e
l
i
n
u
i
s
i
M
tine
o
m
a
l
A
y
Ton

Buletin informativ mon dial

NOUL IERUSALIM
Pastorul Tony Alamo

Biserici din întreaga lume
Volumul 06000

Naţiunea Creştină Alamo

Mărturia lui Tony Alamo
OASE USCATE
de

Pastor Tony Alamo – fotografie din 1986

Tony Alamo
Ezechiel, profetul Vechiului Testament, a avut o viziune trimisă de Dumnezeu. El
a văzut o vale de oase uscate reprezentând moartea spirituală a poporului Israel şi a
lumii. Viziunea era o prorocie cu privire la prima venire a Domnului Hristos, a predicării de către El a Evangheliei, precum și urmarea, prima înviere la viaţa veşnică a
tuturor acelora care cred în “Cuvântul Domnului.”1
Dumnezeu a spus lui Ezechiel: “Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?”
(Vor putea oare cei morţi spiritual să învieze?) Ezechiel a răspuns: “Doamne Dumnezeule,

Tu le-ai creat, deci numai Tu ştii lucrul
acesta!”2 Dumnezeu a vorbit din nou
profetului şi a zis: “Proroceşte oaselor
acestora şi spune-le: «Oase uscate, ascultaţi Cuvântul Domnului!» Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele
acestea: «Iată că voi face să intre în voi
un duh şi veţi învia.»”3
Israel ştia că este cu totul pierdut ca
popor.4 Chiar şi în ziua de astăzi acest
popor este împărţit fără speranță. Dar
Dumnezeu a spus lui Ezechiel că El va
ridica un alt popor, mai mare decât
primul Israel, căci acesta nu va înceta să păcătuiască. Al doilea Israel va fi
un popor alcătuit din fiecare naţiune
de pe pământ,5 din rămăşiţe ale poporului ales şi din alte Neamuri altoite
pe Adevărata Viţă (Hristos).6 Va fi un
popor mare şi sfânt, un popor al celor
treziţi din moartea unei vieţi de păcat
la viaţa veşnică.7 Ei nu vor fi niciodată despărţiţi de Dumnezeu. Aceasta a

fost prima înviere ce s-a făcut prin puterea învierii Domnului Hristos.8
În 1964, înainte de prima mea înviere întru Domnul Hristos, eu, Bernie Hoffman, cunoscut drept Tony
Alamo, eram renumit pentru păcatele
şi nelegiuirea mea şi eram cu totul lipsit de orice cunoaştere a lui Dumnezeu. Nu aveam nici o idee cu privire la
faptul că Dumnezeu există. Cuvintele
lui Dumnezeu nu erau pentru mine
decât nişte basme şi mituri, neputând înţelege cum oamenii pot crede
în Dumnezeu sau în Fiul Său. Nu puteam să-i cred pe aceia care spuneau
că ei cred în Dumnezeu, pentru că
erau ipocriţi. Ei păcătuiau tot atât de
mult ca şi mine, dacă nu cumva chiar
mai mult. Ştiu lucrul acesta pentru că
obişnuiam să frecventez diverse locuri
împreună cu ei. De fapt, eram cu toţii
o grămadă de oase moarte şi uscate.
Mă înfuriam dacă cineva încerca să

