Mi siunile

Buletin informativ mondial

Tony Alamo
NOUL IERUSALIM
Pastorul Tony Alamo

Biserici din întreaga lume

Naţiunea Creştină Alamo

Volumul 17800

DIFERENŢA DINTRE
MÂNTUIRE ŞI RELIGIE

de Tony Alamo
Numărul oamenilor religioși HRISTOS, primul SĂU FIU, şi
de pe această lume este cu mult mai SFÂNTUL DUH .
mare decât al celor mântuiţi, renăsHRISTOS îşi învaţă ucenicii,
cuţi din DUH. Biblia ne spune, cu pe toţi dintre noi, să îi căutăm pe
Tony şi Susan Alamo, orchestra şi corul în
prisos de cuvinte, că religia este a dia- alţii care să Îi devină ucenici, ca
timpul programului lor TV din anii 1970 şi
volului, dar că mântuirea vine de la să facă şi ei la fel la rândul lor.2 O
începutul anilor 1980
DUMNEZEU.1
spune în Evanghelia după Matei,
Diferenţa dintre a crede în capitolul 28, versetele 18-20, cu urmă- umană percepe că există un zeu, de
HRISTOS şi a crede în religie este toarele cuvinte: “Toată autoritatea Mi-a orice fel ar fi el, dar nu ştie care este
că, atunci când crezi în HRISTOS, fost dată în cer şi pe pământ. Prin ur- adevăratul DUMNEZEU. Din cauza
DUMNEZEU îl caută pe om. Cu alte mare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din aceasta, IISUS, în Evanghelia după
cuvinte, DUMNEZEU este Cel care toate neamurile, botezându-i [scufun- Matei, capitolul 28, versetul 19, le-a
l-a căutat pe om şi încă îl mai caută dându-i complet în apă³] în Numele spus ucenicilor SĂI de atunci şi tutuşi acum. DUMNEZEU a comunicat TATĂLUI, al FIULUI şi al DUHULUI ror ucenicilor SĂI de până azi: “Prin
prima oară cu Adam, Cain, Set, Enoh, SFÂNT, şi învăţându-i să păzească tot urmare, duceţi-vă şi faceţi UCENICI
Noe, Avraam, Isac şi Iacob în Vechiul ce V-am poruncit! Şi iată că Eu sunt DIN TOATE NEAMURILE [spuTestament. În Noul Testament, EL cu voi în toate zilele, până la sfârşitul neţi-le cine este DUMNEZEUL ades-a arătat prima oară lui Matei, Ioan veacului. Amin.” Acesta este HRISTOS vărat pe care îl vor venera, şi că trebuşi Apostolului Pavel. În 1964, EL a care îl caută pe om, nu omul care îl ca- ie să se închine şi să-L slujească doar
vorbit cu mine, iar în intervalul de ută pe DUMNEZEU. Omul în căutarea pe EL], botezându-i [scufundându-i
timp scurs între timpurile biblice şi lui DUMNEZEU reprezintă “religia”, complet în apă] în Numele TATĂLUI,
cele de azi – cu mulţi alţii. Cu alte dar atunci când DUMNEZEU îl caută al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH.”
cuvinte, DUMNEZEU a căutat toţi pe om, vorbim despre “mântuire”.
Pentru a ajunge în Rai, trebuie să
4
Putem fi perfecţi, deoaberbecii, toţi liderii familiei SALE,
fim
perfecţi.
Toate religiile cer ca păcătoşii
trimiţându-i să caute oile care vor fi să-L caute pe DUMNEZEU, sau pe cel rece DUMNEZEU ne porunceşte să
de-a pururea mântuite în timpurile ce despre care ei cred că este DUMNE- fim aşa, iar DUMNEZEU nu ne povor veni, ele fiind cele ce vor petre- ZEU. Ce este religia? Religia înseamnă runceşte niciodată să fim ceva ce nu
ce eternitatea în Împărăţia Cerurilor să crezi în ce consideri tu a fi DUM- putem fi.5 IISUS spune în Evangheîmpreună cu DUMNEZEU TATĂL, NEZEU, şi să I te închini. Conştiinţa
(Continuare la pagina 2)
1 Isa. 1:11-16, 29:13-14, Ier. 7:8-11, 23:33-40, Ezec. 13:1-23, Mic. 3:11, Mat. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Luca 6:46, 18:10-14, Ioan 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2,
2 Tim. 3:1-7, Tit 1:16, Iacov 2:19 2 Dan. 12:3, Mat. 10:7-8, 28:19-20, Luca 24:46-48, Fapte 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Rom. 7:4, 10:13-15, 1 Cor. 1:17-18, 21, 9:16-17, Ef. 3:2-10, Col.
1:25-29, 2 Tim. 4:2, 5 3 Mat. 28:19, Rom. 6:3-5, Col. 2:10-12 4 Deut. 18:13, 1 Regi 8:61, Psa. 119:1-3, Mat. 5:48, 2 Cor. 13:11, Ef. 4:11-13, 5:25-27, Filip. 3:12-15, Col. 1:21-22,
1 Tim. 6:14, 2 Tim. 3:16-17, Iacov 1:4, 1 Ioan 3:6-10, Apoc. 21:7, 27 5 Gen. 17:1, Lev. 11:44-45, 19:2, 20:26, Deut. 18:13, 1 Împ. 8:61, Psa. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Ioan 17:17-23,
Rom. 6:4-14, 8:1:14, 37, 2 Cor. 6:14-17, 13:11, Gal. 5:16, Ef. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Fil. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Col. 1:10-11, 21-22, 1 Tes. 4:6-7, 1 Tim. 6:11-14, 2 Tim.
3:16-17, Evr. 2:18, 12:14, 13:20-21, Iacov 1:4, 27, 1 Pet. 1:15-16, 5:8-10, 1 Ioan 2:14, 3:5-10, 4:4, Apoc. 3:1-5, 7:13-15
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lia după Matei, capitolul 5, versetul
48: “Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum
TATĂL vostru Cel ceresc desăvârşit este.” Când suntem cuprinşi de
SFÂNTUL DUH, atunci suntem perfecţi. Versetele 1-2 din capitolul 8 al
Epistolei lui Pavel către romani spun
următoarele: “Acum, dar, nu este nicio osândire [niciun Iad, niciun Lac
de Foc] pentru cei ce sunt în HRISTOS IISUS, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după
îndemnurile DUHULUI. Căci legea
DUHULUI de VIAŢĂ în HRISTOS
IISUS m-a izbăvit de legea păcatului
şi a morţii.” Observaţi că acest citat
nu afirmă că suntem scutiţi de legile morale. Putem fi absolviţi doar de
legea păcatului şi a morţii. Legea păcatului și a morții spune că dacă încălcăm legea morală după ce am fost
renăscuţi din DUH, nu va mai fi loc
de sacrificiu (iertare) pentru păcate. În capitolul 10 din Epistola către
Evrei, versetele 26-31 ne spun aşa:
“Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce
am primit cunoştinţa adevărului, nu
mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a
judecăţii şi văpaia unui foc care îi va
mistui pe cei răzvrătiţi [inamicii lui
DUMNEZEU]. Cine a călcat Legea
lui Moise este omorât fără milă, pe
mărturia a doi sau trei martori. Cu cât
mai aspră pedeapsă credeţi că va lua
cel ce va călca în picioare pe FIUL lui
DUMNEZEU, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit şi va
batjocori pe DUHUL harului? Căci
ştim cine este Cel ce a zis: «A MEA
este răzbunarea, Eu voi răsplăti!», şi
în altă parte: «DOMNUL va judeca
pe poporul SĂU.» Grozav lucru este
să cazi în mâinile DUMNEZEULUI
celui Viu!” Din acest motiv, frica de
DOMNUL este primul pas către înţelepciune.6 Trebuie să facem întocmai

