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Satan amăgeşte întreaga lume.1 Poate
să o facă cu ajutorul unei reţele de grupuri la nivel mondial, pe care a construit-o chiar el. Împreună, acestea sunt ca o
pânză de păianjen, nişte capcane pentru
suflete. Biserica romano-catolică este cel
mai clar exemplu al cuvintelor “cult” şi
“profet mincinos.” Reţeaua sa de grupuri,
acea pânză de păianjen, se deghizează
astfel încât să semene cât mai mult cu o
biserică şi să amăgească oamenii, dar ea
este în realitate scaunul Satanei, iar sediul
său este la Roma. Scaunul Romei este Vaticanul.2 Vaticanul este scaunul Satanei.3
În cartea Apocalipsei, IISUS numeşte
acest cult “Izabela” (Apocalipsa 2:20).
IISUS le avertizează pe cele şapte biserici ale SALE din toată lumea, biserici
veşnice, adevărate, că există o biserică
întinată, şi le avertizează în aceste ultime
zile ale lumii: “Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta
şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai
multe decât cele dintâi. Dar iată ce am

Maria, ştiai că ai dat naştere nu numai MESIEI, dar şi altor şase prunci,
pe puţin? Sunt sigur că ştii asta, deoarece naşterea este un proces dureros, iar
tu ai trecut cu bine prin el! Dar cultul catolic, ce speră să mute atenţia lumii
de la IISUS către tine, spune că ai fost pururea o fecioară neprihănită! Cultul romano-catolic este cultul diavolului, inamicul sufletului tău, aşa spune
DOMNUL (Apocalipsa 13:1-8).
“Începutul înţelepciunii este frica de DOMNUL” (Proverbele 9:10). “Iată,
frica de DOMNUL, aceasta este înţelepciunea” (Iov 28:28).
împotriva ta: tu laşi ca Izabela [cea mai sau la orice altă persoană sau lucru în
mare reţea de culte la nivel mondial, pro- afara lui DUMNEZEU, cât şi doctrinele
fetul mincinos], femeia aceea care își zice mincinoase, cum ar fi cea a purgatoriuproorociţă [se declară biserica lui DUM- lui sau cea care spune că te mântuieşti
NEZEU], să înveţe şi să amăgească pe ro- dacă te botezi în apă; de asemenea, docbii MEI să se dedea la curvie [închinarea trina mincinoasă conform căreia Petru
la Maria şi la alţi sfinţi, sfinţi mincinoşi, şi Apostolii erau papi şi catolici – ei nu
sau orice altceva în afara lui DUMNE- erau nici papi, şi nici catolici. Erau cu toZEU TATĂL, DUMNEZEU CUVÂN- ţii evrei, discipolii lui HRISTOS. Această
TUL, adică IISUS, şi SFÂNTUL DUH reţea de culte spune că biserica lor a fost
AL LUI DUMNEZEU.4 CUVÂNTUL, prima din lume şi că Petru a fost primul
DUMNEZEU s-a făcut trup şi s-a numit papă, şi că el e singurul care are cheile
IISUS (Ioan 1:1, 14). IISUS continuă] şi Raiului. Toţi cei care cred în IISUS, CUsă mănânce din lucrurile jertfite idolilor” VÂNTUL lui DUMNEZEU, au cheile
(Apocalipsa 2:19-20). Idolii reprezintă Raiului.7 Dacă poţi intra în Rai, înseamorice altceva la care te închini, în afară de nă că ai cheile.
Diavolul este un escroc, unul expert
DUMNEZEU.5
Înţelesul spiritual al înfruptatului chiar.8 Are o experienţă de şapte mii de
din lucrurile jertfite idolilor este echi- ani la amăgit populaţia întregii lumi. A
valentul curviei spirituale. Slava pe care înşelat chiar şi o treime din îngerii din
i-o arătăm DOMNULUI şi munca sfân- Rai, deci ce să mai spunem despre noi,
tă pe care o facem sunt jertfele pe care cei de pe pământ?9 “Căci se vor scula
le oferim lui DUMNEZEU, şi doar lui.6 hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi;
Curvia înseamnă să te închini la Maria
(Continuare la pagina 2)

