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Tony Alamo
Și îngerul DOMNULUI i s-a arătat lui
Filip din nou şi i-a zis: “Scoală-te şi dute spre miazăzi, pe drumul care coboară
spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu”
(Fapte 8:26).
Evanghelistul Filip s-a dus la Samaria.
În timp ce se afla acolo, oraşul a renăscut. Această renaştere a fost acompaniată
de miracole de o putere extraordinară.
Bolnavii au fost vindecaţi, demonii au
fost alungaţi, gloria lui DUMNEZEU
şi-a făcut simțită prezenţa, iar întregul
oraş a fost emoţionat și răscolit de predicile lui Filip. Filip conducea o misiune
apostolică, iar DUMNEZEU trăia cu putere în el. Apoi, într-o noapte, Îngerul
DOMNULUI i-a spus: “Filip, scoală-te,
pleacă din oraş şi du-te spre deşert, spre
Gaza.” Sunt de părere că Filip avea nişte îndoieli în inimă în timp ce asculta
aceste instrucţiuni care-i spuneau să părăsească oraşul. Să părăsească mişcarea
lui DUMNEZEU? Să lase dovada puterii
lui Dumnezeu şi să se ducă în deşert?
Acolo nu ai apă şi aer condiţionat. Nu
există McDonald’s sau KFC. DOAMNE,

nu îmi place deşertul; vreau să stau aici,
să iau parte la renaştere. Renaşterea are
nevoie de mine. Puterea lui DUMNEZEU mă mişcă, renaşterea e în toi, sufletele sunt mântuite, e nevoie de mine aici!
Dar Filip şi-a început călătoria, trecând pe lângă Ierusalim şi mergând pe
calea ce duce de-a lungul ţărmului Mediteranei şi apoi spre Africa de Nord. În
timp ce mergea pe drum, Filip se ruga:
“Bine, DOAMNE, sunt aici. Ce îmi porunceşti să fac?” Ridicându-şi privirea, a
văzut unul din Cadillac-urile zilelor lui
– o caleaşcă ce ducea un bărbat bogat,
îmbrăcat în straie regale. Bărbatul citea
scrierile Profetului Isaia. Văzându-l pe
Filip, a oprit caleaşca şi l-a invitat să se
aşeze lângă el. Filip a intrat în caleaşcă
şi a observat că bărbatul citea scrierile
Profetului Isaia de pe un pergament. “Înţelegi ce citeşti?” l-a întrebat el (bărbatul
citea cel de-al 53-lea capitol din cartea
lui Isaia, care vorbeşte despre DOMNUL
IISUS HRISTOS). Eunucul îi răspunde:
“Cum pot să înţeleg dacă nimeni nu îmi
explică?”

DUMNEZEU îl trimisese pe Filip
pentru a-i explica scriptura acestui om.
Bărbatul a crezut, s-a mântuit şi a fost
botezat, toate în aceeaşi zi. Istoria ne
spune că acest om avea multă autoritate,
fiind trezorierul întregii naţii a Etiopiei;
s-a întors în ţara lui şi a adus CUVÂNTUL lui DUMNEZEU poporului şi a înfiinţat o biserică (ale cărei rădăcini încă
mai există şi azi, din cauză că Filip a ascultat de CUVÂNTUL lui Dumnezeu
şi a plecat în deşert).1
Mulţi oameni cu credinţă în DUMNEZEU au fost trimişi în deşert.2 Această călătorie este una pe care toţi dintre
noi am vrea s-o evităm pe cât posibil.
Ne deranjează când DUMNEZEU ne
iese în cale şi ne spune: “Vreau să te duci
în deşert.” Dar această experienţă din
deşert are loc în cursul fiecărei vieţi de
care DUMNEZEU se foloseşte. În cazul
lui Filip, DUMNEZEU îl încurajase; era
prins în DUH şi transportat din deşert
pe coastă, prin puterea supranaturală a
lui DUMNEZEU.

1 Fapte 8:26-40 2 Gen. 6:14-22, 12:1-4, 15:1-8, 22:1-18, 1 Împ. 17:1-7, 19:2-4, Iona 4:5-8, Mat. 4:1, Rom. 4:16-21, Evr. 11:7-19
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Experienţa din deşert este o necesitate în vieţile adevăraţilor bărbaţi şi femei
ai lui DUMNEZEU.3 EL alege să îşi perfecţioneze copiii în deşert, nu în oraş. Îţi
poţi da seama când o persoană este în deşert, pentru că o vei auzi spunând: “Sunt
aşa de deshidratat, Cerurile mi se pare că
sunt de fier, nu înţeleg ce se întâmplă cu
mine.” DUMNEZEU îţi oferă experienţa
deşertului. Suntem extrem de interesaţi
de misiune şi răspândim CUVÂNTUL
lui DUMNEZEU, și asta e bine. Suntem
aşa de interesaţi de numărul de persoane pe care le putem converti... Vrem să
pornim la drum, dar DUMNEZEU ne
spune: “Fiule (sau fiică), vreau să vii mai
la o parte. Vreau să te îndepărtez de mulţime. Vreau să te separ de ea. Vreau să fii
singur, aici sub lumina stelelor, în acest
loc pustiu, ca să pot vorbi cu tine. Vreau
să-mi însemnez CUVÂNTUL în sufletul
tău etern.4 Vreau ca gura ta să-MI rostească mesajul.5 Vreau să pătrund în cel
mai intim colţ al persoanei tale. Vreau
să fac o minune în tine.”6 Şi nu suntem
întotdeauna pregătiţi pentru acest lucru. Începem să ne plângem: “Dar mie
nu-mi plac locurile pustii. Îmi place să
fiu înconjurat de oameni. Îmi place ca
oamenii să ştie prin ce trec. Îmi place ca
oamenii să mă compătimească. Îmi place ca oamenii să înţeleagă. Îmi place să
am companie.” Dar DUMNEZEU spune:
“Insist să mergi în deşert, iar dacă MĂ
iubeşti cu adevărat şi crezi în CUVÂNTUL MEU, te vei duce. Te trimit acolo,
deoarece vreau să mă întâlnesc cu tine,
doar noi doi, în deşert.”
Hai să discutăm puţin despre acest
deşert. Îi mulţumesc lui DUMNEZEU că
există râuri. Îi mulţumesc lui DUMNEZEU că există munţi. Dar, de asemenea,
îi mulţumesc lui DUMNEZEU că, în viaţa fiecărui bărbat sau fiecărei femei care
se consideră creştini, apare un moment
în care te întâlneşti cu destinul. Toţi cei
care vor avea de transmis un mesaj urgent şi toţi profeţii care au curajul să stea
în faţa unei naţii întregi sau chiar a în-