6 Iov 28:28, Psa. 111:10, Prov. 1:7, 9:10, 15:33

precum EL ne porunceşte, să stăm
departe de religii şi să ne naştem din
nou din DUH. Asta înseamnă să înţelegem ce vrea EL de la noi, iar frica de
DOMNUL înseamnă înţelegere.
În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 5, IISUS îi spune lui
Nicodim că TREBUIE să se nască din
DUH. IISUS nu a spus niciodată că
trebuie să te alături vreunei religii, de
orice fel ar fi. Credinţa în HRISTOS
nu seamănă deloc cu vreo religie. Din
nou, credinţa în HRISTOS Îl reprezintă pe DUMNEZEU care vine să-l
caute pe om, dorind ca acesta să-L
slujească.
Oamenii se întreabă deseori:
“Care este diferenţa dintre creştinism
şi religie?” Mai întreabă: “Este creştinismul o religie?” Răspund sincer la
această întrebare şi spun că nu, creştinismul nu este o religie. Adevăratul
creştinism este mântuirea. Deşi creştinismul este considerat de către cei
neluminaţi spiritual drept una din
cele cinci religii principale din lume,
adevărul este că, atunci când crezi în
HRISTOS, nu crezi într-o religie. Putem explica acest fapt spunând că cei
care cred cu adevărat în HRISTOS
sunt creştini, nu adepţi ai vreunei
aşa-zise religii creştine. Se ştie că religiile, din trecut şi până în prezent, au
prigonit aspru creştinismul.
Biserica Romano-Catolică a
ucis milioane de oameni în timpul
a trei inchiziţii separate. De asemenea, a mai comis multe alte crime
în ultimii două mii de ani, cum ar

fi cele din timpul masacrului de la
Waco, unde mulţi copii au fost ucişi
împreună cu mamele şi taţii lor. Biserica Romano-Catolică continuă să
comită acest gen de acţiuni şi azi.
Putem arunca o privire în trecut,
la Inchiziţia spaniolă, cât şi la multe alte atrocităţi comise de Vatican.
Printre acestea se numără cele şase
milioane de evrei ucişi la Auschwitz
şi în alte lagăre naziste de concentrare. Războiul împotriva creştinismului
ce se desfăşoară în momentul de faţă
vine dinspre Vatican.7 Multora dintre
noi ne-au fost confiscate bunuri în
valoare de sute de milioane de dolari,
şi mulţi dintre noi, adevăraţi creştini
renăscuţi, suntem în închisoare pe
viaţă, după ce am fost acuzaţi pe nedrept din cauza religiei catolice. Nu
mă refer la mămicile şi tăticii catolici
care frecventează cultele Bisericii Romano-Catolice. Aceştia sunt la fel de
neştiutori vizavi de aceste informaţii
cum este şi restul populaţiei din lumea de azi. Cu toate acestea, tot ce vă
spun este adevărat.
În timp ce clopotele catolice şi
luterane băteau în Polonia, milioane
de oameni nevinovaţi erau omorâţi
în camerele de gazare şi cuptoarele
nemţeşti, fiind apoi aruncaţi în gropi
comune, unii dintre ei fiind încă
în viaţă, din câte mi s-a povestit.
Îngerii păzitori au văzut totul şi au
auzit totul.8 DUMNEZEU a văzut
tot şi DUMNEZEU a auzit tot.9 Îi
7 Dan. 7:7, 19-27, Apoc. 13:1-7, 17:1-18 8 Ier. 4:16,
Dan. cap. 4, Mat. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Luca
15:4-10, 1 Cor. 11:10, 1 Tim. 5:21, Apoc. 14:13-20