1 Gen. 3:1-6, Ioan 8:44, 2 Cor. 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 1 Ioan 4:1, 2 Ioan 7, Apoc. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-8 2 Apoc. 17:1-9, 18 3 Apoc. 13:1-4
4 Ex. 20:3-5, Lev. 26:1, Deut. 4:15-19, 23-24, 27:15, Is. 43:10-12, 44:6-20, 45:16, 20-23, 46:5-9, Ier. 7:18-20, 10:1-15, 25:4-7, 44:15-23, 51:17-18, Fapte 15:20, 21:25, 1 Cor. 8:4-7,
10:27-28, 2 Cor. 6:14-18, 1 Tes. 1:9, 1 Ioan 5:21, Apoc. 9:20, 21:8, 22:15 5 Ex. 20:3, 23:13, Ier. 25:6, Mat. 6:22-24, Mar. 12:29-30, Col. 3:1-6 6 Deut. 6:4-5, Ps. 54:6, Is. 44:6-9, 24,
45:5-6, 18, Mat. 4:10, Mar. 12:29-30, Rom. 12:1-2, Ev. 13:15 7 Mat. 16:15-19, Ioan 1:1-3, 10-14, 5:24, 11:25-26, 14:1-7, 17:1-3, Ef. 2:8, Apoc. 19:13 8 Gen. 3:1-6, Ioan 8:44, 2 Cor.
11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 1 Ioan 4:1, 2 Ioan 7, Apoc. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-8 9 2 Pet. 2:4, Iuda 6, Apoc. 12:3-4
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vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă,
chiar şi pe cei aleşi” (Matei 24:24). Din
această cauză, diavolul poate cu ușurinţă să vă amăgească pe voi şi pe întreaga
lume, dacă nu vă rugaţi constant şi nu
studiaţi cu atenţie Biblia (versiunea regelui Iacob) (Apocalipsa 12:9).10 Şi să staţi
departe, pe cât posibil, de toate metodele de comunicare lumeşti; ele dăunează
bunelor maniere. “Nu vă înşelaţi: «Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune»” (1
Corinteni 15:33).
IISUS, CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, le dă tuturor celor amăgiţi de religiile Satanei “vreme să se pocăiască, dar
nu vor să se pocăiască de curvia ei! [IISUS
continuă] Iată că am s-o arunc bolnavă în
pat; şi celor ce preacurvesc cu ea am să le
trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi
de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii [adepţii] ei. Şi toate bisericile [bisericile
adevărate, născute din nou din DUHUL
lui HRISTOS, CUVÂNTUL] vor cunoaşte că «EU SUNT CEL ce cercetez rărunchii şi inima»; şi EU [IISUS] voi răsplăti
fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă
însă tuturor celorlalţi [din biserică] din
Tiatira, care nu aveţi învăţătura aceasta şi
n-aţi cunoscut «adâncimile Satanei», cum
le numesc ei, vă zic: «Nu pun peste voi altă
greutate. Numai ţineţi cu tărie ce aveţi,
până voi veni! Celui ce va birui şi celui
ce va păzi până la sfârşit lucrările MELE
îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va
cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi
ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi
EU putere de la TATĂL MEU. Şi-i voi da
luceafărul de dimineaţă.» Cine are urechi
[să asculte CUVÂNTUL, care este DUHUL şi VIAŢA11], să asculte ce zice bisericilor DUHUL” (Apocalipsa 2:21-29). Nu
îmi permit să nesocotesc CUVÂNTUL lui
DUMNEZEU.
Acum e momentul adevărului - am
o întrebare pentru tine: Oare DUHUL
SFÂNT al lui DUMNEZEU ar face ca