mă convertească la creştinism, căci
pentru mine Biblia însemna o pierdere de timp. Viaţa pe care o duceam
nu-mi dădea răgaz pentru jocuri sau
poveşti.
În industria marketingului eram
considerat numărul 1. Mie mi se datora succesul multor cântăreţi şi actori
de renume mondial, cât şi cu succes
a mai multor binecunoscute produse
promovarea de gospodărie. Cel mai
îngrozitor coşmar al meu era acela de
a fi convertit şi de a împărţi, la colţ de
stradă, foi volante despre Iisus, locuind într-o misiune dintr-un cartier
sordid, predicând Evanghelia şi organizând servicii umanitare pentru hrănirea celor flămânzi.
Pe la mijlocul anilor ’60 lumea nu
mi se mai părea aşa de bună. Nu- mi
plăceau drogurile sau oamenii murdari şi lipsiţi de morală. Uram ceea ce
(Continuare la pagina 2)
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făcea mişcarea hippie la Hollywood,
pe Sunset Strip şi în lume. Cât despre
mine, nu eram un sfânt. Nu-mi păsa,
în realitate, de ceea ce făceau oamenii
în viaţa lor păcătoasă, atâta vreme cât
nu făceau caz de aceasta în faţa familiei şi a copiilor. Pentru mine lumea era
terminată, era moartă, uscată, respingătoare şi sumbră.9 În realitate, nimic
nu mai avea valoare. Cred că şi ceilalţi
oameni din această lume ştiau lucrul
acesta tot aşa de bine ca şi mine, şi de
aceea foloseau droguri, ca să încerce
să scape de realitate. Bisericile erau
ipocrite; fiecare părea că ştie foarte
bine lucrul acesta. Lumea întreagă
era moartă în păcatele şi nelegiuirea
ei.10 Lumea era o enormă vale a oaselor uscate, exact ca acelea văzute de
Ezechiel.11
Iisus mi s-a arătat într-un birou
din Beverly Hills într-un mod cu
totul supranatural. Nimeni nu-şi
poate imagina cât de îngrozit, şi cu
toate acestea cât de fericit am fost
atunci când Dumnezeu mi-a dovedit
că El şi Fiul Lui există în adevăr. Am
fost emoţionat să trăiesc experienţa
prezenţei copleşitoare a Duhului Său
celui Sfânt şi să aud vocea Sa puternică
străbătând prin fiecare fibră a trupului
meu ca şi când aş fi fost un filtru prin
care treceau cuvintele Lui. Prezenţa Sa
a fost plină de glorie şi căldură. Duhul
Său mă apăsa, era ca şi cum mâna
cea puternică a lui Dumnezeu m-ar
9 Mat. 13:39, cap. 24, 1 Cor. 15:24, Evr. 9:26, 1 Pet. 4:7
10 Ef. 2:1, 5, Col. 2:13 11 Ezec. 37:1
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fi prins în strânsoarea Sa. Şi El mi-a
vorbit astfel: “Ridică-te în picioare
şi spune celor din camera aceasta
despre Domnul Iisus Hristos, despre
faptul că El va reveni pe pământ,
sau de nu, vei muri negreşit.” Când
Duhul Său a venit în acel birou şi a
coborât asupra mea, mi-a fost dat să
înţeleg, să fiu conştient de incredibila
şi indescriptibila Sa inteligenţă.12 El
era în fiecare atom şi moleculă. El
era aerul. El ştia tot ceea ce fusese în
trecut şi tot ce avea să se întâmple în
viitor.13 M-am simţit ruşinat pentru
că eram conştient de faptul că El ştia
toate faptele mele din trecut. Apoi El
mi-a arătat că Raiul şi Iadul există în
mod categoric. Am ştiut atunci unde
voi merge dacă nu voi face ceea ce El
mi-a spus...şi locul acela nu va fi Raiul!
Deşi a fost îngrozitor pentru
mine,14 a fost, de asemenea, minunat
să ştiu că Dumnezeu este real şi viu,
şi că tot ceea ce profeţii şi apostolii au
spus despre El era adevărat. El nu S-a
schimbat deloc din zilele în care El a
creat Cerurile, pământul şi tot ceea ce
este.15 Am ştiut imediat că totdeauna
mă voi teme de El, Îl voi admira, Îl voi
respecta, Îl voi iubi şi Îl voi sluji. Am
ştiut că voi dori din tot sufletul să trăiesc, să sufăr şi să mor pentru El, şi să
fac lucrul acesta cu plăcere şi plin de
bucurie.16
După ce Dumnezeu m-a eliberat
din acel birou, am început să-L întreb:
“Doamne, ce vrei să fac? Voi face tot
ce spui!” N-am primit nici un răspuns,
aşa că am considerat că El doreşte ca
eu să merg la biserică. Am crezut că
cea mai mare este şi cea mai bună, aşa
că am mers acolo, dar nu L-am găsit.
Atunci am mers la alte biserici, dar El
nu era nici acolo. Am început atunci
să citesc cărţi având pe coperte poze
ale unor bărbaţi ce arătau înţelepţi şi

evlavioşi, cu bărbi lungi şi veşminte
religioase. Dar mi-am dat seama că
aceste cărţi erau greşite pentru că ele
spuneau că nu trebuie să te temi de
Dumnezeu,17 că Dumnezeu nu ameninţă pe oameni, că poţi păcătui fără
să mergi în Iad.18 Nu mă temeam de
un Dumnezeu ca acesta, mă temeam
să descopăr pe Dumnezeu cel Adevărat care mă ameninţase,19 care îmi
arătase Raiul şi Iadul, care mă determinase să fac ceva ce nimeni altul nu
m-ar fi putut convinge să fac, ceva ce
nu dorisem niciodată să fac.
Niciodată nu m-am gândit că adevărul poate fi găsit în Biblie, pentru
că erau atât de multe Biblii. De aceea
am considerat că orice lucru după care
umblă oamenii, în general, nu poate
să fie un lucru inteligent, deoarece eu
credeam că toţi oamenii erau proşti. În
cele din urmă am început să citesc Biblia şi în ea am găsit planul de mântuire, instrucţiuni, şi sfaturi pentru viaţa
veşnică, sfaturi care spun cum să creşti
întru Hristos, iar din punct de vedere
spiritual, cum să devii un important
câştigător de suflete pentru El.20
Când am început să citesc pentru
prima dată Biblia, am simţit coborând
asupra mea aceeaşi putere a lui Dumnezeu pe care am simţit-o în acel birou
din Beverly Hills. Apoi, Dumnezeu
m-a făcut să am şi alte viziuni cu privire la Rai şi Iad.21 Am strigat la Dumnezeu: “Doamne, nu mă trimite în
Iad!” Am văzut apoi Raiul şi am simţit
pacea lui.22 Deşi din punct de vedere
spiritual eram orb, gol şi neînsemnat,
i-am spus lui Dumnezeu că aș fi bucuros să rămân orb, gol şi neînsemnat
dacă aş putea să simt această pace cerească pentru totdeauna. Am văzut iar
Iadul şi am strigat din nou la Dumnezeu după milă şi iertare. Atunci, puterea Tatălui, Fiului şi a Duhului Sfânt