Republica Democrată Congo
(traducere din limba franceză)
Am fost acceptaţi de Misiune şi de acum ne numărăm printre voi!
Curajul îşi spune cuvântul. Descopăr prin această lectură că eşti
un luptător al lui Hristos din felul în care prezinţi acest stat poliţienesc, ca un anti-Hrist. Acest lucru demonstrează că eşti curajos. E nevoie de puţin curaj, iar tu eşti un câştigător, ştii şi tu asta.
V-am rămâne datori dacă ne-aţi putea trimite nişte donaţii în cărţi.
Paşte fericit tuturor creştinilor de la Misiunile Alamo.
Zigashane Maroyi Israel
Provincia Kivu de Sud, Republica Democrată Congo.
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mulţumesc lui DUMNEZEU pentru
Ziua Judecăţii, ce va veni în curând.10
În capitolul 12 din Evanghelia
după Luca, versetele 1-5 ne spun: “În
vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii
pe alţii, EL [IISUS] a început să spună ucenicilor SĂI: «Mai întâi de toate,
păziţi-vă de aluatul fariseilor [evreii religioşi], care este făţărnicia [un
păcat]. Nu este nimic acoperit, care
nu va fi descoperit, nici ascuns, care
nu va fi cunoscut. De aceea, orice aţi
spus la întuneric va fi auzit la lumină
[de către îngerii păzitori şi DUMNEZEU]; şi orice aţi grăit la ureche, în
odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul
caselor. Vă spun vouă, prietenii MEI:
să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul,
şi după aceea nu mai pot face nimic.
Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis,
are puterea să arunce în Gheenă; da,
vă spun, de EL să vă temeţi [DUM-

NEZEU cel ATOTPUTERNIC].»”
DUMNEZEU i s-a arătat lui
Adam, dar el nu a ştiut ce să facă.
DUMNEZEU i-a spus să mănânce
din copacul VIEŢII ca să trăiască pururea, dar acesta a mâncat din copacul cunoaşterii binelui şi a răului, din
care DUMNEZEU îi interzisese să
mănânce.11 Din nou, DUMNEZEU
i-a arătat lui Adam calea mântuirii,
dar Adam a preferat religia Satanei
(cunoaşterea). DUMNEZEU s-a arătat de asemenea întregii lumi, inclusiv ţie, ca să aducă vestea mântuirii,
dar aşa cum căpuşele încearcă să rămână ataşate de pielea animalelor şi a
oamenilor, şi tu vei încerca să te agăţi
de vreo religie satanică, aşa-i?
DUMNEZEU i-a arătat lui Set
cunoaşterea mântuirii, iar Set a început
să i se închine lui DUMNEZEU. Apoi
DUMNEZEU i s-a arătat lui Enoh,
care a păşit alături de DUMNEZEU,
iar DUMNEZEU l-a luat în Ceruri

9 Deut. 31:21, 2 Regi 19:27, 1 Cron. 28:9, Iov 31:4, 34:21-22, 25, Psa. 44:21, 139:1-6, 12-16, Prov. 15:3, 11, Isa. 29:1516, Luca 16:15, Evr. 4:13, 1 Ioan 3:20 10 Ecl. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Mat. 3:12, 24:3-15, 29-44, Marcu 4:22, Rom.
2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Cor. 5:10-11, 2 Tes. 1:7-10, 2 Tim. 4:1, 8, Evr. 10:30-31, Iuda 14-15, Rev. 1:7, 11:18, 20:11-15
11 Gen. 2:16-17, 3:1-6