DUHUL imaculat al lui DUMNEZEU
prin IISUS al DUHULUI SFÂNT să intre în trupul unui păcătos ca tine sau ca
Maria? Răspunsul este da! Maria a spus
că are nevoie de un MÂNTUITOR, deci
ştia că este o păcătoasă! Putem găsi dovada în scripturi; Luca 1:46-49 spune:
“Şi Maria a zis [către Elisabeta prin DUHUL SFÂNT]: «Sufletul meu măreşte
pe DOMNUL şi mi se bucură duhul în
DUMNEZEU, MÂNTUITORUL meu».
[MÂNTUITORUL meu? Da, MÂNTUITORUL.] Pentru că a privit spre starea
smerită a roabei SALE... Pentru că CEL
ATOTPUTERNIC a făcut lucruri mari
pentru mine. Numele LUI este sfânt.”
De asemenea, Maria nu era catolică, iar
cultul catolic nu a fost niciodată o biserică a lui DUMNEZEU, ci doar sabatul
politic al diavolului,12 responsabil pentru
uciderea a milioane de creştini adevăraţi,
a şase milioane de evrei în lagărele de
concentrare din timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi a altor milioane de
oameni!
Izabela din Roma spune că Maria este
cea neprihănită, și nu DUHUL SFÂNT,
IISUS şi TATĂL SĂU. Roma spune că
Maria era şi a rămas virgină. Satana vrea
să te încerce, să-ţi îndrume greşit credinţa, către orice altceva în afară de IISUS,
CUVÂNTUL lui DUMNEZEU, MÂNTUITORUL nostru.13
Evanghelia lui Matei 1:18 spune: “Iar
naşterea lui IISUS HRISTOS a fost aşa:
Maria, mama LUI, era logodită cu Iosif; şi, ÎNAINTE CA SĂ LOCUIASCĂ
EI ÎMPREUNĂ [cu alte cuvinte, înainte
de a-şi consuma mariajul, înainte de A
FACE SEX], ea s-a aflat însărcinată de la
DUHUL SFÂNT” (Matei 1:18).
Maria nu este o zeitate, aşa cum nici
eu sau tu nu suntem DUMNEZEU.14 Totuşi, este adevărat că DUHUL SFÂNT i-a
pătruns trupul păcătos la fel cum o face
şi cu trupurile noastre păcătoase, ca să
ne putem mântui şi să devenim “FIII lui
DUMNEZEU”, ramurile lui HRISTOS,
una cu HRISTOS, VIŢA CEA ADEVĂRATĂ.15 Potrivit CUVÂNTULUI lui

DUMNEZEU, adică al lui HRISTOS,16
ne putem ruga unul PENTRU celălalt,
dar nu ne putem ruga niciodată unul
LA celălalt.17 DUMNEZEU este singurul
la care trebuie să ne rugăm, prin DUHUL din IISUS, care este DUMNEZEU
(IISUS, CUVÂNTUL)!18 “Căci este un
singur DUMNEZEU şi este un singur
mijlocitor între DUMNEZEU şi oameni:
omul IISUS HRISTOS” (1 Timotei 2:5).
De asemenea, cultul romano-catolic
deduce că Maria este regina Cerului,19
(de exemplu, spitalele Regina Îngerilor),
şi că a avut doar un copil, pe IISUS; dar
când IISUS a terminat de cuvântat în locul SĂU de naştere, oamenii erau uluiţi
de ÎNŢELEPCIUNEA SA, de învăţăturile LUI; ei spuneau: “«De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea? [Următoarea afirmaţie arată că Iosif şi Maria,
după naşterea lui IISUS, au făcut des sex
şi au avut mulţi copii.] Oare nu este EL
FIUL tâmplarului? Nu este Maria mama
LUI? Şi Iacov, Iosif, Simon şi Iuda, nu
sunt ei fraţii [nu discipolii] LUI? Şi SURORILE LUI [CEL PUŢIN DOUĂ] nu
sunt toate printre noi? Atunci de unde
are El toate lucrurile acestea?» Şi găseau
astfel în EL o pricină de poticnire. Dar
IISUS le-a zis: «Nicăieri nu este preţuit
un prooroc mai puţin decât în patria şi
în casa lui.»” (Matei 13:54-57).20
Când cunoaştem CUVÂNTUL lui
DUMNEZEU, care este însuși DUMNEZEU, nu putem fi amăgiţi.21 “Şi veţi cunoaşte adevărul [IISUS CUVÂNTUL], şi
adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32).
De aceea trebuie să-L studiem pe DUMNEZEU (CUVÂNTUL), ca să nu fim
niciodată amăgiţi de diavol, Izabela Satanei.22 Trebuie s-o expunem pe Izabela sau
să fim distruşi (de către DUMNEZEU)
împreună cu ea. IISUS spune: “Ieşiţi din
mijlocul ei [Izabela], poporul MEU, ca să
nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi
loviţi cu urgiile ei!” (Apocalipsa 18:4).
Din această cauză, acest cult nu vrea cu
adevărat ca voi să citiţi Biblia (versiunea
regelui Iacob) şi să vă rugaţi la DUMNEZEU prin IISUS. Nu vă daţi seama că ei

