii de cereri pentru
Biblii şi materiale scrise. Multe din
materialele noastre scrise sunt tipărite în
limba ebraică, spaniolă, franceză, italiană,
germană, rusă, chineză, coreană,
albaneză, sârbă, telugu, hindusă, marathi,
bengaleză şi nepaleză. Distribuitorii de
materiale scrise pentru Alamo se înmulţesc
în fiecare zi în întreaga lume

Aţi încheiat prima din seria de cinci etape
necesare pentru a primi mântuirea. A doua
etapă este aceea de a vă lepăda de voi înşişi
şi de a purta crucea zi de zi cu scopul de a vă
mortifica, adică, de a vă ucide propria voinţă,
eul însufleţit şi lumea cu toate dorinţele
lumeşti. Toate acestea trebuie botezate în
moartea lui Hristos. Etapa a treia este învierea
din viaţa satanică a lui Adam la viaţa fără
păcate a lui Hristos. Etapa a patra este
înălţarea într-o poziţie autoritară pentru a
domni în numele lui Dumnezeu pe pământ, iar

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 USA
(501) 782-7370 • FAX (501) 782-7406 • Pagină Internet http://www.alamoministries.com

Rugăciune
Domnul Dumnezeul meu, ai milă de sufletul meu de păcătos.1  Cred că Isus

Hristos este Fiul Dumnezeului Viu.2  Cred că El a murit pe cruce şi şi-a vărsat
sângele Lui preţios pentru iertarea tuturor păcatelor mele.3  Cred că Dumnezeu L-a
înălţat pe Isus din moarte prin puterea Sfântului Duh 4  şi că El stă la mâna dreaptă
a lui Dumnezeu în acest moment, auzindu-mi mărturisirea păcatului şi rugăciunea
aceasta.5  Deschid poarta inimii mele şi Te invit în inima mea, Isuse Doamne.6 
Spală-mi păcatele murdare în sângele tău preţios pe care l-ai vărsat în locul meu pe
cruce la Golgota.7 Nu-ţi întoarce faţa de la mine, Isuse Doamne; Tu îmi vei ierta
păcatele şi îmi vei mântui sufletul. Ştiu asta deoarece Cuvântul Tău, Biblia, o
spune.8  Cuvântul Tău spune că nu-ţi vei întoarce faţa de la nimeni şi asta mă include
şi pe mine.9  De aceea, ştiu că Tu m-ai auzit şi ştiu că mi-ai răspuns şi mai ştiu că
sunt mântuit.10  Şi îţi mulţumesc, Isuse Doamne, pentru mântuirea sufletului meu şi
îţi voi arăta recunoştinţa mea făcând ce îmi porunceşti şi nu voi mai păcătui.11

Cuminecătura
Dumnezeu era în ei. Totuşi, Duhul le spune că
oricât de slabi şi fără de credinţă ar putea fi, (…)
se pot schimba dacă încep să creadă aceste
scripturi: “Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui
Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte
în voi?” (1Cor. 3:16) “Nu ştiţi că trupul vostru
este Templul Duhului Sfânt?” (1 Cor. 6:19) Paul
este convins că dacă aceste scripturi sunt
crezute, dacă acestui adevăr i se va acorda
locul pe care Dumnezeu doreşte să-l aibă în
inimile, sufletele, minţile noastre şi spiritul
nostru, nu numai că ne va motiva să continuăm
să credem în Dumnezeu, ci ne va oferi puterea
unei vieţi noi şi sfinte.144

La fel i-a condamnat Paul pe cei ce s-au
lepădat de credinţă în biserica din Galatea. El
nu a avut să le transmită un mesaj mai mare
decât acesta. El i-a întrebat dacă au primit
“Duhul [Sfintei Treimi a lui Dumnezeu care
trăieşte în ei] conform legii [păcatului şi morţii],
sau prin ascultarea credinţei [în Cuvântul lui
Dumnezeu, care arată adevăratul scop şi plan
al mântuirii atotputernice a lui Dumnezeu
pentru cei care cred în el]?” (Gal. 3:2).

“Aceasta este biruinţa asupra lumii, chiar
şi asupra credinţei noastre,[adică credinţa
noastră că Dumnezeu este în noi]” (1 Ioan 5:4).
Trebuie doar să înţelegem şi să credem că
Dumnezeu este în noi. Dacă credem acest
lucru, putem să ne continuăm mersul victorios
în Spiritul vieţii lui Dumnezeu şi să ducem la
bun sfârşit lucrările Lui.145 Nu există nici o altă
învăţătură de care credincioşii lui Hristos au
mai multă nevoie în aceste ultime zile.146

Este foarte trist că majoritatea oamenilor
care profesează Creştinătatea nu cunosc acest
adevăr referitor la sălăşuirea Sfântului Duh. De
aceea aceşti Creştini sunt atât de slabi şi sunt
consideraţi de cei din jur a fi păcătoşi şi
delăsători. Ei profesează că merg pe calea cea
sfântă aşa cum le spune Duhul, şi mai
profesează realizarea lucrărilor lui Dumnezeu.147