tregii lumi, aceia sunt oamenii pe care
DUMNEZEU i-a dus într-un loc pustiu
- în deşert - un loc părăsit şi singuratic
- un loc întunecat - un loc arid - acesta este locul în care DUMNEZEU vorbeşte, dirijează, transformă, schimbă şi
formează.7 Apoi, DUMNEZEU îl poate
trimite pe acel bărbat sau pe acea femeie
din deşert, purtând Apa SA dătătoare de
viaţă şi mesajul SĂU de mântuire eternă.
Atunci când DUMNEZEU l-a chemat pe Moise, acesta avea optzeci de ani.
DUMNEZEU i-a permis lui Moise să
primească o educaţie şi să trăiască asemenea unui prinț.8 Timp de patruzeci
de ani, toate nevoile şi poftele i-au fost
îndeplinite. S-a îmbăiat în apele strălucitoare ale Nilului, iar pe ţărm îl aşteptau servitori. Hainele lui erau cele mai
luxoase şi se bucura de bucatele cele mai
alese de la masa faraonului, în timp ce
învăţa despre viaţa egiptenilor. Apoi, într-o zi, DUMNEZEU i-a spus lui Moise:
“Prima fază a educaţiei tale a luat sfârşit;
acum ai o întâlnire şi mai importantă, cu
Mine.” DUMNEZEU l-a condus la capătul deşertului.9 Timp de patruzeci de
ani, Moise a hoinărit de-a lungul şi de-a
latul dunelor de nisip, până când pielea
i-a fost arsă de soare, iar ochii înroşiţi de
nisip, până ce DUMNEZEU a împlântat
singurătatea deşertului în însuşi sufletul
lui Moise.10 Iar acum, DUMNEZEU era
pregătit să îşi respecte promisiunea întâlnirii. Viaţa lui Moise a fost împărţită în
trei segmente de patruzeci de ani: patruzeci de ani petrecuţi în Egipt, patruzeci
în deşert şi patruzeci de judecată; şi i s-a
încredinţat legea Israelului şi a lumii.
Moise a dat peste un tufiş care ardea,
la capătul deşertului.11 A auzit vocea
DOMNULUI, a ascultat-o şi a ieşit la lumină purtând focul profetului şi gloria
lui DUMNEZEU în suflet.12 A condus
între 2 şi 3 milioane de israeliţi către libertate şi a făcut mari semne, minuni şi
miracole - toate acestea pentru că DUMNEZEU s-a întâlnit cu el într-un loc pustiu.13
Dacă mergi la oamenii lui Dumnezeu cu semne şi minuni şi miracole, şi
vrei să porţi un sceptru care să aducă
mântuire, există un tufiş arzând doar al

tău, pe care DUMNEZEU îl păstrează
pentru tine în locul SĂU părăsit, locul
unde trebuie să ajungi. Să nu crezi că te
va chema cineva din mulţime, va pune
mâna pe tine şi îţi va da misiunea de a
scoate femeile şi bărbaţii din orbire şi
sclavie. Să nu crezi că poţi merge la şcoli
religioase, iar cineva îţi va da o diplomă
care te va califica automat ca izbăvitor al
oamenilor tăi. Dacă vrei să scoţi oamenii din robia Egiptului, atunci trebuie să
te întâlneşti cu DUMNEZEU la capătul
deşertului. DUMNEZEU îţi va lua plăcerile. DUMNEZEU îţi va lua bunurile. EL
îţi va lua lucrurile în care aveai încredere
şi te va îndepărta de oameni, în DUHUL
SĂU, către un loc pustiu unde vei fi singur cu DUMNEZEU. Toţi profeţii adevăraţi ai lui DUMNEZEU, toţi războinicii
DOMNULUI, toţi cei care vor să facă
munca lui DUMNEZEU trebuie să-şi întâlnească Creatorul la capătul deşertului.
Iosif, vino şi mărturiseşte. “Am fost
cel de-al unsprezecelea copil al tatălui
meu.14 Aveam vise şi viziuni spirituale15 şi
ştiam că aveam întâlnire cu destinul; dar
trăiam într-un loc pustiu. Copiii tatălui
meu, propriii mei fraţi, mă dispreţuiau.16
Eram ca un paria în casa tatălui meu.17
Eu am fost cel trimis să trăiască în temniţă şi în întunericul carcerei.”18 Iosif, cum
poţi domni tu oare ca mare prinţ? Ai avut
o experienţă în deşert? “Într-adevăr, am
îndeplinit cerinţele lui Dumnezeu în
închisoarea faraonului.” Unde ai învăţat
să poţi ierta şi să fii drept şi cinstit? Unde
ai învăţat să arăţi milă celorlalţi oameni?
“Le-am învăţat plângând în singurătate
de-a lungul orelor nesfârşite petrecute
în închisoarea faraonului. Acolo am aflat
despre mila lui DUMNEZEU.”
Ioan, cum poţi fi aşa de expresiv? Ioane, cum poţi convinge aşa de mulţi oameni să ia calea pocăinţei? Ioane, cum au
intrat în viaţa ta acest foc, această putere,
această pasiune, cu care vorbind, poţi influenţa o naţie întreagă să nu mai păcătuiască? “Am părăsit casa tatălui meu de
tânăr, la chemarea SFÂNTULUI DUH, şi
am trăit în deşert.19 Am purtat o cingătoare de piele şi am mâncat miere sălbatică şi lăcuste20 şi L-am întâlnit pe DOMNUL DUMNEZEU la capătul deşertului.

