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Era cu nouă luni înainte de primul 
Crăciun, ziua Nașterii lui HRISTOS. 
DUMNEZEU stătea, ca de obicei, pe 
jilţul SĂU din RAI.1 “Şi EL [îngerul 
DOMNULUI] mi-a arătat [Apos-
tolului Ioan] un râu pur prin care 
curgea apa VIEŢII, clară precum 
cristalul.” În capitolul 1 din Geneză, 
versetul 7 spune: “Şi DUMNEZEU 
a făcut întinderea [care este divizi-
unea dintre apele cerești și apele de 
pe pământ], și a despărţit apele care 
sunt dedesubtul întinderii de apele 
care sunt deasupra întinderii [aceste 
ape de deasupra întinderii reprezin-
tă SFÂNTUL DUH, apa VIEŢII, pe 
care DUMNEZEU o trimite către 
toţi cei ce cred în HRISTOS2]: și așa 
a fost [și încă mai e].”

Repet, această apă nu este deloc 
contaminată, ci este pură și “limpe-

de precum cristalul, ieșind din sca-
unul de domnie al lui DUMNEZEU 
și al MIELULUI. În mijlocul pieţei 
cetăţii și pe cele două maluri ale râ-
ului era pomul VIEŢII, rodind do-
uăsprezece feluri de rod și dând rod 
în fiecare lună; și frunzele pomului 
slujesc la vindecarea neamurilor.” 
(Apocalipsa 22:1-2). 

Acest râu, care L-a adus pe II-
SUS în pântecul Mariei, este același 
râu care, într-un final, îl va aduce 
pe HRISTOS laolaltă cu TATĂL și 
SFÂNTUL DUH către toţi viito-
rii credincioși în HRISTOS.3 Acest 
DUH este râul care îi va învia din 
morţi pe toţi oamenii în ziua Jude-
căţii de Apoi,4 pe unii la VIAŢĂ fără 
de moarte, iar pe ceilalţi la o viaţă 
de rușine și osândă veșnică (Daniel 
12:2; Apocalipsa 20:6). 

În Apocalipsa 14:10-11, ni se vor-
bește despre cei ce vor suferi chinu-
rile veșnice: “va bea și el din vinul 
mâniei lui DUMNEZEU, turnat 
neamestecat în paharul mâniei LUI; 
și va fi chinuit în foc și în pucioasă, 
înaintea sfinţilor îngeri și înaintea 
MIELULUI: Şi fumul chinului lor 
se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici 
ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce 
se închină fiarei [fiara reprezintă or-
ganismul ONU creat de Vatican, gu-
vernul unic mondial, denumit Noua 
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Rhodes] și icoanei ei și oricine pri-
mește semnul numelui ei!” Oricine 
are de-a face cu acest guvern diabo-
lic, pe care DUMNEZEU îl urăște, 
ar trebui să-și căiască păcatul imedi-
at, ca să fie apoi renăscut din DUH, 
râul VIEŢII, și să înceapă să mun-
cească în numele DOMNULUI.

Din nou, DUMNEZEU se pre-
gătea să-și trimită pe singurul SĂU 
FIU de pe tronul lui către pântecul 
Mariei, prin SFÂNTUL DUH, râul 
VIEŢII, pentru a deveni primul 
DUMNEZEU-OM (ultimul Adam). 
“De aceea este scris: «Omul dintâi, 
Adam, a fost făcut un suflet viu; Ul-
timul Adam a fost făcut un DUH 
[DĂTĂTOR DE VIAŢĂ].»” (1 Co-
rinteni 15:45) Toate acestea pentru 
a da umanităţii o a doua șansă de 
a renunţa la o viaţă păcătoasă, să 
iasă din strânsoarea Satanei și să 
scape de o eternitate petrecută în 
Iad, în Lacuri de Foc și pucioasă.5

HRISTOS, care este CUVÂN-
TUL lui DUMNEZEU, a trebuit să 
vină pe lume altfel decât oamenii 
obișnuiţi. EL va fi un om, și totuși 
va fi fără de păcat, deoarece EL a 
fost zămislit de SFÂNTUL DUH, 
râul VIEŢII din tronul DUMNE-
ZEULUI viu.6 MESIA lui DUMNE-
ZEU a trebuit să se pogoare din Rai 
pentru a deveni FIUL lui DUMNE-
ZEU în pântecul unei fecioare tine-
re.7 Din punct de vedere istoric, se 
știe că Maria avea în jur de 9 sau 10 
ani în momentul imaculatei con-
ceperi a lui IISUS în pântecul ei. 