10 Ps. 34:1, Mat. 26:41, Luca 18:1, 21:36, 22:40, 46, Fapte 6:4, Rom. 12:12, Ef. 6:17-18, Filip. 4:6, Col. 4:2, 1 Tes. 5:17, 1 Tim. 2:8, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Iac. 5:16, 1 Pet. 4:7 11 Ioan
6:63, 14:6 12 Apoc. cap. 17, 18:2-13, 24 13 Mat. 7:13-15, 24:23-27, Mar. 13:21-22, Luca 22:31, Ioan 8:44, 10:1-14, 14:6, Fapte 4:10-12, 10:42-43, 16:30-31, Rom. 10:9-11, 2 Cor.
11:13-15, Gal. 3:22, 1 Tim. 2:5, Ev. 9:11-15, 28, 1 Pet. 1:18-23, 2:24, 1 Ioan 5:10-13 14 Ex. 20:3-5, 34:14, Lev. 19:4, Deut. 5:8-9, 6:13, 8:19-20, 10:20-21, Is. 44:6, Mat. 4:10, 12:46-50,
28:18-19, Mar. 12:29, Luca 11:2, 27-28, Ioan 1:1-5, 14, 3:16-18, 10:36-38, 11:25-26, 14:6-7, Fapte 2:29-40, 5:29-32, 7:55-56, 10:36-43, Rom. 1:21-25, Ef. 1:20-23, 3:9-12, Filip. 2:6-11,
1 Tim. 2:5-6, 3:16, 6:14-16, Ev. 7:3, 1 Ioan 2:1-2, 5:7, Apoc. 1:8, 19:10-16 15 Ioan 1:12-13, 7:37-39, 14:16-18, 26, 15:1, 4-5, 17:9-11, 21-23, Fapte 2:1-4, 37-39, 5:32, 10:43-48, Rom.
12:4-5, 1 Cor. 6:15-20, 10:16-17, 12:12-13, Gal. 2:20, Ef. 5:23, 29-30, Col. 1:24, 1 Ioan 5:18-20 16 Ioan 1:1, 14, 1 Ioan 1:1-3, 5:7, Apoc. 19:13 17 Fapte 10:24-26, 14:8-15, Iacov
5:14-16, Apoc. 19:10, 22:8-9 18 Ex. 20:3-5, Lev. 26:1, Deut. 8:19-20, 10:20-21, Mat. 4:10, 6:6-9, Mar. 12:29-30, Ioan 14:13, 15:16, 16:23-24, Gal. 3:20, 1 Tim. 2:5 19 Deut. 4:35,
32:39, 1 Sam. 2:2, Is. 41:4, 43:10-12, 44:6, 8, 24, 45:5-6, 18, 21-22, Ier. 7:18-19, 19:13, 44:15-23, Os. 13:4, Apoc. 1:8, 22:13 20 Mar. 3:31-32, 15:40, 47, 16:1, Ioan 2:12, 7:3, 5, Fapte
1:14, Gal. 1:19 21 Ioan 1:1, 14, 8:32, 10:1-5, 16, 30, 36-38, 14:9, 1 Ioan 5:7, Apoc. 19:11-13 22 Ioan 10:14, 15:15, 2 Tim. 2:15
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(Vaticanul) încearcă să scoată în afara legii Biblia regelui Iacob, şi pe noi, cei care
o învaţă şi o propovăduiesc? Adevărul
reprezintă o insultă pentru această lume
de păcătoşi şi pentru marele cult satanic.
Pe lângă acestea, căsătoria nu este limitată la cea dintre un singur bărbat şi
o singură femeie. De multe ori, Biblia ne
povesteşte despre un bărbat care are mai
mult de o soţie (femeie), dar niciodată