3 Psa. 34:18 4 Prov. 3:3, Ier. 31:33, Evr. 8:10, 10:16 5 Psa. 81:10, Ier. 20:9, Mat. 10:19-20, 13:23, Mar. 16:15, 1 Cor. 1:17-18, 21, 2 Tim. 3:16-17, 4:2 6 Rom. 12:1, 2 Cor. 5:18-20, 9:8,
Filip. 1:6, Evr. 4:10-16, 13:21 7 Rom. 5:3-5, 2 Cor. 12:9 8 Ex. 2:1-10, Fapte 7:22 9 Ex. 2:15-22, Evr. 11:24-27 10 Fapte 7:29-34 11 Ex. 3:2-10 12 Ex. 3:10-22, Fapte 7:34-36 13 Ex.
4:1-9, 28, 6:13-37, cap. 7-14 14 Gen. 30:22-24, 37:2-3 15 Gen. 37:5-10 16 Gen. 37:4-11, 17-20, Fapte 7:9 17 Gen. 37:4-11 18 Gen. 39:6-20, Psa. 105:18 19 Mat. 3:1, Luca 1:13-17,
67-80 20 Mat. 3:4
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Inima mi-a fost pătrunsă de CUVÂNTUL lui DUMNEZEU şi am ieşit din deşert purtând zelul şi gloria DUMNEZEU
în suflet. Atunci şi doar atunci am reuşit
să predic mesajul de pocăire care i-a adus
pe oameni în genunchi.”
După ce Paul s-a convertit pe drumul spre Damasc, a predicat numele lui
HRISTOS pentru un timp.21 Apoi a plecat în deşertul Arabiei pentru doi ani.22
Scripturile nu pomenesc de aceşti ani,
dar el a dispărut în deşert pentru doi
ani după ce s-a convertit, ducându-se
să trăiască într-un loc singuratic, retras.
Abia după aceea a devenit unul din marii
apostoli ai lui DUMNEZEU.
Şi chiar şi TU, DOAMNE IISUSE; TU,
care ai fost uns încă dinainte de crearea
pământului să aduci mântuirea eternă
unei lumi pierdute şi muribunde.23 TU,
IISUSE - da, chiar şi DOMNUL - unde
mergi TU? Mergi la templul din Ierusalim
să te proclami pe sine drept Mesia? “Nu,
DUHUL mă îndeamnă să merg în sălbăticie pentru patruzeci de zile.”24 Şi în acele
zile de post şi rugăciune necontenite, EL
i-a dovedit Satanei puterea CUVÂNTULUI SFÂNT al lui DUMNEZEU şi a ieşit
din deşert plin de milostenie şi adevăr,
pentru a încheia misiunea pe care o primise din Rai.25 Da, chiar şi Regele IISUS a
petrecut timp în deşert, şi nu doar atunci,
ci de multe alte ori.
DUMNEZEU îl duce într-un loc ascuns pe fiecare bărbat şi pe fiecare femeie pe care şi-a pus mâna şi i-a chemat.
Vorbesc despre un loc solitar în viaţa ta
spirituală, unde DUMNEZEU te separă,
atunci când oamenii nu te înţeleg, atunci
când ştii că ţi-a sosit timpul să îi fii de folos lui DUMNEZEU. DUMNEZEU spune: “Nu voi trimite pe nimeni care să se
roage pentru tine şi care să te ocrotească. Va trebui să te închini singur.”26 Vei
sta faţă în faţă cu Atotputernicul
DUMNEZEU. DUMNEZEU te va duce
în acel loc pustiu, unde fie vei înţelege
scopul pe care DUMNEZEU ţi l-a dat, fie
vei muri. Te vei întinde pe jos în faţa lui
DUMNEZEU şi vei urla în agonie până
când îţi vei găsi locul cuvenit în DUMNEZEU. Vei descoperi o nouă relaţie cu

DUMNEZEU şi niciodată nu îţi va mai
păsa când DUMNEZEU îţi va spune să
mergi la Ninive, deoarece acum eşti conectat la jilţul lui DUMNEZEU ÎNSUŞI,
iar gloria SA te inspiră constant. Vorbesc
despre un loc unde DUMNEZEU te învaţă, iar tu îi asculţi poveţile. Este un loc
unde nu există oameni care să te aline, şi
unde nimeni nu înţelege ce faci.
Prin ce crezi că trecea David atunci
când era înconjurat de şase sute de oameni, dar nici măcar unul nu-l înţelegea?
Spunea următoarele: “Sufletul meu tânjeşte după viaţă; DUMNEZEULE, unde
ai plecat? Nu te mai simt. Sufletul meu
este însetat după DUMNEZEUL viu.”27
David se afla într-un loc unde DUMNEZEU nu i se arăta şi nu vorbea cu el, şi a
trebuit să se hrănească cu CUVÂNTUL
lui DUMNEZEU care lucra în el. Trebuia să aibă încredere în bunătatea şi mila
DOMNULUI, să creadă că DUMNEZEU
îl va ajuta să treacă prin această încercare
şi să iasă din acest deşert spiritual.28
DUMNEZEU încearcă să-i ajute pe
unii bărbaţi şi femei să se maturizeze. Te
aud spunând: “DUMNEZEU m-a chemat
ca să rostesc profeții.” Serios, aşa a făcut?
Atunci arată-mi că ai nisip în pantofi.
Când vechii profeţi au început să răspândească CUVÂNTUL lui DOMNULUI,
în unii s-a aruncat cu pietre, alţii au fost
aruncaţi în închisori, iar alţii au fost ostracizaţi și chiar ucişi.29 Iar tu, prima oară
când eşti persecutat puţin, începi să plângi
şi să spui, “O să cad din nou în păcat.” Dar
dacă îl laşi să te pătrundă şi te închini DUHULUI SĂU, DUMNEZEU te va face un
om mai bun în acel loc din deşert şi te va
ajuta să te maturizezi.
Va veni o vreme în timpul experienţei
tale când DUMNEZEU îi îndepărtează
pe oameni şi te închide împreună cu EL,
iar tu vei plânge: “DUMNEZEU, nimeni
nu mă înţelege”. DUMNEZEU îţi va răspunde: “Nu vreau ca ei s-o facă. Cauţi
doar un umăr pe care să plângi şi vreau
să plângi pe umărul MEU.” Unii dintre
voi se află în acel deşert chiar acum. Alţii
abia încep să iasă din deşert. Aţi fost alături de DUMNEZEU. Vorbiţi cu DUMNEZEU, iar DUMNEZEU vorbeşte cu

voi. Îndeplineşti acum condiţiile puse
de Dumnezeu. Ai descoperit acel loc
în DUMNEZEU unde eşti de neclintit,
de nezdruncinat. Călătoria ta creştină
nu mai e confuză. Ai stat faţă în faţă cu
DUMNEZEU şi cu realitatea. Ai învăţat cu succes lecţiile deşertului. Ştii cum
să te rogi şi ştii cum să invoci promisiunile LUI. Ştii cine eşti şi ştii cine este
DUMNEZEU. Nu ai nevoie să fii liniştit
de oameni, deoarece ai auzit vocea lui
DUMNEZEU Însuşi. Nu Îl asculţi prin
intermediari, ci vorbeşti direct cu DUMNEZEU, iar EL îţi răspunde.
“Scoală-te şi mergi în deşert. Am ceva
pregătit pentru tine în deşert: dileme,
dezamăgiri, dureri sufleteşti, înfrângeri”.30 În deşert te poţi afla fizic, mental
sau spiritual. Dar DUMNEZEU te pregătește în acel loc părăsit.
Filip, de ce mergi tu în deşert? “Pentru
că acolo e un om care va aduce un regat
şi o întreagă naţie cu faţa spre DUMNEZEU.” DUMNEZEU nu te duce într-un
loc de suferinţă, pentru că e nemulţumit
de tine. DUMNEZEU le permite doar
celor mai buni să sufere. Suferinţa nu
este pentru oamenii obişnuiţi, deoarece
DUMNEZEU nu se oboseşte să macine
decât grâul de cea mai bună calitate.31
Mă întrebi: “Cum de alţii au o viaţă
aşa de uşoară, iar eu una aşa de grea?”
Au o viaţă uşoară pentru că DUMNEZEU nu le-a cerut să stea drepţi ca un
stejar. “De ce are cutărică aşa de multe
bunuri materiale?” Deoarece asta e tot
ce DUMNEZEU le va da. DUMNEZEU
nu se poate baza pe ei pentru actele de
suferinţă. EL nu poate aprinde un foc
sub ei, pentru că ar arde. DUMNEZEU
nu îşi iroseşte botezul focului. Dacă nu
ai aur în suflet, atunci DUMNEZEU nu
îşi va irosi focul pe tine. Dacă nu ai ceva
în tine care să iasă la iveală prin viaţă
divină, DUMNEZEU nu îţi va trimite
o încercare sau o năpastă. Încercările şi
năpastele sunt rezervate pentru sfinţii lui
DUMNEZEU care poartă CUVÂNTUL
LUI către umanitate. Eşti creştin complet
atunci când persecuţia pe care a suferit-o
IISUS se abate şi asupra ta.