12 Num. 24:16, 1 Sam. 2:3, Iov 21:22, Psa. 32:8, Prov. 2:6, 3:20, 9:10, Luca 1:77, Rom. 11:33, 1 Cor. 1:25, 2:16, 3:19,
2 Cor. 4:6 13 Psa. 44:21, 94:11, Isa. 46:9-10, 1 Cor. 3:20, 1 Ioan 3:20, Apoc. 21:6, 22:13 14 Gen. 35:5, Lev. 26:16,
Iov 31:23, Ier. 32:21, Ezec. 32:32, 2 Cor. 5:11 15 Gen. 1:1, Mal. 3:6, Fapte 4:24, 2 Cor. 5.11, Evr. 13:8 16 Psa. 5:11,
35:19, Isa. 51:11, 61:10, Ioan 16:33, Fapte 2:28, 20:24, Rom. 12:8, 15:13, 2 Cor. 8:12 17 Gen. 22:12, Psa. 112:1,
Prov. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Ecl. 7:18 18 Prov. 8:36, Ezec. 18:2, 4, Apoc. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8 19 Gen.
2:17, 6:7, 9, 13, Ex. 20:5, 32:33, 34:7, Ezec. 3:18, 18:20, Mat. 8:12, 22:13, Mar. 16:16, Apoc. 2:5, 16, 22-23, 3:3,
20:15 20 Ioan 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Apoc. 14:18 21 Isa. 5:14, 14:9, Luca 16:22-31, Fapt. 7:55-56, Apoc. 4:1-11,
14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5 22 Rom. 5:1, Ef. 2:14, Filip. 4:7, Col. 3:15, 1 Tes. 5:23, 2 Tes. 3:16
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au intrat în corpul meu muritor,23 prin
credinţa mea în Iisus şi prin sângele
Său vărsat pentru mine şi prin credinţa în Cuvintele lui Dumnezeu pe care
le-am auzit şi de care am ascultat,24
am simţit că toată povara păcatelor
săvârşite a fost ridicată de deasupra
sufletului meu.25 M-am simţit curat
şi pur.26 Ceva minunat s-a petrecut cu
mine şi pentru mine; lucrarea aceasta
a făcut-o Domnul Iisus Hristos, “Cel
Sfânt al Israelului”.27 Am fost aşa de
fericit să fiu mântuit şi să am această
nouă putere care mă susţine, mă ajută
să nu mai păcătuiesc, încât am dorit să
spun lucrul acesta lumii întregi, ca ea
să-L cunoască şi să aibă viaţa veşnică.
Chiar dacă sunt în slujba lui Hristos
încă din 1964, tot mai simt cum măduva puterii spirituale a cerului coboară în
aceste oase cândva foarte uscate, ori de
câte ori citesc Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu face să crească muşchi spirituali
în jurul acestor oase cândva uscate, le
acoperă cu carnea şi pielea armurii
spirituale. Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu a altoit mai adânc pe Hristos în
inima mea. Simt suflarea Duhului Sfânt
în sufletul meu cu fiecare cuvânt al lui
(Continuare la pagina 8)
23 Lev. 26:11-12, Ioan 14:16, 2 Cor. 6:16, 1 Pet. 2:5,
1 Ioan 3:24 24 Hab. 2:4, Mat. 17:20, Luca 7:50, Fapte
20:21, 26:18, Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gal.
2:16, 3:11, Ef. 2:8, 3:17, Evr. 10:38 25 Mar. 14:24,
Ioan 6:53, Fapte 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Ef. 1:7, 2:13,
Col. 1:14, 20, Evr. 9:12, 14, 22, 1 Pet. 1:18-19, Apoc.
1:5, 5:9 26 Evr. 10:19-22, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14
27 Psa. 89:18, Fapte 3:13-14

Tanzania
Dragă Pastore Alamo, Pastorul meu
mult iubit şi dăruit de Dumnezeu,
Harul, îndurarea şi pacea de la
Tatăl şi Hristos Iisus, Domnul nostru, să fie asupra ta şi a lucrării tale.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu căruia
îi slujesc din 1994; sunt evanghelist
în Musoma, Tanzania. Muncesc la
extinderea lucrării mele de slujire în
întreaga ţară, şi chiar şi în afara Tanzaniei.
Ei bine, Pastore, nu ţi-am auzit
glasul, nici nu te-am ascultat predicând, darămite să-ţi văd faţa, dar
prin publicaţiile tale pe care le primesc şi în care citesc despre mesajele minunate, precum “Oase uscate”, Mesia şi “Ferma lui Dumnezeu”,
scrise de tine, Pastore Tony Alamo,
cel mai mare predicator internaţional, am ajuns să cunosc
şi să îţi înţeleg grija pe care o
ai privitor la prezentul şi viitorul bisericii care este trupul lui
Hristos.
Eu şi colegii mei în Domnul şi noii convertiţi, care L-au
acceptat pe Hristos prin publicaţiile tale, ne-am format o
adunare frăţească, denumită
Believer Community Church
(Biserica Comunităţii de Credincioşi). Dorim sa extindem