Malawi
Dragi Misiuni Creştine Tony Alamo,
În primul rând, IISUS Hristos să vă binecuvânteze. Sper şi cred că sunteţi
bine. Cât despre noi, nu ne plângem. Domnul ne călăuzeşte paşii, zi şi noapte.
Atunci când distribuim şi discutăm despre lucrările scrise de Tony Alamo,
suntem atinşi de fiecare dată de Sfântul Duh, ca şi în Faptele apostolilor, capitolul 1, versetul 8 şi în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 15-16,
deoarece pastorului Tony i-a fost oferită complet puterea de către Preaslăvitul
Dumnezeu, să trimită un mesaj întregii lumi prin literatură, Biblie, şi cărţi. Iar în
timp ce noi răspândim această putere pe străzi, oamenii chiar îşi întorc faţa către Dumnezeu, de exemplu musulmanii, hinduşii, martorii lui Iehova, etc., atât
în orăşele şi zone rurale, cât și în închisori.
Aici în Malawi, îl menţionăm pe pastorul Alamo în rugăciunile noastre de zi
cu zi, şi sperăm că, deşi este în închisoare, va veni o zi când va fi eliberat în numele Domnului. Avocaţii tot schimbă datele audierii sale, şi-a pierdut vederea,
dar nu trebuie să îşi facă griji, deoarece Dumnezeu e mare, iar într-o zi va trece
peste toată această perioadă tulburătoare. Iov şi Iosif au trecut prin aceleaşi perioade de încercări. Iosif a fost vândut de rudele sale, dar Dumnezeu l-a înălţat.
Deci chiar dacă guvernul american îl încearcă pe pastorul Alamo, Dumnezeu
controlează situaţia. Într-o bună zi, totul va fi bine, în numele Domnului.
Ne rugăm pentru tine zi şi noapte şi vom ţine post până când Tony va fi
eliberat din închisoare.
Al tău întru Domnul,
Pastor Danileck Harry Mitepa
Misiunea Creştină Tony Alamo, Blantyre City, Malawi, Africa
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să fie cu EL.12 Apoi DUMNEZEU
a venit la Noe.13 Noe nu l-a căutat
pe DUMNEZEU, şi nici ceilalţi.
DUMNEZEU a venit la ei. Avraam era
un adulator de idoli, membru al unei
religii, dar DUMNEZEU a venit la el.
Avraam nu a venit la DUMNEZEU.14
Moise nu a venit la DUMNEZEU;
DUMNEZEU s-a ivit şi a venit la
Moise.15 DUMNEZEU s-a arătat la alte
sute de persoane, cum ar fi ucenicii.
EL a venit la apostolul Pavel, un om
religios, mântuindu-l.16 Pavel a devenit
folositor pentru DUMNEZEU întru
mântuire, purtând o luptă dreaptă
împotriva puterilor întunecate, care a
implicat şi redactarea a aproximativ
două treimi din Noul Testament. Toate
aceste fapte sunt legate de adevărata
mântuire.
În Cartea lui Daniel, cei trei copii
evrei (Şadrac, Meşac şi Abed-Nego)
au fost aruncaţi în cuptorul aprins
deoarece nu voiau să se închine la
idolul de aur al regelui – pentru că
au refuzat să se convertească la religia regelui.17 “Focul nu avea putere
[asupra trupului acestora], nici perii
capului lor nu se pârliseră, hainele le
rămăseseră neschimbate, şi nici măcar miros de fum nu se prinsese de ei.
Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis:
«Binecuvântat să fie DUMNEZEUL
lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care
a trimis pe îngerul SĂU şi a izbăvit
pe slujitorii SĂI care s-au încrezut în
EL, au călcat porunca împăratului şi
şi-au dat mai degrabă trupurile lor
decât să slujească şi să se închine altui
dumnezeu [altei religii] decât DUMNEZEULUI lor!»” (Cartea lui Daniel
3:27-28). În Noul Testament, aposto(Continuare la pagina 4)
12 Gen. 5:22-24, Evr. 11:5 13 Gen. 6:11-18, 22, Evr. 11:7
14 Gen. 12:1-8, 17:1-9, Fapte 7:2-3, Evr. 11:8 15 Ex. cap. 3,
Fapte 7:29:34 16 Fapte 9:1-22, Gal. 1:13-19 17 Dan. cap. 3
18 Ezec. 36:27, Ioan 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-
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lul Ioan a trăit o experienţă similară.
A fost fiert în ulei şi nu a fost ars, nici
nu a murit fiert.
Este minunat că în toată Biblia,
atunci când o persoană intră în contact cu DUMNEZEU, aceasta se întâmplă întotdeauna deoarece DUMNEZEU a contactat-o prima oară.
DUMNEZEU a venit prima oară şi la
Iov, iar apoi Iov L-a slujit. Nu există
niciun caz în Biblie în care o persoană
L-a slujit pe DUMNEZEU deoarece a
avut prima oară gândul de a-L sluji
pe DUMNEZEU. Toată Biblia povesteşte doar de DUMNEZEU, care vine
în căutarea omului. Într-o zi, Isaia a
avut o viziune, şi a auzit vocea DOMNULUI spunând: “«Pe cine să trimit
şi cine va merge pentru NOI?» Eu
am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»”
(Cartea lui Isaia 6:8). După ce a avut
o viziune, Ieremia a început să prorocească izraeliţilor cuvintele pe care
IEHOVA îi poruncise să le spună
(Cartea lui Ieremia 1:4-19). Daniel a
avut de asemenea o viziune înainte
să înceapă să postească şi să se roage, implorându-l pe IEHOVA să reconstruiască Ierusalimul (Cartea lui
Daniel, capitolele 7-9). Toată Biblia
ne arată că DUMNEZEU i se arată
prima oară omului, înainte ca acesta
să-L slujească pe DUMNEZEU.
DUMNEZEU te contactează
prin mine şi alţi pastori şi evanghelişti mântuiţi, aşa că nu ai nicio scuză.
DUHUL lui DUMNEZEU, care trăieşte şi lucrează în noi cei mântuiţi,
doreşte să comunicaţi, nu în legătură
cu vreo religie, ci pentru a te mântui,
pe tine şi pe alţii.
În Epistola lui Pavel către romani,
capitolul 10, versetele 12-15 afirmă
clar că predicatorii trimişi de DUMNEZEU trebuie să existe pe lume
pentru ca oamenii să creadă în mântuire prin aceste cuvinte: “În adevăr,

nu este nicio deosebire între iudeu şi
grec [ne-evreu]; căci toţi au acelaşi
DOMN, care este bogat în îndurare
pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă
«oricine va chema numele DOMNULUI va fi mântuit.» Dar cum vor chema pe ACELA în care n-au crezut? Şi
cum vor crede în ACELA despre care
n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El
fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După
cum este scris: «Cât de frumoase sunt
picioarele celor ce vestesc pacea, ale
celor ce vestesc Evanghelia!»”
Din nou, IISUS ne-a trimis la
tine. DUMNEZEU te caută; tu nu îl
cauţi pe DUMNEZEU. Acest fapt îţi
este ilustrat în Evanghelia după Luca,
capitolul 10, versetele 1-12, care spun:
“După aceea DOMNUL a mai rânduit alţi şaptezeci [de ucenici] şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate
cetăţile şi în toate locurile pe unde
avea să treacă EL. Şi le-a zis: «Mare
este secerişul, dar puţini sunt lucră-

torii! Rugaţi, dar, pe DOMNUL secerişului să scoată lucrători la secerişul
SĂU. Duceţi-vă; iată, vă trimit ca pe
nişte miei în mijlocul lupilor. Să nu
luaţi cu voi nici pungă, nici traistă,
nici încălţăminte şi să nu întrebaţi pe
nimeni de sănătate pe drum. În orice
casă veţi intra, să ziceţi întâi: „Pacea
să fie peste casa aceasta!” Şi dacă va
fi acolo un FIU al păcii, pacea voastră va rămâne peste el; altminteri ea
se va întoarce la voi. Să rămâneţi în
casa aceea şi să mâncaţi şi să beţi ce
vi se va da; căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă
în casă. În oricare cetate veţi intra, şi
unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte; să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să
le ziceţi: „Împărăţia lui DUMNEZEU
s-a apropiat de voi.” Dar în oricare cetate veţi intra, şi nu vă vor primi, să vă
duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi: „Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful
din cetatea voastră care s-a lipit de pi-