(Continuare la pagina 4)

21 Fapte 9:3-22 22 Gal. 1:17 23 Mat. 13:35, Ioan 17:24, Evr. 5:8-9, 9:24-28, 1 Pet. 1:18-21 24 Mat. 4:1-2 25 Mat. 4:2-11, Mar. 1:12-13, Luca 4:1-14, Ioan 1:14 26 Mat. 6:6, Luca
18:1-8, Ef. 6:18, Filip. 4:6, Col. 4:2, 1 Tes. 5:17, 1 Tim. 2:8, Evr. 4:16, 11:6, 1 Ioan 3:22, 5:14-16, Iuda 20-21 27 Psa. 42:2, 63:1, 143:6 28 1 Sam. 30:6 29 Mat. 5:10-12, 10:16-18,
21-28, 20:18-19, 23:23-39, 24:8-10, 26:1-4, 47-54, 57-68, Luca 21:12-19, Ioan 15:18-19, 16:1-2, Fapte 6:7-15, 7:51-60, Rom. 8:35-37, 1 Cor. 4:9-13, 2 Cor. 4:8-12, 11:23-26, Gal.
4:28-29, Evr. 11:32-38, Iac. 5:6, 1 Ioan 3:1, 13, Apoc. 2:10, 6:9-11, 7:13-17, 11:3-12 30 2 Cor. 4:8-11, Iac. 1:2-3 31 Mat. 3:12, 13:3-9, 18-30, 47-50, 21:44, 1 Pet. 1:6-7, Apoc. 3:18-19
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Tuturor oamenilor le place să fie
consolaţi şi lăudaţi. Strălucesc ca un
neon atunci. Plăcerea lor e ca oamenii
să-i iubească şi să aibă o părere bună
despre ei. Nu le place când oamenii
spun: “Nu te apropia de el. E un eretic;
urmează o doctrină falsă”. Dar ce spune
oare DUMNEZEU... “Fiule, fii cu băgare de seamă atunci când oamenii te
vorbesc de bine. Nu e nimic remarcabil.
Nu treci automat pe lista cu fapte bune
a DOMNULUI atunci când oamenii
au o părere bună despre tine. Ci atunci
când te ocărăsc şi te persecută şi spun
tot felul de răutăţi false la adresa ta din
cauza MEA, bucură-te enorm şi dansează, deoarece recompensa ta din Rai
este mare.”32 Aşa că ar trebui să te bucuri

atunci când oamenii te vorbesc de rău
din cauza lui IISUS.
DUMNEZEU caută un nou Moise,
un nou Ioan Botezătorul, un nou Iosif,
o nouă Debora sau un nou Samuel, deoarece lumea e cuprinsă de întuneric şi
trebuie salvată prin Lumina vieţii. EL
vrea ca acei bărbaţi şi femei să iasă din
pustiul unde l-au întâlnit pe DUMNEZEU în timpul acelor ceasuri singuratice, acele ceasuri care-ţi zdruncină inima,
când nu poţi dormi pentru că trebuie să
te rogi, acele ceasuri cunoscute doar de
DUMNEZEU, când singura apă pe care
o poţi găsi este cea a lacrimilor care-ţi
cad şiroaie pe faţă în timp ce strigi către
DUMNEZEU: “DUMNEZEU, ajută-mă
să trec prin încercarea asta; ajută-mă să
apuc teafăr ziua de mâine. Nu mă lăsa să
cad, DUMNEZEULE! Dă-mi puterea,
puterea interioară, să mă nasc din nou şi
să am o viaţă nouă în DUHUL Tău. Un-

deva printre plânsete şi lacrimi şi trudă şi
agonie, DUMNEZEULE, ajută-mă să pot
ierta. Nu permite ca durerea să fie aşa de
adâncă, încât să nu pot ierta. Spală-mă
cu sângele Tău preţios şi umple-mă cu
DUHUL Tău”. Ai petrecut toată noaptea în agonie, dar vezi soarele cum răsare
şi cum trece încă o noapte nedormită,
şi vezi cum patul îţi e ud de la lacrimi şi
de sudoarea depusă când te-ai luptat cu
DUMNEZEU ca să-L întâlneşti şi ca să
poţi reveni schimbat, fiindcă DUMNEZEU a spus într-o bună zi: “Du-te în deşert”.
DUMNEZEU îşi alege martorii, iar
apoi îi antrenează în deşert. DUMNEZEU îşi caută bărbaţii şi femeile în aceste deşerturi de dezamăgiri, atunci când
caracterul lor a fost calomniat, după ce
oamenii au spus multe lucruri urâte şi
nedrepte despre ei. Nu îţi poţi da seama cum un DUMNEZEU just îşi poate

32 Mat. 5:11-12, Luca 6:20-23, 2 Cor. 5:1, 1 Tes. 4:14-18, Evr. 4:9, 11:16, Apoc. 22:12-14

SCRISORI CĂTRE PASTORUL ALAMO

Pakistan

Dragă frate întru Hristos Tony Alamo,
Te salut în numele lui Iisus. Vreau să-ţi împărtăşesc ştirile despre un locuitor din provincia
Peshwer.
În ziua de 12 august 2011, mă întorceam acasă,
când l-am întâlnit pe Muhammad D. P. Era şofer pe
un camion, care se defectase. L-am întrebat dacă îl
pot ajuta cu ceva. Mi-a răspuns că îmi mulţumeşte.
I-am mai zis că, dacă nu îl deranjează, o să mă rog
pentru el şi o să-i ofer materialele literare ale pastorului Tony Alamo din SUA ca să-l ajute în acea perioadă tulbure. Mi-a acceptat oferta. Omul trăieşte
într-o provincie teroristă din Pakistan unde acum
luptă armata NATO.

Către pastorul Tony,
Când am auzit mesajul Domnului despre
“Nisipurile mişcătoare”, mi-am amintit de un
vis lucid pe care l-am avut acum vreo treizeci de ani, pe când eram în Dyer, Arkansas.
Mergeam pe un perete foarte îngust;
ajunsesem cam la jumătate, când am început să mă clatin. Mi-am pierdut echilibrul şi am căzut. Am aterizat în nişte nisip
şi am început să mă scufund rapid. Mi-am
dat seama că era nisip mişcător.