Bisericile Creștine Tony Alamo, Pastor Asociat M.C. distribuind buletinele
informative ale Pastorului Alamo - Republica Democrată Congo
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lucrarea ta în Africa de Est, în special
în Tanzania, să avansăm şi să ne extindem în satele izolate. Avem nevoie de
ajutorul tău. Te rugăm, Pastore, dacă
poţi, trimite-ne difuzoare, un generator, precum şi biblii pentru noii convertiţi, şi publicaţiile de învăţături care să
răspundă nevoilor noastre în această
lucrare evanghelică şi în acest evanghelism nativ.
Prin aceasta, Dumnezeu te va binecuvânta din belşug. Fie ca Domnul
să binecuvânteze lucrarea ta şi să te
facă să creşti în viaţa spirituală pentru
înfăptuirea acestei lucrări bune. Vom
aprecia şi vom aştepta cu interes răspunsul tău pozitiv.
În Hristos, al tău,
O.E.M.
Tanzania, Africa de Est

California
Dragă Pastore Alamo,
Scriu această scrisoare cu putere de la
Duhul Sfânt şi pregătit de luptă, îmbrăcat
în toată Armura lui Dumnezeu (Ef. 6:10-17).
Recent, prin creştere spirituală şi părtăşia
cu un frate, îmbrăcat şi el în armura lui
Dumnezeu, anumite adevăruri şi secrete
ale bibliei ne-au fost revelate prin Duhul
Sfânt.
Ştiu că Dumnezeu Îşi pregăteşte aleşii
acum, şi aşa am dat peste o pagină din
publicaţia dumneavoastră. Trebuie să
spun că Dumnezeu a adus publicaţiile
dumneavoastră la mine într-o perioadă
crucială când aveam nevoie să cunosc
anumite
adevăruri.
Sunt
profund
impresionat de lucrările dumneavoastră.
Spuneţi adevărul gol-goluţ, nu dulcegării,
şi nu îmi vorbiţi despre toate acele aspecte
frumoase ale profeţiei.
Vă rog să mă număraţi printre membrii
dumneavoastră şi să mă adăugaţi pe lista
celor cărora le scrieți, pentru ca eu să pot
creşte în Duhul Sfânt, înarmat fiind cu sabia
adevărului lui Dumnezeu.
Mă aflu într-o închisoare de stat, aşadar
vă rog să nu îmi trimiteţi cărţi legate
cu copertă tare. Nu pot dona fonduri,
dar rugăciunile mele pentru lucrarea
dumneavoastră puternică, pentru ca
aceasta să înflorească, vă însoţesc deplin la
zidirea ei.
Cu stimă al dumneavoastră,
B.L.		
Corcoran, California

INDIA
Dragul şi preţuitul nostru frate spiritual şi lider, Părinte Tony Alamo,
Salutări din partea fraţilor din India, din cadrul Congregației Creştine
Tony Alamo din India. Am fost copleşit de bucurie şi recunoscător când
am primit Sfintele Biblii şi alte câteva
publicaţii, inclusiv cartea Mesia. Cu
evlavie, fraţii mei creştini şi cu mine
distribuim adevăratul plan de salvare celor care cunosc limba engleză şi
încearcă, totodată, să traducă această
publicaţie unică în limba noastră maternă şi pentru cei care nu ştiu limba
engleză şi care locuiesc la sate.
Un mare număr de persoane, şoferi
de autobuz şi de maşini, liceeni, studenţi la medicină şi la inginerie, şi
muncitori şi angajaţi în fabrici, profesori, şi toţi cei care le-au primit cu
mare interes, sunt binecuvântaţi de
această publicaţie care poartă în ea
adevăratul plan de salvare.
Mulţi L-au primit pe Iisus Hristos
ca Mântuitorul lor personal prin publicaţia dumneavoastră distribuită în

Fratele T.R. distribuind cartea care a cucerit inimi, Mesia - Rajahmundry, India

oraşul nostru. Vă rugăm să includeţi
lucrarea noastră în preţioasele dumneavoastră rugăciuni.
Cu respect, al dumneavoastră slujitor în via Sa.
Cu toată stima,
Pastor N.T.
Rampachodavaram Mandal India

Acesta este un extras din cartea Pastorului Alamo, Mesia
Cel mai mare miracol tipărit:
istoria lui

MESIA

potrivit prorocirii Bibliei
“Toţi prorocii mărturisesc despre EL” (Faptele Apostolilor 10:43).
“În sulul cărţii este scris despre Mine” (Psalmi 40:7, Evrei 10:7).

(B) ISAIA 53
(9) SUFERINŢELE LUI MESIA
ÎNDURATE PENTRU ALŢII, Isaia
53:4-6, 8, 10-12:
“Totuşi El suferinţele NOASTRE
le-a purtat şi durerile NOASTRE
le-a luat asupra Lui … El era străpuns pentru păcatele NOASTRE,
zdrobit pentru fărădelegile NOASTRE: pedeapsa care NE dă pacea
a căzut peste EL; şi prin rănile LUI
SUNTEM tămăduiţi … Domnul a
făcut să cadă asupra LUI nelegiuirea