Haiti

(traducere din limba franceză)

Dragă pastor Tony Alamo, servitor al lui Dumnezeu,
Fie ca Iisus să te ajute mai mult cu toate lucrurile legate de misiunea ta, în
special cu răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru a aduce cât mai multe
suflete către Iisus, în toată lumea. Îţi mulţumim foarte mult pentru pachetele
(literatură, cărţi Mesia, şi Biblii) pe care ni le-ai trimis pentru ca învăţăturile lui
Iisus Hristos să prospere. Îţi mulţumim! Raiul nu este gol; Domnul a observat
acest lucru. În curând, vei primi o surpriză în poştă de la Groupe Fiancée De
Christ, pentru a te încuraja în munca depusă pentru Domnul Iisus. Anunţă-ne
când o primeşti.
Dorim să distribuim lucrările de răspândire a cuvântului Domnului pe următoarele date: 1, 2, 7, 8 şi 10 aprilie 2013, perioadă pe care am denumit-o
Marea Campanie de Convertire de la Pont-Rouge. Timp de două zile vom organiza slujbe în aer liber cu ajutorul unui sistem de sunet şi vom avea trei zile
de convertire în numele Domnului. Te rugăm să fii alături de noi în rugăciune,
căci diavolul este în război cu noi, dar victoria va fi a noastră.
Atunci când vom termina broșurile, îţi vom da de ştire, ca să ne poţi trimite mai multe.
Continuăm să ne rugăm pentru tine, şi nu îţi face griji, căci eşti ascuns
întru Hristos. Victoria e de partea ta şi a familiei tale.
Rămâi cu dragostea, rugăciunile, postul şi gândurile noastre bune. Salveazăte de această generaţie perversă.
Cesar Francis Junior
Coordonator general (Groupe Fiancée De Christ)
Pont-Rouge, Haiti
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cioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui DUMNEZEU s-a apropiat
de voi.” Eu vă spun că în ziua judecăţii
va fi mai uşor pentru Sodoma decât
pentru cetatea aceea.»”
Cei care cred într-o religie iau
iniţiativa de a-l sluji pe cel pe care
îl consideră zeu, în timp ce oamenii
care cred în HRISTOS Îl slujesc pe
DUMNEZEU, după ce au fost chemaţi şi atinşi de EL. Din acest motiv,
eu sunt de părere că nu trebuie să te
grăbeşti să slujeşti un zeu care este
ficţiune, să slujeşti o simplă religie. Îl
slujim pe DUMNEZEU doar atunci
când EL, prin DUHUL SĂU, este în
noi.18 Dacă îl slujim înainte ca EL să
sălăşluiască în noi, păşim pe calea religiei, nu pe cea a mântuirii. În sens

figurat, mulţi oameni din zilele noastre par “creștini” la exterior, dar pe
interior sunt prinși în mrejele religiei.
Ei se consideră creştini, dar în realitate sunt doar religioşi.
Ce înseamnă să fii creştin? Un
creştin este cel în care HRISTOS trăieşte şi lucrează prin DUH şi care este
mişcat de SFÂNTUL DUH să îl slujească pe DUMNEZEU.19 Pe de altă
parte, o persoană religioasă este cea
care crede că slujeşte un zeu, dorind să
facă ceea ce crede ea că ar vrea acest
zeu. Aceasta este situaţia multor creştini declaraţi din ziua de azi. Ei spun
că sunt creştini, dar nu sunt renăscuţi.
Nu sunt mântuiţi, deci nu Îl cunosc
pe HRISTOS şi nu ştiu cum să-L slujească. Nu Îl pot urma pe HRISTOS,

14, Rom. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Cor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:16-18, Ef. 2:18-22, Fil. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2 Tim.
1:14, 1 Ioan 4:4, 5:12 19 Isa. 30:21, Ioan 15:1-5, 17:21-23, 26, 1 Cor. 15:10, 2 Cor. 5:17-21, Gal. 2:20, Ef. 3:16-21, 1
Ioan 2:20, 27 20 Ioan 8:42-43, 10:27