Azi m-a sunat. Dragă frate, poţi să îmi trimiţi mai
multe materiale literare? Vreau să le distribui printre
locuitorii din provincia mea, sunt sigur că mai e loc de
schimbare aici. Aceasta este o modalitate foarte folositoare de a-i face pe terorişti să se răzgândească. Am făcut nişte cercetări şi am descoperit că aici, populaţia e
formată 75% din terorişti. Prin aceste materiale literare, putem câştiga mai multe suflete de partea noastră,
din toată lumea. Scrierile tale m-au ajutat foarte mult
pe mine şi pe familia mea. Sunt foarte impresionat.
Te rog să te rogi pentru D.P., să aibă succes în ceea
ce şi-a propus.
Întru Hristos, 				
Pastor R. B.

Oklahoma
Acolo se aflau şi doi fraţi, dar nu puteau să mă ajute. Nisipul îmi ajunsese la
gură când te-am văzut, pastore Alamo,
cum mergeai la vreo 30 de metri depărtare de mine. Te mişcai într-un mod geometric şi, cu coada ochiului, m-ai văzut şi
ai venit repede, mi-ai întins mâna şi m-ai
scos imediat afară din nisipuri.
Domnul mi-a arătat că ai putere, venită
din Duhul Său. Mi-a mai arătat că mă aflam
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pe acel perete - drept şi îngust, dar că nu
aveam echilibrul potrivit, şi că de aceea
am picat. Aşa cum spunea şi mesajul tău,
mă aflam în nisipurile mişcătoare, şi doar
Dumnezeu, prin tine, a reuşit să mă scoată
de acolo. Niciun frate nu a reuşit asta.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru
mesajele tale, grija şi obedienţa totală
faţă de Dumnezeu.
Tommy Scarcello
Moffett, Oklahoma

menţine pacea după ce tu ai fost tratat
incorect, dar EL a spus: “Te chem acum
pentru experienţa ta din deşert.” Te-ai
rugat şi te-ai rugat până ce nu ai mai
avut ce rugăciuni să mai spui, şi până şi
rugăciunea a devenit deşertăciune pentru tine. Inima te doare aşa de rău încât
tot ce poţi face e să stai în biserică şi să
plângi. Nu Îl poţi găsi pe DUMNEZEU
în cântec. Nu Îl poţi găsi pe DUMNEZEU în dans. Nu Îl poţi găsi pe DUMNEZEU în rugăciune. Totul e lipsit de
sens. Ai făcut tot ce ţi-a stat în putinţă.
Ţi-ai făcut partea de muncă şi ai crezut
CUVÂNTUL lui DUMNEZEU. Te uiţi
la extrasul de cont şi vezi că ai datorii
mai mari decât ce câştigi. Ai predicat
CUVÂNTUL pentru oameni şi ai încercat să fii binevoitor cu ei. Ai încercat din

Dragă pastore Tony,
Eşti o prezenţă constantă în inimile şi în rugăciunile noastre. “Cine ne va
despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?” (Rom. 8:35-39). Însăşi misiunea
lui Dumnezeu este atacată de aceşti antihrişti. Acuzaţia că tu, pastore Tony, neai controla minţile, este doar un alt truc
de-al Satanei, prin care acesta încearcă
să scadă credibilitatea puterii Sfântului
Duh care trăieşte în misiunea ta creştină.
Fiecare dintre noi, cei din misiune, putem mărturisi personal despre cum ne-au
fost influenţate vieţile de puterea lui Dumnezeu. Iisus Însuşi mi s-a arătat atunci
când nu Îl aveam deloc pe Dumnezeu în
minte. Tocmai ce ajunsesem la o petrecere
şi aşteptam să înceapă distracţia. Tocmai
ce îmi umplusem primul pahar cu alcool
din acea seară şi mă pregăteam să-l beau,
dar brusc m-am simţit ca şi când eram într-un balon. Nu mai puteam auzi nimic.
Puteam vedea cum cântă trupa, cum oamenii dansează şi râd, dar nu auzeam niciun sunet (toate acestea au avut loc foarte
repede, dar mie mi s-a părut că au durat o
veşnicie). Apoi am simţit vocea Domnului cum îmi străbate corpul, ca vântul şi ca
fulgerul. Mi-a spus: “Păcatul din sufletul
tău te duce către flăcările iadului.” În acel
moment, Dumnezeu m-a făcut să înţeleg
ce înseamnă păcatul şi judecata de apoi.
Dumnezeu nu clasifică păcatul aşa cum am
fost învăţat de cultul catolic. Toate păcatele

răsputeri să fii amabil şi tot ce ai primit
în schimb au fost cuvinte de ocară. Te
afli în acel loc din deşert. Dar acum e
momentul sosirii lui DUMNEZEU, iar
EL îţi va scoate din suflet prin foc toate lucrurile care îţi fac rău. Îngerul
DOMNULUI (DOMNUL Însuşi) iese
din tufişul arzând şi-ţi spune: “Poţi pleca acum. Ştii cuvintele vieţii eterne pe
care poporul MEU trebuie să le audă.
Ştii cuvintele speranţei şi ale mântuirii.”
Atunci doar poţi începe să-i fii pururea
recunoscător lui DUMNEZEU că a avut
grijă de tine; construieşti un altar în deşert, pe care i-l dedici LUI. Nu vei uita
niciodată acel loc în care tu şi DUMNEZEU v-aţi întâlnit faţă în faţă. Vei afla ce
înseamnă să fii condus complet şi total
de DUHUL lui Dumnezeu, iar Apa

Vie pe care ai descoperit-o va transforma deşertul într-o grădină roditoare.
Toate acestea au loc doar din cauză că
L-ai ascultat pe DUMNEZEU în acel loc
părăsit.
DUMNEZEU spune: “Vreau să-MI
vizitez poporul. Strigătul umanităţii a
ajuns la urechile MELE şi nu am pe cine
să trimit. Nu voi trimite un profet care
nu este pregătit. Nu voi trimite un predicator care să nu fie condus de DUH. Nu
pot trimite un om să predice despre pocăinţă, decât atunci când acel om s-a pocăit la rândul lui. Nu mă pot folosi de un
om care nu a ajuns la capătul deşertului.”
Apoi poţi spune: “DUMNEZEU, acum
înţeleg că lucrurile sunt aşa cum sunt.
Acum înţeleg de ce TU ai lăsat ca aces-

(Continuare la pagina 8)