despre căsătoria între doi bărbaţi sau între două femei.23 DUMNEZEU neagă şi
condamnă homosexualitatea.24 Citiţi-mi
lucrarea “Soţiile bărbaţilor sfinţi ai lui
DUMNEZEU (Poligamii).”
Vă dau o mică listă cu unii dintre oamenii lui DUMNEZEU, buni şi măreţi,
care au avut mai mult de o soţie: Avraam, Iacob, Moise legiuitorul (care a avut
trei soţii), Ghedeon, Elcana, David, Solo-

mon, Caleb, Abia, Ioaş, Osea şi Jair, ca şi
Ibzan şi Abdon, judecătorii Israelului.25
Maria avea zece sau unsprezece ani
când a rămas însărcinată cu IISUS. Rebeca avea zece ani când s-a măritat cu Isac,
care avea patruzeci.26 Avraam avea peste o
sută de ani când s-a căsătorit cu mai multe
adolescente; a şi avut copii cu acestea.27
Nu ne putem mântui prin doctrine

(Continuare la pagina 4)

23 Gen. 16:1-3, 25:6, 29:20-30, 30:4, 9-10, Ex. 2:21, 3:1, Num. 10:29, 12:1-15, Jud. 1:16, 4:11, 8:30-31, 1 Sam. 1:1-3, 18:27, 25:39-44, 2 Sam. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, 1 Cron. 1:32,
2:18, 46, 48, 3:1-9, 4:5, 8:8-9, 14:3, 2 Cron. 13:21, 24:2-3 24 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17, Jud. 19:22-25, Rom. 1:20-32, 1 Cor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2
Tim. 3:1-5, 2 Pet. 2:6, Iuda 7 25 [Avraam] Gen. 16:1-3, 25:6, 1 Cron. 1:32; [Iacob] Gen. 29:20-29, 30:4, 9-10; [Moise] Ex. 2:21, Num. 10:29, 12:1; [Ghedeon] Jud. 8:30-31; [Elcana] 1 Sam. 1:1-3; [David] 1 Sam. 18:27, 25:39-44, 2 Sam. 3:2-5, 5:13-16, 15:16, 19:5, 1 Împ. 1:1-4, 1 Cron. 3:1-9, 14:3-7; [Solomon] 1 Împ. 11:3; [Caleb]1 Cron. 2:46-50; [Abia] 2
Cron. 13:21; [Ioaş] 2 Cron. 24:2-3; [Osea] Os. 1:2-3, 3:1-2; [Judecătorii Israelului] Jud. 2:18, 10:3-4, 12:8-9, 13-14 26 Gen. 25:20, Cartea lui Ieşer 24:39-40, 44-45 27 Gen. 25:1,
6, 1 Cron. 1:32