Arkansas

Pastore Tony,
Vera, managerul unui hotel din New Orleans, m-a sunat acum câteva zile.
Ea este cea care ne-a ajutat fraţii şi surorile aflaţi la ananghie, de exemplu atunci
când aveau nevoie de operaţii şi au mers la spitalul din New Orleans.
Vera nu a uitat sfatul pe care i l-ai dat atunci când avea mari probleme cu
angajaţii de la hotel. I-ai spus: “De ce nu angajezi creştini care au nevoie de o
slujbă bună, şi aşa Îl puteţi slăvi împreună pe Dumnezeu? Sunt de părere că
afacerea ta va prospera”. Vera a acceptat imediat sfatul tău şi în curând toţi angajaţii ei erau creştini cu credinţă în Biblie, care se întâlneau în fiecare zi la hotel
înainte de a începe munca, să citească Biblia sau să se roage împreună.
A avut loc un miracol – toată lumea a început să muncească împreună cu
zel, curăţând şi reparând tot ce era nevoie, afacerea a început să prospere, iar ei
au primit un premiu din partea Biroului Regional.
Domnul a trezit-o pe Vera în jur de ora 1 dimineaţa în noaptea în care uraganul Katrina a lovit oraşul New Orleans. I-a spus să-şi arunce hainele şi niște
provizii în maşină şi, împreună cu soţul ei, să plece spre Jackson, Mississippi,
“CHIAR ACUM, REPEDE!!!” Ea şi soţul ei îşi petreceau noaptea la hotel, deoarece
căminul lor din Gulfport tocmai fusese vândut.
Dumnezeu nu numai că i-a cruţat viaţa atunci, dar Vera a supravieţuit şi
în faţa cancerului de sân. După cum ai spus, pastore Tony, ea a semănat milă
ajutându-i pe fraţii şi surorile nevoiaşi de atâţia ani, iar Dumnezeu a avut şi El
milă de ea.
Vera ascultă de pe CD mesajele pe care Dumnezeu ţi le-a trimis şi voia să
se asigure că ştii că te iubeşte întru Domnul, şi că se roagă pentru tine şi că e de
părere că Dumnezeu va face o mişcare îndrăzneaţă pentru tine, deoarece eşti
de partea Sa şi ai semănat atâta milă.
Slavă Domnului!
Merry Anne						 Texarkana, Arkansas
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deoarece nu Îl pot auzi.20 Astfel, sunt
încăpăţânaţi, iar adevăratul DUMNEZEU nu se poate folosi de ei. Sunt inutili. În schimb, din experienţele adevăraţilor creştini, DOMNUL este Cel
care îi ghidează în toate cele. Ei spun
doar: “Da. Amin”. DOMNUL este călăuza şi DUMNEZEUL lor. Acest mod
de abordare este complet diferit de cel
al oamenilor religioşi.
După ce apostolul Pavel L-a întâlnit pe DUMNEZEU pe drumul spre
Damasc, primele cuvinte pe care le-a
rostit au fost: “Cine eşti TU, DOAMNE?” (Pavel ştia că vorbea cu DOMNUL, altfel nu ar fi întrebat „Cine eşti
TU, DOAMNE?”) DOMNUL i-a răspuns: “Eu sunt IISUS pe care l-aţi persecutat [când cineva îi persecută pe
membrii bisericii lui HRISTOS, Îl persecută pe HRISTOS, deoarece noi suntem trupul SĂU, templul SĂU, Trupul
lui HRISTOS].” Versetele 16-17 din capitolul 3, Întâia epistolă a lui Pavel către corinteni, ne spun: “Nu ştiţi că voi
sunteţi templul lui DUMNEZEU şi că
DUHUL lui DUMNEZEU locuieşte în
voi? Dacă nimiceşte cineva templul lui
DUMNEZEU [trupul DOMNULUI,
noi adică], pe acela îl va nimici DUMNEZEU; căci templul lui DUMNEZEU
este Sfânt, şi aşa sunteţi voi.” Este Sfânt
deoarece nu urmezi o religie moartă,
una în care HRISTOS şi TATĂL nu
trăiesc prin DUH, ci eşti mântuit, un
creştin renăscut. HRISTOS, prin TATĂL și DUHUL SFÂNT, trăieşte în
tine şi, dacă vei fi mântuit, vei deveni
templul lui DUMNEZEU. Din această
cauză, TRUPUL în care DUMNEZEU
sălăşluieşte este Sfânt, iar trupul în care
DUMNEZEU nu trăieşte nu este Sfânt,
ci necurat. Cu siguranţă că vei dori să
fii pur mai mult decât orice în momentul în care DUMNEZEU te va Judeca.
Lumea este plină de obstacole şi
diversiuni. Acestea sunt obstacolele
Satanei, ce încearcă să-ţi îndepărteze
mintea de singurul lucru important
din univers, care îţi menţine sufletul
în slujba lui DUMNEZEU, şi care îi
(Continuare la pagina 8)

India

Filipine

Dragi fraţi întru Hristos,
Vă informez că, prin gloria lui Dumnezeu, întâlnirile
noastre au fost încununate de miracole minunate. Au
participat mai mult de 1000 de membri. În timpul întâlnirilor, v-am prezentat scrierile către o mare masă de
oameni, iar mulţi membri L-au acceptat pe Dumnezeu.
Glorie Domnului! Toată lumea s-a rugat pentru îmbunătăţirea situaţiei pastorului nostru. Rugaţi-vă pentru noi.
Fratele vostru iubitor,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, India

Pastore Tony, îţi mulţumim foarte mult pentru acest minunat articol numit “Măcinarea şi scrâşnetul dinţilor”. Glorie
Domnului! Îmi place foarte mult, pentru că vorbeşte despre
disciplină.
Azi, toţi creştinii de pretutindeni au mare nevoie de disciplină.
Pastor Cecilio H. Asis, Jr.		
Albay, Filipine

Darakonda Vidya Sagar distribuie scrierile pastorului Alamo,
ce îți cuceresc sufletul, traduse în telugu, în satele şi orăşelele
de pe lângă Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India

California
Către fraţii mei întru Hristos,
Sper că sunteţi bine cu toţii, cu voia
Domnului. Mă simt binecuvântat de
fiecare dată când aud veşti de la echipa
care se ocupă de mesaje. Vă mulţumesc
că mă aveţi în gând când vă rugaţi. Nu
trece zi fără să vă menţionez în rugăciunile mele, în special pe pastorul Tony.
Am primit un pachet cu cărţi azi şi am
fost foarte bucuros că erau aşa de multe
pe care nu le aveam. Chiar m-am simţit
ca şi cum aş fi primit un cadou de Crăciun. Puteam pur şi simplu să-L simt pe
Dumnezeu în aceste lucrări. Am luat
“Dumnezeu nu are mamă” şi am început s-o citesc cu voce tare pentru ca toţi
cei cu urechi de auzit, să audă. Glorie
Domnului!
Acum nu mai mult de o săptămână,
stăteam de vorbă cu soţia mea despre cât
costă benzina ca să ajungem la biserica
din Los Angeles, pentru că îmi doream să
ajung, după ce am primit invitaţia de la