NOASTRĂ a tuturor … El fusese
lovit de moarte pentru păcatele POPORULUI MEU … Îşi va da viaţa ca
jertfă pentru păcat.” “Va lua asupra
Lui povara nelegiuirilor LOR … A
purtat păcatele multora.”1
Faptul cel mai important din
acest capitol sunt suferinţele îndurate pentru alţii de către Mesia. Acest
capitol minunat conţine numai douăsprezece versete, totuşi de paisprezece ori anunţă doctrina sacrificiului
îndurat în locul altora pentru toate

păcatele omenirii. Întreaga secţiune
(Isaia 52:13-53:12) abundă în această
concepţie, şi misterul nu a fost rezolvat până când Domnul Iisus nu a fost
“făcut… păcat pentru noi” (2 Corinteni 5:21) şi “a murit pentru păcatele
noastre” (1 Corinteni 15:3).
Iehova “a făcut să cadă asupra Lui
nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia
53:6). Mesia a fost Mântuitorul divin
asupra căruia au căzut toate razele de
foc ale judecăţii care ar fi căzut asupra omenirii. Cât de minunat este
harul lui Dumnezeu prin sacrificarea
lui Hristos pentru alţii! Astfel crucea
a devenit, deodată, umilirea cea mai
profundă a lui Hristos, totuşi gloria
Lui cea mai mare – şi mijloacele stabilite pentru a aduce mântuirea oamenilor.
Când Domnul Iisus a venit, El a
împlinit aceste preziceri mesianice
prin moartea Lui ispăşitoare de pe
cruce: “El a purtat păcatele noastre în
trupul Său pe lemn” (1 Petru 2:24).
(10) Mesia va suferi DE BUNĂVOIE şi fără să se plângă, Isaia 53:7:
“Când a fost chinuit şi asuprit,
n-a deschis gura deloc, ca un miel pe
care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie
mută înaintea celor ce o tund: n-a

1 Autorul Divin face imposibil faptul ca, în pofida unei cât de mari ingeniozităţi sau învăţări, cineva să poată elimina doctrina ispăşirii din acest pasaj, menționând-o atât de frecvent
şi sub forme atât de variate, şi totuşi atât de asemănătoare, încât cel care reuşeşte să o evite într-un loc, o va regăsi în altul.
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Pastorul Mike Omoasegun cu câțiva din membrii congregației sale primind
lucrările Pastorului Alamo, care au cucerit inimi, precum și versiunea Regelui
James a Bibliei de la Bisericile Creștine Tony Alamo - Suleja, Nigeria
deschis gura.”
Alţii suferinzi, de obicei, se vaită, în
special când sunt trataţi nedrept – dar
nu suferindul Mesia. El S-a prezentat de bunăvoie pentru a-Şi îndeplini
misiunea “să poarte păcatele noastre”
şi a mers ca un miel la moarte. Într-o
linişte sublimă şi mărinimoasă, Mesia va îndura cele mai mari suferinţe,
deoarece asta e voinţa lui Iehova. Şi
aici ne cufundăm în misterul de nepătruns al dragostei eterne.
În Noul Testament, când Iisus
Hristosul a fost bătut, acuzat pe nedrept, maltratat, batjocorit, scuipat
de oameni, persecutat, lovit, biciuit
şi răstignit, nu a fost nici o urmă de
resentiment, nici o incriminare împotriva celor care-L executau, nici o
plângere, ci doar o rugăciune.
După ce mulţi martori falşi au depus mărturie împotriva Lui, mai marii
preoţi au zis: “Nu răspunzi nimic?...
Dar Iisus tăcea” (Matei 26:59-63).
Aceasta este rugăciunea lui Ii-

sus când îndura torturile răstignirii:
“Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”
(Luca 23:34).
Această întreagă procedură este
atât de neobişnuită, atât de contrară
naturii şi experienţei umane, că nu
ne putem împiedica să fim şocaţi, atât
datorită prorocirii ciudate cât şi datorită împlinirii sale şi mai remarcabile.
(11) Când a fost luat din închisoare şi la judecată, Mesia nu va
avea NICI UN AVOCAT care să-I
susţină cauza, nici un prieten care
să-I declare nevinovăţia, Isaia 53:8:
“El a fost trecut prin închisoare şi
judecată: dar cine din cei de pe vremea lui va declara aceasta?”
Sanhedrinul avea obiceiul în “procesele pentru viaţă” să le ceară tuturor
celor care ştiau ceva în favoarea acuzatului să se prezinte şi să o declare.
Aceasta nu s-a observat în procesul lui
Iisus din Nazaret, mai degrabă procedurile simulacrului şi grăbitului Său

Prin linia noastră telefonică
non-stop pentru rugăciuni şi
informaţii:
D.R. de la McAllister Library, Seminarul Teologic Fuller din Pasadena, California, ne-a sunat şi ne-a
spus că a găsit câteva buletine informative pe jos şi le-a citit. A spus
că i-au plăcut şi ne roagă să îl adăugăm la lista cu destinatarii cărora
le trimitem mesaje. Ne-a spus că ar
dori să-i trimitem toate buletinele
informative şi publicaţiile scrise de
Pastorul Alamo. Acesta doreşte să
aibă o colecţie din toate publicaţiile Pastorului Alamo, pentru ca
astfel cercetătorii să poată veni
la biblioteca sa, pentru a afla mai
multe despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre pastor. A fost foarte
încântat de acest lucru. Ne-a spus
că i-ar plăcea să-şi umple unul din
rafturile sale doar cu publicaţiile
Pastorului Alamo. Ne-a transmis că
Pastorul Alamo spune lucrurilor pe
nume.