Nigeria
Dragi colegi de muncă întru Hristos,
Vă mulţumesc foarte mult pentru materialele evanghelice pe care ni le-aţi trimis şi pentru
munca de distribuire a broşurilor pe care o depuneţi în toată lumea.
Am distribuit materialele şi Bibliile în felul
următor:
După o lungă călătorie de şapte zile într-un autobuz aglomerat, am ajuns într-un final la Morgorta pe 10 octombrie 2011. Am organizat o întâlnire
de rugăciune de două zile, apoi am început să mergem din casă în casă, oferind broşurile şi Bibliile
gratis, explicând oamenilor planul lui Dumnezeu
pentru mântuire şi rugându-ne pentru ei. Munca
a fost dificilă şi obositoare, deoarece majoritatea
familiilor nu erau interesate de ce le arătam. Unele
erau chiar ostile, stăteau cu arcurile şi săgeţile pregătite, iar altele chiar au aruncat cu pietre după noi.
Cu toate acestea, am reuşit să împărţim materialele evanghelice în 800 de cămine şi să fondăm
două centre de studiu al Bibliei, în poziţii cheie.
La două luni după această muncă asiduă de
evanghelizare în mediul rural şi de distribuire a
materialelor literare, peste trei sute de familii şiau întors privirile către Hristos datorită materialelor voastre evanghelice care au ajuns în comunităţile non-creştine din Morgorta.
Slavă Domnului pentru influenţa sa imensă;
ne rugăm cu sinceritate ca numărul de suflete
adunate să crească, să primim mai multe materiale evanghelice şi Biblii şi să primim o binecuvântare specială pe broșurile voastre evanghelice distribuite gratuit. Avem nevoie de 800 de
Biblii ca să le oferim persoanelor convertite, lipsite de mijloace materiale, dar care au o dorinţă
arzătoare de a afla mai multe despre Iisus.
Continuaţi să împărtăşiţi Veştile Bune, Iisus va
fi cu noi în curând! Maranatha! (traducere: Domnul nostru vine).
Evanghelist Donatus N. Ozurumba
Director al Misiunilor din țară şi din străinătate
Statul Imo, Nigeria

Scrisori către Pastorul Alamo

Texas

Dragi fraţi şi surori întru Hristos,
Doresc să vă mulţumesc tuturor pentru tot ce faceţi. Am sunat de multe ori
ca să întreb de pastorul nostru fondator, Tony Alamo. De fiecare dată, cineva
mi-a răspuns prompt la telefon şi mi-a
preluat cererea. Au fost întotdeauna
foarte prietenoşi, respectuoşi şi încurajatori. Sunt foarte bucuros că există o misiune cu adevărat creştină la care să apelez
în această lume plină de doctrine şi de
profeţi mincinoşi. Toate bisericile la care
am fost sau pe care le-am văzut predau
doar doctrine mincinoase şi amăgitoare.
Unele sunt mai apropiate de Dumnezeu
- propovăduiesc şi învaţă oamenii nişte
adevăruri, dar nu este îndeajuns.
Îmi place foarte, foarte mult
să citesc şi să distribui broşurile şi
cărţile Mesia ale pastorului Tony
Alamo. Ştiu că învăţăturile lui vin
direct de la scaunul Atotputernicului Dumnezeu. De asemenea,
citesc cu plăcere site-ul său de
fiecare dată când am ocazia. Nu
am calculator, dar mă mai duc pe

El Salvador
(traducere din limba spaniolă)

la biblioteca publică din când în când.
Nu mă uit la TV. Îmi place să ascult
mesajele pastorului Tony pe casetă. Vă
menţionez pe voi toţi în rugăciunile
mele necontenite, pentru că ştiu prin ce
persecuţii treceţi.
Psalmii 9:9-10: “Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de
necaz. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu îi părăseşti pe
cei ce Te caută, Doamne!”
Fie ca Atotputernicul Dumnezeu să
nu contenească a vă binecuvânta şi să vă
menţină puternici în Numele lui Iisus.
Wally Cameron
Roanoke, Texas

Distribuirea broșurilor în limba
telugu în Amalapuram, India, de
către Fratele Vinod Kumar