tine. Înainte costa 100 dolari dus-întors,
dar acum e 200, dar ştiu că Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul cel Adevărat
îmi va oferi o șansă să vin, dacă va găsi
de cuviinţă. Îţi mulţumesc pentru invitaţie. Când am auzit vocea Domnului
spunându-mi să îmi fac bagajele pentru
3 săptămâni şi să plec spre biserică, m-am
simţit binecuvântat că am vizitat biserica
în trecut, aceasta fiind (şi încă mai este)
cea mai spirituală experienţă pe care am
avut-o vreodată. Muzica era aşa de frumoasă, şi Îl puteam simţi pe Dumnezeu
în timpul fiecărei ceremonii. Îl puteam
simţi cum urcă valea şi vine spre biserică,
şi chiar mi-aş dori să pot retrăi acea experienţă. Asta fără să pun la socoteală faptul
că mâncarea a fost grozavă, am fost martor la toate revelaţiile şi am avut plăcerea
să lucrez împreună cu fraţii de pe străzi şi
să înţeleg cum decurg lucrurile. Modul în
care puteau răspunde la orice întrebare cu
Cuvântul lui Dumnezeu m-a făcut să îmi
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dau seama că vreau şi eu ce au ei. Acum,
după mai mulţi ani, şi după multă muncă,
aproape că am ajuns în acel punct.
Deci primul lucru pe care l-a spus
noul lor lider către mulţime a fost că se
va duce să se închine la Maica Domnului.
Orbul îi conduce pe orbi către “lumină”
(în textul în engleză: șanț)! Uau! De aceea
m-am gândit că ar fi bine să citesc “Dumnezeu nu are mamă”. Pastorul are întotdeauna dreptate în legătură cu viaţa mea.
Am nişte revelaţii pe care vreau să vi le
împărtăşesc, despre OZN-uri şi pastor,
şi Susie, şi despre cum toate acestea s-au
materializat în viaţa mea; ţi le voi trimite
împreună cu următoarea mea scrisoare.
Îl rog pe Domnul să vă binecuvânteze
pe toţi şi să aducă zilnic mai multe oi în
turma noastră, aşa cum şi voi o faceţi într-un mod aşa de miraculos.
Slavă numelui Domnului!
Noapte bună.
Fratele Tom C.		
California

Zambia

Australia

Dragă pastore,
Permite-mi să încep prin a-mi exprima admiraţia faţă de munca
depusă de tine în numele Domnului Iisus Hristos. Am primit pentru
prima oară cărţi din partea bisericii tale în luna iunie 2012. În total, au
venit 382 buletine informative şi alte tipuri de lucrări, 6 cărţi Mesia,
şi o Biblie (versiunea regelui James). Ce muncă excelentă aţi depus!
Experienţa a fost grozavă şi copleşitoare! Nu am cuvinte ca să îmi
exprim recunoştinţa, dar Domnul nostru omniscient îmi e martor când
spun că scrierile tale inspirate au făcut mult bine, atât pentru viaţa
mea, cât şi pentru vieţile tuturor celor cărora le-au fost distribuite.
De fiecare dată când Domnul mi-a oferit şansa şi timpul necesar,
lucrările au fost distribuite în cămine pentru studenţi, în autobuze,
uneori când sunt pe stradă sau la piaţă, etc. Am făcut asta atât în
timpul eforturilor de convertire, cât şi în timpul în care efectuam vizite.
Unii dintre prietenii mei (fraţi întru Domnul) au primit nişte
cărţi Mesia şi alte lucrări pe care să le împartă de fiecare dată când
Dumnezeu doreşte acest lucru. Aceasta înseamnă pur şi simplu că, la
fel cum scrierile tale inspirate au atins mai multe colţuri ale lumii, o tu,
om al lui Dumnezeu, aşa şi noi ne rugăm şi credem că aceste lucrări
ar trebui distribuite atât în ţara noastră, Zambia, cât şi în afara ei. Da!
Cei care citesc şi cred în mantaua harului clar explicată în scrierile tale
despre Iisus Hristos vor fi mântuiţi cu siguranţă!
Om al lui Dumnezeu, pot mărturisi că misterele iubirii lui Dumnezeu,
bine explicate în cărţile tale, arată că nu eşti doar un pastor şi un
evanghelist în care arde Sfântul Duh, astfel încât viaţa lui Dumnezeu să
ajungă şi la alţii. Mulţi dintre cei care au citit scrierile pastorului Alamo
au mărturisit că există o mare putere în spatele acestora. S-au luminat
şi au scăpat de ignoranţă, fiind cuprinşi de înţelepciune, pentru a păşi
către mântuire.
Fie ca Atotputernicul nostru Dumnezeu, care te-a chemat să faci
această muncă minunată, şi care ne ţine vieţile şi minţile noastre în
mâna Sa măreaţă (Cartea lui Daniel 5:23) să te menţină puternic şi
desăvârşit până la sosirea marelui nostru Dumnezeu şi Salvator, Iisus
Hristos. Amin (Epistola lui Iuda versetele 24-25, Tit 2:15, Întâia epistolă
a lui Pavel către corinteni 1:7-9).
Astfel, vin acum cu o nouă rugăminte: putem primi scrierile tale
binecuvântate pe parcursul următorilor ani, dacă biserica va putea să
trimită exemplarele indicate (lista lucrărilor omise)?
Îţi mulţumim anticipat pentru efort şi amabilitate.
Al tău întru chemarea lui IISUS Hristos,
Zimba Moses					
Lusaka, Zambia