California
pe care le făcusem îmi duceau sufletul către iad. Am aruncat băutura din mână şi
am început să fug (nu mă gândeam deloc
la toţi oamenii din jurul meu sau la ce ar
fi putut crede despre mine, pentru că teroarea judecăţii eterne tocmai îmi intrase
în suflet). Am picat în genunchi la capătul
aleii; strigam cu voce tare: “Dumnezeule,
ajută-mă!” Nu auzisem de pocăinţă până
atunci şi nu ştiam ce să fac. În acea noapte am căutat ajutor şi am vorbit chiar şi cu
un student de la Teologie. Înainte să-şi dea
seama de ce îl căutam, eram deja la el acasă. Mi-a dat să fumez marijuana. I-am zis
că nu vreau să fumez, am plecat de la el şi
m-am dus spre casă. Mă gândeam: “O să
trăiesc în păcat şi o să mor în păcat şi nu
am ce face în privinţa asta.”
Seara următoare, m-a invitat un
prieten să merg cu el pe bulevardul
Hollywood (dar n-am mai ajuns până la
urmă). Am plecat împreună şi acesta este
momentul când i-am cunoscut pe fraţii
de la Misiunile Creştine Tony şi Susan
Alamo. Printre altele, fraţii de la misiune
mi-au spus un lucru: că este simplu să-L
slujeşti pe Domnul. Tot ce trebuie să fac
este să-mi fixez ochii pe Iisus şi să nu-L
scap niciodată din vedere. Aceste cuvinte mi-au pătruns inima ca o săgeată, iar
Domnul m-a făcut mai ager ca să Îl pot
sluji. Toate bisericile prin care trecusem
până atunci îmi uciseseră credinţa din
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inimă. Acum, inima mea era plină de
credinţă. Am fost la o slujbă ce avea loc
în Canyon Country, California, iar la
sfârşitul acesteia, L-am chemat pe Iisus
în inima mea. Am simţit cum Iisus îmi
spală toate păcatele. Simţeam cum tot
sângele vechi, murdar de păcate, îmi era
scos din trup, şi cum acesta se umplea
de un şuvoi de sânge proaspăt. Mi-am
dat seama că m-am schimbat. Acesta era
noul meu început; am vrut să răspândesc
vestea cât mai repede cu putinţă.
Tatăl meu era un alcoolic abject, care
n-a reuşit niciodată să găsească izbăvirea. A venit la biserică şi s-a pocăit pentru toate păcatele sale şi a scăpat instant
de viciul alcoolului. S-a şi mutat la sediul
misiunii. Odată, Susan Alamo i-a luat un
interviu în timpul unei emisiuni TV; l-a
întrebat: “V-aţi dori vreodată ca și copiii dumneavoastră să părăsească misiunea?” Tatăl meu i-a răspuns: “Ferească
Dumnezeu! Nu mai există alt loc precum
Misiunile Creştine Tony şi Susan Alamo.”
Sunt de acord cu el aici. Nu există niciun
loc pe acest pământ ca Misiunile Creştine Tony Alamo.
Satana pierde, iar noi câştigăm şi ţinem sus stindardul pătat de sânge al
Domnului.
Înainte, soldaţi creştini!
Te iubim, pastore Tony!
Sora Anna Moan

Zimbabwe

Pastorul Amos Andala distribuind broşurile şi cartea Mesia ale pastorului
Alamo în satele din Kenya, Africa

Dragă pastore Tony,
Fie ca Preamăritul Dumnezeu, al
Cărui Fiu este Hristos Mântuitorul
nostru, să te binecuvânteze pentru că
mi-ai atins sufletul cu materialele tale
literare înălţătoare. Fie ca El să-ţi extindă teritoriul şi influenţa!
Este uimitor cum murdăria mea a
fost acoperită şi transformată în frumuseţe de când am dat peste scrierile
tale. Eram acoperit de petele urâte ale
păcatului, dar, prin Hristos, pe care am
ajuns să-L cunosc, ştiu că ele mi-au fost
spălate.
Am împărtăşit marele dar al scrierilor pe care le-am primit de la misiune
cu familia şi cu prietenii, şi toate sufletele care le-au citit au rămas uimite. Am
fi foarte fericiţi dacă ne-ai mai trimite
şi alte lucruri care sunt o binecuvântare, cum ar fi materiale literare, broşuri,
biblii şi cărţi Mesia pe care să le citim
ca să aflăm adevărul şi să nu repetăm
faptele noastre diabolice, astfel încât să
împărţim fericirea eternă cu Mântuitorul nostru Iisus atunci când va veni să
ne ia cu el. Ne-am dori să îţi auzim şi
vocea ta uimitoare, deci te rugăm să ne
trimiţi mesajele imprimate pe CD-uri.
Sper că o vei face, în numele lui Iisus.

Dragă pastore Alamo,
Emisiunea ta de pe Radio Africa
2, Misiunile Tony Alamo, mă binecuvântează în fiecare săptămână.
Prima oară am ascultat-o acum
vreo lună. Mesajul ei prezintă Cuvântul lui Dumnezeu mai clar decât oricare altele pe care le-am
auzit, aşa că acum urmăresc emisiunea în mod regulat.
Îţi mulţumesc pentru emisiune,
mult succes în continuare în ceea
ce întreprinzi!
Al tău,
R.N.
Gokwe, Zimbabwe, Africa

Ghana
Îţi mulţumim că ne oferi harta corectă pentru a ne conduce şi îţi vom
arăta că suntem recunoscători prin
răspândirea scrierilor tale şi a broşurilor către alte oi pierdute.
Al tău,
N.S.
Ashanti, Ghana, Africa
Dragă pastore Tony Alamo,
Sunt foarte bucuros că-ţi scriu
această scrisoare. În primul rând, ce
mai faci? Sper că eşti bine, cu voia
Domnului. Îţi mulţumesc că-ţi răpeşti
din timpul tău preţios pentru a-mi citi
scrisoarea, pentru că îmi dau seama că
ești cu siguranță foarte ocupat ca om
al lui Dumnezeu.
Am fost mântuit recent după ce
ţi-am citit broşurile şi materialele literare. M-ai schimbat, m-ai făcut să mă
pocăiesc prin felul în care predici Cuvântul lui Dumnezeu.
Domnule, vreau să cunosc şi să citesc şi eu Biblia, dar din cauză că sunt
student, nu îmi pot permite să îmi
cumpăr una, deoarece bibliile sunt
foarte scumpe în Ghana. M-aş bucura foarte mult dacă mi-ai putea trimi-
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te un exemplar pentru uz personal.
Doresc să închei aici această scrisoare. Îţi mulţumesc.
Al tău prieten,
A.A.
Sefwi, Ghana, Africa
Dragă frate întru Hristos,
Îţi scriu tocmai din Ghana pentru
a-ţi mulţumi ţie şi misiunii tale creştine. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din plin! Am fost mântuit cu
ajutorul materialului tău literar numit “Despre asta este vorba”. Acum,
L-am acceptat pe Domnul Iisus ca
Domn şi Mântuitor.
Pastore, te rog să-mi trimiţi cam
cincizeci de copii după materialele
tale literare. Mă simt pregătit să împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu cu
prietenii şi cunoştinţele mele. Mi-aş
mai dori şi să îmi trimiţi un CD şi
alte lucruri care m-ar putea ajuta să
studiez Cuvântul lui Dumnezeu.
Fie ca Domnul Iisus Hristos să te
binecuvânteze din plin! Amin.
A.E.
Ghana, Africa