Iubiţi fraţi întru Hristos,
Vă mulţumesc pentru că-mi oferiţi posibilitatea de a ajuta mai mulţi oameni. Am tânjit sincer să fiu o binecuvântare pentru ceilalţi şi, mulţumită lui
Dumnezeu, dar şi vouă, acum sunt. Fie ca Atotputernicul Dumnezeu să facă
încât să nu duceţi lipsă de nimic; continuăm să ne rugăm pentru pastorul
nostru Tony.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
San Salvador, El Salvador
Xavier Campos				
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mincinoase.28 Renunţaţi la marele cult
romano-catolic, începeţi să credeţi în
Evanghelie şi mântuiţi-vă prin sângele MIELULUI, IISUS şi prin CUVÂNTUL mărturiei voastre - IISUS,29 al cărui
nume în Rai este CUVÂNTUL lui DUMNEZEU,30 care spune: “Veniţi la MINE,
toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi EU vă
voi da odihnă. Luaţi jugul MEU asupra
voastră şi învăţaţi de la MINE, căci EU
sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi
odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul MEU este bun, şi sarcina MEA este
uşoară” (Matei 11:28-30).
Faceţi-o chiar acum: spuneţi această
rugăciune către DUMNEZEU, ca să vă
pocăiţi de păcate şi să vă mântuiţi:
DOMNUL meu și DUMNEZEUL
meu, ai milă de sufletul meu, un păcătos.31 Eu cred că IISUS HRISTOS este
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.32 Eu
cred că EL a murit pe cruce și a vărsat
sângele SĂU prețios pentru iertarea
tuturor păcatelor mele din trecut.33 Eu
cred că DUMNEZEU a înviat pe IISUS
din morți, prin puterea DUHULUI

SFÂNT,34 și că EL stă de-a dreapta lui
DUMNEZEU în acest moment și aude
confesiunea mea de păcate și această
rugăciune.35 Deschid ușa inimii mele
și te invit în inima mea, DOAMNE
IISUS.36 Spală toate păcatele mele murdare în sângele prețios pe care l-ai vărsat
în locul meu pe cruce la Golgota.37 Nu
îmi vei întoarce spatele, IISUS, vei ierta
păcatele mele și îmi vei mântui sufletul.
Știu pentru că CUVÂNTUL TĂU, Biblia,
ne spune așa.38 CUVÂNTUL TĂU spune că nu vei întoarce spatele nimănui,
inclusiv mie.39 Prin urmare, eu știu că
TU m-ai auzit și știu că TU mi-ai răspuns și știu că eu sunt mântuit.40 Și îți
mulțumesc, DOAMNE IISUS, pentru
mântuirea sufletului meu, iar eu voi
arăta recunoștința mea prin a face voia
ta și prin a nu păcătui.41
După mântuire, IISUS a spus să fie
botezați, complet scufundați în apă,
în numele TATĂLUI și al FIULUI și al
SFÂNTULUI Duh.42 Studiază cu sârguință
Biblia Regelui Iacob și fă ceea ce spune.43
DOMNUL vrea să spui și altora de
mântuirea ta. Puteți deveni un distribuitor al cărților evanghelice ale Pastorului
Tony Alamo. Vă vom trimite cărțile gra-

tuit. 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)

28 Mat. 7:13-15, 21, 22:9-14, Ioan 3:3-8, 16-18, 10:1-10, 14:6, Fapte 4:10-12, 16:30-31, 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 4:3-4, 2 Pet. cap. 2 29 Mar. 1:14-15, 16:16, Ioan 1:29, 3:16-17, Fapte
8:32-37, 2 Cor. 5:21, Col. 2:13-14, Ev. 9:22, 1 Pet. 1:18-19, Apoc. 12:11, 18:1-5 30 Ioan 1:1, 14, 1 Ioan 5:7, Apoc. 19:13 31 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 32 Mat. 26:63-64, 27:54,
Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4 33 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9 34 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 35 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13 36 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 37 Ef. 2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5,
7:14 38 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 39 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 40 Evr. 11:6 41 Ioan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14
42 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5, Rom. 6:3-5, Col. 2:10-12 43 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 Aprilie 2012, 2015 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo ® Înregistrat în aprilie 2012, 2015
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