New York

Tony este un bun slujitor al lui Dumnezeu. Îl cunosc de 43 ani. Dumnezeu să-l binecuvânteze. L-am cunoscut personal pe Tony Alamo.
Tony are completă dreptate cu privire la Biserica Catolică, şi a suferit
persecuţii extreme din cauză că a vorbit despre acest subiect, şi pentru
că a fost un evreu mesianic în numele lui Hristos. Tony este un om potrivit pentru Hristos, fiind hărţuit de puterile satanice existente în lume
pentru credinţa sa în Hristos. Trebuie să ne rugăm cu toţii pentru el.
Dumnezeu să te binecuvânteze, Tony, pentru că-L aperi pe IISUS şi pentru că lupţi împotriva răului satanic.
Ted Whitus						
NY, NY
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(traducere din limba spaniolă)

Către fratele nostru Tony Alamo,
Dragă frate întru Hristos, mi-a plăcut foarte
mult pagina ta de internet, şi sunt complet de
acord cu ce spui. Cred că a venit timpul să cercetăm din ce în ce mai mult Scripturile.
Te rog, te implor să îmi trimiţi cartea Mesia,
care conţine cele 333 profeţii. De asemenea, dacă
deţii alt videoclip sau carte despre aceste subiecte atât de vitale, te rog să le trimiţi pentru cei credincioşi.
Îţi mulţumesc din suflet şi mă voi ruga pentru misiunea ta şi pentru ca adevărul să iasă la
iveală.
Domnul să te binecuvânteze,
Beatriz Martinez
Ferntree Gully, Victoria, Australia

New Mexico
Acum câţiva ani, Peter Hernandez era în închisoare, grav bolnav din cauza unei tumori la
creier. Doctorii i-au spus că mai are 90 zile de
trăit. S-a apucat să-i scrie pastorului Alamo, care
a corespondat cu Peter, întărindu-i credinţa, şi
încurajându-l să îşi dorească cu adevărat să fie
vindecat. Toată biserica s-a rugat pentru el. Peter
a răspuns cu o scrisoare de apreciere, deoarece
a spus că Domnul l-a folosit pe pastorul Alamo
într-un mod miraculos, el fiind acum vindecat.
Peter continuă să fie victorios, fără simptomele
unei tumori pe creier care era de mărimea unei
mingi de golf. Domnul l-a vindecat 100% şi, la
scurt timp după aceasta, a fost eliberat şi s-a reîntors la soţia şi fiica sa.
Recent, în timp ce distribuia lucrări evanghelice în Las Cruces, New Mexico, un cuplu de
la biserică s-a întâlnit din întâmplare cu el. Le-a
povestit că îşi aduce aminte cum pastorul Alamo
îi ajuta întotdeauna pe cei nevoiaşi şi cum i-a ajutat familia, trimiţându-le haine şi oferindu-le un
loc unde să stea în cadrul bisericii, în timp ce el
era la închisoare. Peter a spus că Tony l-a ajutat
la nevoie. A mai spus că dorea să îl ajute şi el pe
Tony şi biserica prin munca sa de consilier juridic
şi că doreşte să răspândească scrierile noastre
evanghelice în zona în care trăieşte

Regatul Unit al Marii Britanii
Atunci când fratele Tony vorbeşte, Vaticanul începe să tremure. L-ai pus pe diavol pe
fugă, frate Tony, în numele lui Iisus! Amin.
Johnathan Bailey
Newcastle, UK

DIFERENŢA DINTRE
MÂNTUIRE ŞI RELIGIE
(Continuare de la pagina 5)

menţin pe HRISTOS şi pe TATĂL
SĂU vii în tine. “Nu vă mai încredeţi, dar, în om, în ale cărui nări nu
este decât suflare: căci ce preţ are el?”
(Cartea lui Isaia 2:22).
Ai de ales: vrei să fii TRUPUL
Sfânt al lui DUMNEZEU sau vrei să
fii doar un alt trup necurat în care sălăşluieşte Satana? Dacă alegi să devii
TRUPUL lui HRISTOS, spune rugăciunea următoare:
DOMNUL meu și DUMNEZEUL meu,
ai milă de sufletul meu, un păcătos.21 Eu
cred că IISUS HRISTOS este FIUL DUMNEZEULUI celui viu.22 Eu cred că EL a
murit pe cruce și a vărsat sângele SĂU
prețios pentru iertarea tuturor păcatelor
mele din trecut.23 Eu cred că DUMNEZEU
a înviat pe IISUS din morți, prin puterea
DUHULUI SFÂNT,24 și că EL stă de-a
dreapta lui DUMNEZEU în acest moment și aude confesiunea mea de păcate
și această rugăciune.25 Deschid ușa inimii
mea și te invit în inima mea, DOAMNE

IISUS.26 Spală toate păcatele mele murdare în sângele prețios pe care l-ai vărsat în
locul meu pe cruce la Golgota.27 Nu îmi vei
întoarce spatele, IISUS, vei ierta păcatele
mele și îmi vei mântui sufletul. Știu pentru
că CUVÂNTUL TĂU, Biblia, ne spune
așa.28 CUVÂNTUL TĂU spune că nu vei
întoarce spatele nimănui, inclusiv mie.29
Prin urmare, eu știu că TU m-ai auzit și
știu că TU mi-ai răspuns, și știu că eu sunt
mântuit.30 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.31
Acum că eşti mântuit, slujeşte-L pe
DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, cugetul şi puterea (Marcu 12:30).32
Botează-te scufundat complet în apă,
în numele TATĂLUI, al FIULUI, şi al
SFÂNTULUI DUH.33 Studiază cu sârguinţă Biblia (versiunea regelui Iacob)
şi fă ce stă scris în ea, până în ziua în
care vei muri.34
Apoi, vei asculta porunca lui IISUS şi
vei aduce suflete de partea Lui. Poţi face
asta distribuind materialele literare ale
pastorului Alamo. Broşurile sunt tipărite în multe limbi şi sunt trimise în toată
lumea. Cheltuim milioane de dolari pe

hârtie şi transport, aşa că îţi cerem să ne
ajuţi prin rugăciune, dar și financiar.
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).
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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 MÂNTURII (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:
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