Dacă ar face acestea, Satan nu ar fi atât de
prevalent în lumea prezentă. Cunosc unii
Creştini care se roagă mult pentru ca Sfântul
Duh să poată lucra în ei şi prin ei. Ei se roagă la
Dumnezeu să-i conducă, să-i îndrume şi să le
arate drumul corect. Prin rugăciune, ei cer, de
asemenea, lui Dumnezeu să îi facă total

dependenţi de El. Dar numai dacă ei personal
acceptă în mod continuu prezenţa divină a lui
Dumnezeu care trăieşte în ei, dacă cred în
aceasta în mod constant şi trăiesc lucrările
atotputernice ale lui Dumnezeu realizate în ei şi
prin ei, ei nu vor fi dezamăgiţi sau surprinşi de
permenentul lor eşec.148

Dumnezeul nostru viu doreşte ca locuinţa
Lui să fie pură, fără păcate, fără îndoieli, fără nici
un amestec al Satanei şi netulburată de Satan.149

Dumnezeul nostru doreşte să fie stăpânul unic
al templului Lui, trupurile noastre. Isus doreşte
ca locuinţa Lui să fie numai a Lui. El nu va lucra
lucrările Lui într-un templu pe care îl împarte cu
Satan.150 El nu poate conduce şi nu se poate
arăta nouă, dragostea Lui pentru dreptate şi ura
pentru păcat prin Duhul Lui decât dacă întregul
templu, întreaga noastră fiinţă, este stăpânită şi
cuprinsă de Sfântul Duh, Mângâietorul, Sfânta
Treime a lui Dumnezeu.151 Aceia dintre noi care
doresc să intre în Ceruri trebuie să accepte
cererile lui Dumnezeu.152 Aceasta este
semnificaţia Duhului care locuieşte în noi în
întregime. Dacă nu doriţi să vă dăruiţi
permanent întreaga voinţă sălăşuirii Duhului
Sfânt, atunci renunţaţi la orice gând de a ajunge
în Ceruri. Va fi imposibil.153

Isus le-a spus ucenicilor Lui, “Veniţi… şi

Intonarea unui imn în Indiile de Vest

1. Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   2. Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4   3. Fapt 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan
1:7, Apoc. 5:9   4. Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marcu 16:9, Ioan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25,  Fapt 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-6   5. Luca
22:69, Fapt 2:25-36, Evr. 10:12-13   6. Rom. 8:11, 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   7. Efes. 2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc.
1:5, 7:14   8. Mat. 26:28, Fapt 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Col. 1:14   9. Rom. 10:13, Iac. 4:2-3   10. Evr. 11:6   11. Ioan 8:11, 1 Cor. 15:10, Apoc.
7:14, 22:14

a cincea etapă este aceea de a domni în
numele lui Dumnezeu pe pământ până la
capăt pentru a aduce împărăţia Cerului pe
pământ. Trebuie să învăţaţi Cuvântul lui
Dumnezeu, apoi să vă supuneţi şi să faceţi
ceea ce spune Cuvântul, astfel încât Biserica
şi lumea să poată vedea dovada supunerii
voastre în faţa Cuvântului lui Dumnezeu,
ordinii şi autorităţii Lui în şi prin voi.
Lăudat fie Domnul. Dumnezeu să vă
răsplătească din plin.
Pastor al Lumii: Tony Alamo

urmaţi-mă” (Marcu 8:34).154 Ei imediat şi-au
lăsat lucrul pe care îl făceau şi L-au urmat.155

Aşa trebuie să fie şi acum. Dumnezeu îi
cheamă pe toţi în trupul Lui, unde El poate
trăi şi lucra, astfel încât să poată fi mântuiţi
şi să nu ajungă în Infern .156 El doreşte să
locuiască şi să lucreze în voi acum, nu mai
târziu. El afirmă, “Iată că acum este vremea
potrivită; iată că acum este ziua mântuirii” (2
Cor. 6:2). Dacă nu doriţi aceasta, continuaţi
să faceţi ce făceaţi înainte. Dacă însă
aceasta este voinţa voastră, din credinţă
veţi lăsa tot ceea ce făceaţi până acum şi veţi
veni să-L urmaţi pe Isus. Începeţi viaţa
voastră spirituală cu Dumnezeu acum
rostind această rugăciune:

144 1 Cor. 3:21-23, 6:20, 2 Cor. 5:17-21, 7:1, Efes. 4:1-6, 1 Ioan 4:4 145 Mat.
24:13, Ioan 6:37-40, 8:31, 10:27-30, Fapt 14:21-22 146 1Cor. 3:16-17, 6:19-
20, 2 Cor. 6:16-18, Efes. 2:10-22 147 Rom. 1:20-21, Tit 1:16

148 Ioan 15:5, Evr. 12:14-15 149 Mat. 6:24, Efes. 4:27, Col. 1:21-24, Iac. 4:7 150 Mat. 6:24, 12:33, Luca 6:43-45, Rom. 6:16, 1 Pet. 1:15-16 151
Efes. 3:16-19, 4:13-16, 5:25-27, 1 Tes. 4:3-4 152 Mat. 16:24-27, Ioan 3:5, 12:25-26, Rom. 2:7, 6:16-23, Gal. 6:8, 2 Tim. 1:10 153 Ioan 14:6, 10:1,
9, Fapt 4:10-12 154 Mat. 4:19, Luca 9:23, Ioan 1:43, 21:22 155 Mat. 4:18-22, Marcu 1:16-20, Luca 5:27-28 156 Ioel 2:28-29, Mat. 11:28, Luca
14:21-23, Fapt 2:17-21, 2 Cor. 6:2, Evr. 2:3-10, Apoc. 22:17

Biserica Creştină Alamo asigură cazare şi masă tuturor celor care doresc cu adevărat
să-l slujească pe Domnul cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea.
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