proces în faţa Sanhedrinului au fost
în contradicţie flagrantă cu propriile
regulamente şi împotriva tuturor normelor dreptăţii şi ale imparţialităţii.
Iisus a trebuit să apară singur şi fără
apărare înaintea unei ierarhii evreieşti
corupte şi apoi în faţa reprezentanţilor Imperiului Roman, cel mai mare
şi puternic popor din lume din acea
vreme. Nimeni nu I-a luat apărarea.
Iuda L-a trădat; Petru s-a lepădat de El
prin jurământ; iar ceilalţi discipoli “Lau părăsit şi au fugit” (Matei 26:56). Şi
multe dintre femeile care L-au ajutat
în timpul lucrării Lui “priveau de departe” când El a fost răstignit (Matei
27:55). Atunci când a avut mai multă nevoie, omeneşte vorbind, NICI O
PERSOANĂ NU L-A APĂRAT SAU
SPRIJINIT. E adevărat că mai târziu,
după ce ore de suferinţă, i-au amorţit trupul zdrobit, Maria, mama Lui,
câteva femei credincioase şi Ioan,
(Continuare la pagina 6)
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(Continuare de la pagina 5)

preaiubitul Lui discipol “au stat” lângă cruce; dar în timpul judecării Lui şi
în primele ore ale răstignirii Lui, El a
fost singur – absolut singur. Niciodată
în istoria omenirii nu a mai fost cineva părăsit complet de prieteni şi de cei
ce L-au iubit, aşa cum a fost Iisus.
Iisus a fost arestat, NU de autorităţile de drept, ci de mulţime, gloata –
“o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege,
trimişi de preoţii cei mai de seamă şi
de bătrânii norodului” (Matei 26:47).
Până şi Iisus a comentat asupra inconsecvenţei atitudinii lor: “Aţi ieşit ca
după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi? În toate zilele
şedeam în mijlocul vostru, şi învăţam
norodul în templu, şi n-aţi pus mâna
pe Mine. Dar toate aceste lucruri s-au
întâmplat ca să se împlinească cele
scrise prin proroci” (Matei 26:55-56).
Martori falşi au fost puşi să depună
mărturie împotriva Lui “ca să-L poată
omorî” (Matei 26:59) şi a fost judecat
noaptea, ceea ce era ilegal.
În tribunalul roman, când Pilat a
căutat fără succes un motiv pentru a-L
condamna legal, i-a întrebat pe oameni: “Ce rău a făcut El?” Singurele
răspunsuri pe care le-a primit au fost
strigăte iraţionale ale mulţimii, îndemnaţi de liderii lor: “Să fie răstignit… să
fie răstignit” (Matei 27:22-23). Apoi,
când Pilat a văzut că raţiunea şi dreptatea nu pot triumfa şi că un “tumult”
mai mare se năştea, el şi-a spălat mâinile de afacerea asta şi L-a predat pe Iisus
mulţimii ca să-L răstignească (Matei
27:22-26). Acesta a fost cel mai mare
abuz al justiţiei din analele istoriei.
Dar nevinovăţia lui Hristos nu a
fost atestată numai de Pilat–“eu nu
găsesc nici o vină în El” (Ioan 19:6)
– ci şi de prorocul mesianic din vechime: “nu săvârşise nici o nelegiuire şi
nu se găsise nici un vicleşug în gura
Lui” (Isaia 53:9).
Continuarea în buletinul informativ 06100

Zambia
Dragă Pastore Tony Alamo,
Sunt fericită să vă pot scrie această
scrisoare. Cum sunteţi, Pastore? Sper
ca, prin harul lui Dumnezeu cel Atotputernic, să fiţi bine, sănătos. Am citit
Buletinul Informativ Mondial “Lideri şi
Fabule”, căci Dumnezeu a permis ca eu
să dau peste acesta în mod miraculos.
După ce l-am citit, am fost foarte binecuvântată şi am dorit să vă scriu.
Vă mulţumesc pentru mesajele minunate care se îndreaptă către
cei pierduţi şi încă nesalvaţi, astfel
încât Hristos să fie prezent în vieţile
lor. Prin publicaţiile dumneavoastră,
numeroşi oameni au aflat despre
Hristos, fiind astfel izbăviţi de diavol.
Dumnezeu să vă binecuvânteze atât
din punct de vedere economic şi fizic,
cât şi spiritual.
Pastore, eu sunt o tânără căsătorită
de cinci ani. I-am oferit lui Iisus Hristos
viaţa mea în urmă cu doi ani, iar Domnul a fost milostiv cu mine. Aspir la
predicarea evangheliei adevărate a lui
Iisus şi altora. Timp de secole, femeile
din Africa au fost ţinute în lanţuri, din
cauza miturilor tradiţionale, aşa că îmi
doresc cu adevărat să mă predau cu
totul Domnului. Pastore, vă cer Biblii,
cărţi, buletine informative, casete cu
mesajele lui Dumnezeu şi mai multe
publicaţii care să mă ajute să merg să
dau mărturie sufletelor pierdute.