El Salvador

Albuquerque şi Santa Fe,
New Mexico
Cu siguranţă că New Mexico este unul din cele mai bune locuri de mărturie în care am fost trimis împreună cu fraţii. Oamenii de acolo luau câte două broşuri, ca să poată să dea una şi la
cunoscuţi. Şi din cauză că purtam tricourile Misiunilor Creştine
Tony Alamo, am putut să facem mărturii şi în restaurante.
Într-o parcare specială, o doamnă a descoperit o broşură pe
care i-o lăsasem pe maşină. În timp ce citea, a început să zâmbească şi a dus-o la piept; a arătat-o şi oamenilor care erau cu
ea. Sunt sigur că Dumnezeu a vrut ca noi să fim acolo în acel
weekend. Ne-a dus exact acolo unde era nevoie de noi. Aceasta a fost o mare binecuvântare, dar şi faptul că aceşti oameni
iubesc literatura evanghelică şi că am văzut sufletele ce s-au
mântuit.

Către pastorul şi prietenul meu,
Tocmai ce-am terminat de recitit
mesajul tău, “Luptătorii din deşert”. Îmi
aruncam ochii prin nişte mesaje de-ale
tale, am dat peste el şi l-am recitit. Îţi
mulţumesc, îţi mulţumesc din suflet!!!
Cel mai mult îţi mulţumesc că împărtăşeşti ce-ţi oferă Dumnezeu cu mine şi
cu lumea.
De-a lungul anilor, în viaţa mea de
creştin, au fost câteva ocazii care mi
s-au părut a fi experienţe în “deşert”.
Atunci nu puteam înţelege de ce Dumnezeu permite să mi se întâmple asemenea lucruri. Doar după ce am stat
cu Dumnezeu în acel loc izolat, El mi-a
oferit înţelepciunea de a înţelege.
După ce mi-au fost luaţi copiii,
m-am reîntors în acel loc din deşert.
Nu puteam dormi, nu voiam să mănânc, nimeni nu mă putea alina, nu
mai aveam veşti de la Dumnezeu, tot
ce-mi doream era să mor. L-am tot chemat pe Dumnezeu, de multe ori în toiul
nopţii. Singurul lucru care m-a scăpat
de devastarea totală a fost Cuvântul lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu şi puterea Sa. Atunci când, într-un
final, adormeam plângând, făcându-mi
griji pentru copiii mei, mă trezeam iar
şi singurul meu adăpost şi alinare era
Cuvântul lui Dumnezeu.

Un pastor din El Salvador, care a primit o copie din
“Să nu-ţi pierzi niciodată curajul” în spaniolă, a sunat
la linia telefonică pentru mărturii. A spus că i-a plăcut foarte mult mesajul şi că ar dori să primească mai
multe broşuri şi biblii în limba spaniolă. A menţionat
că Domnul i-a spus că Tony va ieşi în curând din închisoare. Domnul l-a dus acolo ca să predice evanghelia
pentru cei închişi şi după ce îşi va termina treaba, va fi
eliberat. S-a rugat pentru Tony şi pentru misiunea lui
prin telefon şi a spus că Domnul vrea ca noi să-L chemăm, El este cu noi, să strigăm către el cu ardoare pentru victorie, mântuire și salvarea altor suflete. A mai
spus că Domnul i-a spus că vrea să ne arate mari revelaţii şi că trebuie să fim tari şi să continuăm să credem
că El este Dumnezeu, şi că poate să facă mult mai multe
decât ce îi cerem sau decât gândim. Victoria e de partea
Împărăţiei lui Dumnezeu. Continuaţi să vă rugaţi.
Othelia Carabia de Campo
San Salvador, El Salvador

Arkansas
În cele din urmă, cred că Dumnezeu
s-a săturat de plânsetele mele. Într-o
seară, când plângeam şi mă rugam din
nou, Dumnezeu a vorbit cu inima mea
şi m-a dojenit. Mi-a spus că El ştie ce
simt, că El trecuse deja prin asta. Nu
numai că fusese despărţit de Fiul Său,
dar L-a trimis pe acesta să moară pentru copiii mei şi al tuturor celorlalţi oameni. Mi-a spus să mă rog Lui şi să am
încredere totală în el, iar El va rezolva
totul. Deodată, m-am simţit complet
eliberată. Eram agitată, mă gândeam
constant la situaţia mea, în loc să îmi
pun speranţele complet în Dumnezeu.
Probabil că sună destul de simplu, sunt
lucruri pe care mi le-ai arătat de-a lungul a mulţi ani, dar acum am dat piept
cu adevăratul test. Nu spun că a fost
floare la ureche să trec prin această încercare, dar, după ce Domnul m-a dojenit, m-am simţit cu adevărat împăcată.
Acum mă pot dedica complet Domnului; mi-am dat seama că Dumnezeu are
întotdeauna situaţia sub control. Pentru
un motiv ştiut doar de El, Dumnezeu a
permis să se întâmple acest lucru, iar rezultatul a fost pentru Gloria Sa.
Spuneai în mesajul tău că “Dumnezeu te va duce în acel loc pustiu, unde
ori îţi vei înţelege scopul pe care Dum-
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nezeu ţi l-a dat, ori vei muri... Dumnezeu încearcă să-i ajute pe unii bărbaţi şi
femei să se maturizeze... Dumnezeu nu
îşi iroseşte botezul focului. Dacă nu ai
aur în suflet, atunci Dumnezeu nu îşi
va irosi focul pe tine. Dacă nu ai ceva
în tine care să iasă la iveală prin viaţă
divină, Dumnezeu nu îţi va trimite o
încercare sau o năpastă.”
Nu spun că nu vor urma alte încercări, doar că aceasta a fost cea mai dificilă de până acum, iar Dumnezeu m-a
ajutat din nou s-o scot la capăt. Sunt sigură că mai urmează situaţii prin care
să mă maturizez, dar voiam doar să îţi
mulţumesc pentru toţi anii în care ai încercat să mă faci să mă las în voia Domnului, când m-ai învăţat să fiu creştină,
şi să îţi spun că aceşti ani nu au trecut
în zadar. Încă mai duc lupta cea justă.
Îţi mulţumesc pentru exemplul pe care
ni-l dai, că orice ar fi şi orice s-ar întâmpla, tu ești în continuare aici, puternic
ca întotdeauna! Îţi mulţumim pentru
perseverenţă şi răbdare!
Fiica ta întru Hristos,
Becky Avila
P.S. La mulţi ani cu ocazia împlinirii
vârstei de 77 de ani, Dumnezeu să te
binecuvânteze din plin, ne revedem în
curând!!!