Nu în ultimul rând, aş dori să solicit
materiale pentru studiul biblic şi casete cu cântece.
A dumneavoastră în Hristos,
L.M.		
Isoka, Zambia
Dragă Pastore Tony Alamo,
Salutările mele sincere şi pline de
bucurie, în Numele Domnului nostru Iisus Hristos. Îi mulţumesc lui Dumnezeu
pentru viaţa dumneavoastră şi pentru
cel mai potrivit mod pe care L-a plănuit
El pentru răspândirea Cuvântului, pentru ca acesta să ajungă în toate colţurile
pământului şi să salveze vieţi.
Pastore Alamo, am fost un păgân
înainte să fiu salvat de la fărădelegi prin
colegul meu de muncă, iar când am citit mesajul dumneavoastră de pe buletinul informativ mi-am îndreptat inima
şi acum sunt deplin convins că Dumnezeu îmi schimbă viaţa. Am înţeles
imediat că Dumnezeu doreşte ca noi să
insuflăm în noi înşine neprihănirea Sa.
Pastore Alamo, vă cer una sau două biblii în limba engleză pentru mine şi prietenul meu, ca să putem citi Cuvântul
lui Dumnezeu cel Atotputernic.
Fie ca pacea Domnului nostru să vă
însoţească şi să fie cu duhul dumneavoastră. Vă mulţumesc foarte mult pentru amabilitate şi le mulţumesc şi persoanelor care se îngrijesc să răspundă
cererilor noastre.
Mulţumiri,
G.N.		
Kitwe, Zambia

Mexic

Mult stimate Pastore Alamo,
Publicaţiile dumneavoastră au ajuns chiar şi în zona unde trăiesc
eu şi conţin mesaje şi mărturii foarte interesante din diferite părţi ale
lumii. Fără îndoială, Dumnezeu se foloseşte de dumneavoastră cu putere, pentru ca mesajul Său de mântuire să poată fi transmis fiecărei
făpturi.
Sunt de şapte ani şi jumătate în închisoare pentru transport de marijuana. În ultimii doi ani de când sunt aici, Dumnezeu S-a manifestat
în existenţa mea mizerabilă într-un mod cu adevărat extraordinar.
Sper ca în acest an să ies din închisoare şi aş dori să ştiu dacă puteţi
să-mi trimiteţi cartea dumneavoastră, Mesia, şi alte publicaţii care ar
putea ajuta la convertirea fiilor mei.
M.A.		
			
Monclova, Coahuila, Mexic
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Scrisori către Pastorul Alamo
această operă de slujire. Dumnezeu să
Ghana
Preaiubite şi bune Pastore,
M-am bucurat nespus să primesc
buletinele informative. Am avut o cutie
întreagă de buletine săptămâna trecută. Dragă slujitor al Domnului, oamenii
au fost atât de încântaţi să le citească!
Prietenii noştri de la sate, cu care mereu
împărtăşim darurile noastre şi pe care îi
vizităm pentru întâlnirile de rugăciune,
au fost atât de nerăbdători să le citească, iar unele suflete au fost reanimate,
citind scrisorile primite de la ceilalţi.
Suntem atât de bucuroşi şi vă rugăm
să ne adăugaţi la lista abonaţilor dumneavoastră, pentru a ne trimite şi nouă
materialele evanghelice. Avem nevoie
de câteva biblii, de publicaţiile dumneavoastră, şi ne-am bucura să primim
învăţături ale bisericii dumneavoastră. Ne rugăm pentru dumneavoastră,
pentru fiul dumneavoastră iubit, Sion,
şi pentru toţi cei care conlucrează la

Nigeria
Dragă Pastore,
Salutări în Numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ultimele buletine de ştiri pe care
mi le-aţi trimis au fost distribuite. Am fost
uimit să observ schimbările care se produc
în vieţile oamenilor, cum aceştia făgăduiesc
să Îl slujească pe Domnul cu toată inima lor,
unii dintre ei promiţând chiar să vă scrie.
Doresc să solicit 25 de exemplare ale
cărţii Mesia şi 150 din diferitele buletine
informative ale dumneavoastră, câteva biblii, precum şi orice altă publicaţie care să
mă ajute în distribuirea mea evanghelică,
şi pentru prieteni, membrii familiei şi alte
persoane interesate care doresc să ştie mai
multe despre Domnul Iisus Hristos. Eu chiar
îmi doresc să devin unul dintre predicator
dumneavoastră aici în Nigeria. Vreau să ştiu
ce anume trebuie să fac în acest sens. Am
văzut că mâna lui Dumnezeu este peste
viaţa şi lucrarea dumneavoastră, şi aş dori
să ating şi eu cu degetul această ungere şi
acest har care se revarsă peste viaţa şi lucrarea dumneavoastră.
Aştept cu nerăbdare să primesc veşti
de la dumneavoastră.
Al dumneavoastră în Domnul,
R.M.		
Port Harcourt, Nigeria

vă binecuvânteze însutit.
Înainte de toate, rugaţi-vă neapărat
şi pentru noi. Rugăciunea mişcă braţul puternic şi măreţ al lui Dumnezeu
cel Atotputernic. Fără rugăciune doar
ne “învârtim roţile”. Rugaţi-vă pentru
studenţii noştri voluntari care parcurg
distanţe mari până în satele îndepărtate, traversând şi munţi pentru lucrarea
Domnului. Rugaţi-vă pentru aceştia să
aibă curaj, credinţă şi iubire.
Fie ca Duhul Domnului să vă fie
călăuză şi conducător. Fie ca El să Îşi
amintească să reverse asupra dumneavoastră binecuvântare din belşug. Ne
rugăm lui Dumnezeu să aveţi o viaţă
lungă, cu pace şi prosperitate.
Vă iubesc în iubirea lui Hristos,
A.S. 			
Accra, Ghana

Dragă Pastore Tony,
Vă mulţumesc pentru cartea intitulată Mesia şi pentru alte zece
buletine informative pe care mi
le-aţi trimis. Materialele au trezit
conştiinţa spirituală şi un nou zel
pentru lucrarea lui Dumnezeu în
viaţa mea. Am împărţit câteva buletine informative unor prieteni
creştini a căror credinţă se răcise
deja şi, atunci când le-am făcut o
vizită, cu toţii au manifestat o bucurie nespusă, întrucât în toţi reînviase Duhul, iar acum sunt bine
ca urmare a lecturării buletinelor
dumneavoastră.
Aceşti oameni sunt avizi după
aceste publicaţii, aşadar, vă rog,
trimiteţi-mi aproximativ 150 de
buletine informative şi câteva biblii pentru noii convertiţi care au
mare nevoie de ele. Vă sunt foarte recunoscător încă de pe acum
pentru că mi le veţi trimite. Vă
mulţumesc pentru învăţătura plină de Cuvântul lui Dumnezeu pe
care aţi fost atât de binevoitor să
o răspândiţi. Fie ca Atotputernicul
Dumnezeu să continue să vă copleşească cu binecuvântările Sale.
Credinţa mută munţii din loc. Fiica
dumneavoastră în Hristos,
T.O.
Kumasi, Ghana

7

Togo
Preaiubite în Hristos,
Ne bucurăm nespus să primim scrisoarea ta şi publicaţiile
trimise. Cu adevărat, Dumnezeu lucrează prin ele. Am câştigat 15 suflete care s-au întors la
Hristos prin broşurile tale, şi ne
rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi însutit.
Cât priveşte CD-urile, vom
avea nevoie de ele şi de bibliile
pentru noii convertiţi. Dată fiind situaţia noastră actuală, nu
ni le putem permite. Togo este
o ţară foarte săracă.
Vom aştepta să primim
CD-urile şi bibliile pentru cruciada de Paşti.
Rămâi binecuvântat în numele lui Iisus. Amin.
Rev. Henry James Lome, Togo
Dragă Pastore,
Vă transmit salutări tocmai din Ghana. După ce am parcurs publicaţia dumneavoastră, Mesia, sunt foarte încântat
să vă spun că, în cele din urmă, L-am
acceptat pe Iisus Hristos ca Mântuitor al
meu personal, care a venit şi a murit pe
cruce pentru mine.
Înainte, trăiam în lume necunoscându-L pe Dumnezeu sau pe Fiul Său,
Mesia Salvatorul, nu Îl cunoşteam, dar,
după ce am lecturat publicaţia dumneavoastră, acum ştiu că eram pierdut şi
am fost găsit, umblam în întuneric, dar
Domnul Dumnezeu m-a adus la lumină.
Sunt, aşadar, creştin renăscut, şi un fiu al
lui Dumnezeu cel viu.
Nu am nicio biblie, aşadar, dacă este
posibil, trimiteţi-mi una şi, de asemenea,
cartea dumneavoastră, Mesia. Aş aprecia tare mult dacă mi-aţi trimite orice
alte cărţi care m-ar putea ajuta să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu.
Acum frecventez biserica penticostală din Koforidua. Fie ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru faptele
bune pe care le faceţi.
Al dumneavoastră cu stimă,
D.F.		
Koforidua, Ghana

MĂRTURIA LUI
TONY ALAMO
(Continuare de la pagina 3 )

Dumnezeu care îmi dă puterea de a rezista şi a stinge săgeţile de foc pe care
Satana le-a aruncat asupra mea de-a
lungul anilor. Cu fiecare zi ce trece ştiu
mai bine că “suntem mai mult decât biruitori” prin Iisus Hristos28 şi că “avem
totul deplin în El.”29 Şi ştiu, de asemenea, cât de important este să urmezi
fiecare cuvânt al Domnului Iisus, care
a spus, cu puţin timp înainte de înălţarea Sa la cer într-un nor: “Duceţi-vă în
toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia
la orice făptură.”30 (Predicaţi fiecărui os
uscat, acelora care sunt morţi din punct
de vedere spiritual, astfel încât să poată
“auzi Cuvântul Domnului.”31)
“Cine va crede şi se va boteza, va
fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi
osândit.”32
Dacă şi tu eşti ca mine, şi dacă doreşti să nu fii osândit, ci mai degrabă
mântuit, atunci înalţă 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
IISUS, 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. 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 Team 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], puneţiMă 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 Rom. 8:37, 1 Ioan 4:3-4 29 Col. 2:10 30 Mar. 16:15, Luca 14:23 31 2 Împ. 20:16, Isa. 1:10, Ier. 2:4, Ezec. 37:4, 32 Mar. 16:16, 2 Tes. 2:12 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 45 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Ios. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Iac. 1:22-25, Apoc. 3:18

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:
© Drepturile de autor noiembrie 1995, 2012, 2013, 2014 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo ® Marcă înregistrată noiembrie 1995, 2012, 2013, 2014
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