RĂZBOINICII
DEŞERTULUI
(Continuare de la pagina 5)
te lucruri să se întâmple şi nu ai trimis
nicio ploaie în acest deşert al singurătăţii,
disperării, refuzului, sărăciei şi neînţelegerii; TU eşti cel care m-a adus acolo.”
La început nu înţelegeai; spuneai: “De
ce, ce am făcut? Cum l-am dezamăgit pe
DUMNEZEU? De ce DUMNEZEU nu a
deschis uşa? De ce mă aflu în situaţia asta?”
Te afli în situaţia asta deoarece DUMNEZEU pregăteşte omul să ducă omenirii
mesajul mântuirii, dragostei şi milosteniei.
DUMNEZEU te va susţine, iar tu vei îmbrăţişa această experienţă din deşert. Iar
apoi îi vei mulţumi lui DUMNEZEU pentru ea. Cel mai dulce moment pe care îl vei
cunoaşte vreodată e atunci când DUMNEZEU se pogoară asupra acelui loc din
deşert, iar înaintea ta vezi acel tufiş arzând,
în acel loc de singurătate. Atunci când ţi-e
dor de casă şi te simţi epuizat, brusc apare
Îngerul lui DUMNEZEU şi începi să-i
mulţumeşti lui DUMNEZEU pentru acest
munte singuratic şi bătut de vânturi. Apoi
DUMNEZEU te va conduce în DUHUL
SĂU să atingi inimile bărbaţilor şi femeilor cu mântuirea SA atotputernică, supranaturală.
Începe acum şi spune această rugăciune către DUMNEZEU:

DOMNUL meu și DUMNEZEUL
meu, ai milă de sufletul meu, un păcătos.33 Eu cred că IISUS HRISTOS este
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.34 Eu
cred că EL a murit pe cruce și a vărsat
sângele SĂU prețios pentru iertarea
tuturor păcatelor mele din trecut.35 Eu
cred că DUMNEZEU a înviat pe IISUS
din morți, prin puterea DUHULUI
SFÂNT,36 și că EL stă de-a dreapta lui
DUMNEZEU în acest moment și aude
confesiunea mea de păcate și această rugăciune.37 Deschid ușa inimii mele și te
invit în inima mea, DOAMNE IISUS.38
Spală toate păcatele mele murdare în
sângele prețios pe care l-ai vărsat în locul
meu pe cruce la Golgota.39 Nu îmi vei
întoarce spatele, IISUS, vei ierta păcatele mele și îmi vei mântui sufletul. Știu
pentru că CUVÂNTUL TĂU, Biblia, ne
spune așa.40 CUVÂNTUL TĂU spune că
nu vei întoarce spatele nimănui, inclusiv
mie.41 Prin urmare, eu știu că TU m-ai
auzit și știu că TU mi-ai răspuns și știu
că eu sunt mântuit.42 Și îți mulțumesc,
DOAMNE IISUSE, pentru mântuirea
sufletului meu, iar eu voi arăta recunoștința mea prin a face voia ta și prin
a nu păcătui.43
După mântuire, IISUS a spus să fie
botezați, complet scufundați în apă, în numele TATĂLUI și al FIULUI și al SFÂNTULUI DUH.44 Studiază cu sârguință

Biblia Regelui James și fă ceea ce spune.45
DOMNUL vrea să spui și altora de
mântuirea ta (Marcu 16:15). Puteți deveni un distribuitor al cărților evanghelice ale Pastorului Tony Alamo. Vă vom
trimite cărțile gratuit. Sunați sau contactați-ne prin e-mail pentru mai multe
informații. Distribuie acest mesaj și altor
persoane.
Dacă doriți să salvați lumea, cum poruncește IISUS, atunci nu îl jefuiți pe
DUMNEZEU de zeciuiala și darurile LUI.
DUMNEZEU a spus: “Îl va prăda un om
pe DUMNEZEU? Cu toate acestea, voi
m-ați jefuit. Dar voi întrebaţi: Cu ce Te-am
jefuit? Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi
să MĂ prădați, tot poporul în întregime!
[și întreaga lume]. Aduceţi însă toate dările [o “dare” este 10% din venitul brut] ca
să fie carne [hrană spirituală] la casa vistieriei [suflete mântuite], puneţi-MĂ astfel
la încercare, zice DOMNUL OȘTIRILOR,
şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste
voi belşug de binecuvântare, prea mare ca
s-o primiţi. Şi voi mustra pentru voi pe cel
ce devorează şi nu vă va nimici roadele
pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în
câmpiile voastre, zice DOMNUL OȘTIRILOR. Toate neamurile vă vor ferici atunci,
căci veţi fi o ţară plăcută, zice DOMNUL
OȘTIRILOR” (Maleahi 3:8-12)

33 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 34 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4 35 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9 36 Psa. 16:9-10, Mat.
28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Ioan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Fapte 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 37 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13 38 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 39 Ef.
2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 40 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 41 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 42 Evr. 11:6 43 Ioan
5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 44 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5, Rom. 6:3-5, Col. 2:10-12 45 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Ios.
22:5, Mat. 22:37-40, Mar. 12:29-31, Luca 10:27

Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru cărți pe alte subiecte care poate vă interesează.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linie disponibilă nonstop pentru rugăciuni și informații: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide asigură cazare, cu tot ce este necesar pentru viaţa zilnică,
tuturor celor din SUA care doresc să-şi dedice viaţa slujirii lui DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea.
Slujbele au loc în New York în fiecare marți la ora 20:00 și în alte orașe seara.
Vă rugăm să sunați la numărul (908) 937-5723 pentru informații. SE OFERĂ MESE DUPĂ FIECARE SLUJBĂ.
Cereți cartea Pastorului Alamo, Mesia, care îl prezintă pe HRISTOS din Vechiul Testament descoperit în peste 333 de profeții
Deveniți un muncitor în recolta de suflete, devenind distribuitor de cărți scrise de Pastorul Alamo.
Toate cărțile și mesajele audio sunt gratuite, inclusiv transportul maritim.
Dacă cineva încearcă să vă taxeze pentru asta, vă rugăm să sunați la numărul (661) 252-5686 cu taxă inversă.

ACESTE CĂRȚI ARATĂ ADEVĂRATUL PLAN AL MÂNTUIRII (Fapte 4:12).
NU LE ARUNCAȚI, ÎMPRUMUTAȚI-LE ȘI ALTORA.
Pentru cei care sunt din alte țări, vă recomandăm să traduceți aceste cărți, în limba voastră maternă.
Dacă doriți să le retipăriți, vă rugăm să includeți aceste drepturi de autor și de înregistrare:
© Drepturi de autor August 2011, 2015 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo ® Înregistrat August 2011, 2015
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