În acel moment a avut loc un 
transfer al DUHULUI SFÂNT 
DUMNEZEIESC asupra întregii 

lumi, acesta continuând chiar și azi, 
în zilele noastre. Acest transfer al 
SFÂNTULUI DUH a fost prorocit de 
profetul Ioel în Cartea lui Ioel, 2:28-
31: “După aceea voi turna DUHUL 
MEU peste orice făptură; fiii și fiice-
le voastre vor proroci, bătrânii voștri 
vor visa vise, și tinerii voștri vor avea 
vedenii: Chiar și peste robi și peste 
roabe voi turna DUHUL MEU în zi-
lele acelea. Voi face să se vadă semne 
în ceruri și pe pământ: sânge, foc și 
stâlpi de fum. Soarele se va preface 
în întuneric, și luna, în sânge, înain-
te de a veni ziua DOMNULUI, ziua 
aceea mare și înfricoșată.” Toată lu-
mea se aștepta ca MESIA lui DUM-
NEZEU să apară în acel moment.

IISUS a fost primul om născut 
din râul VIEŢII (SFÂNTUL DUH). 
Pentru ca să rămâi pe calea mân-
tuirii și a SFÂNTULUI DUH, tre-
buie să bei din râul VIEŢII, și să 

mănânci din copacul VIEŢII, în 
fiecare zi.8 Trebuie să mănânci și 
frunzele copacului VIEŢII în fi-
ecare zi pentru tămăduirea nea-
murilor sau vei pieri cu siguranţă. 

În Geneza 2:17, DUMNEZEU a 
spus că în ziua în care vei gusta din 
copacul cunoașterii binelui și răului 
(din lume), “vei pieri cu siguranţă”. 
Atunci când nu mănânci din copa-
cul VIEŢII și nu bei din râul VIE-
ŢII în fiecare zi, guști cu siguranţă 
din copacul cunoașterii binelui și al 
răului, ceea ce înseamnă că vei pieri 
cu siguranţă. Acest mesaj a venit de 
la DUMNEZEU, iar EL nu are cum 
să mintă.9 În Evrei 6:18, acest fapt 
se confirmă: “Pentru ca, prin două 
lucruri care nu se pot schimba și în 
care este cu neputinţă ca DUMNE-
ZEU să mintă, să găsim o puterni-
că îmbărbătare noi, a căror scăpare 
a fost să apucăm nădejdea care ne 

5 Luca 24:46-47, Ioan 12:23-24, Fapte 26:15-18, Rom. 5:6-21, 8:32-34, 1 Cor. 15:45-57, Gal. 4:4-5, Ef. cap. 2, Col. 1:12-14, 1 Tes. 1:9-10, Evr. 9:13-15, 1 Pet. 1:3-5, Apoc. 1:18   6 Isa. 
7:14-15, Rom. 8:3, Filip. 2:6-8, Evr. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, 1 Pet. 1:18-19, 2:22, 1 Ioan 3:5-6, Apoc. 5:1-10   7 Isa. 7:14, Mat. 1:18-25, Luca 1:26-37   8 Deut. 8:3, Ios. 
1:8, Isa. 55:1-3, Mat. 4:4, 5:6, 26:26-28, Ioan 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Apoc. 21:6, 22:1-2, 17   9 Num. 23:19, Deut. 7:9-10, 32:4, Ios. 23:14-16, 1 
Sam. 15:29, Psa. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Ioan 17:17, Rom. 3:4, 1 Tes. 5:24, 2 Tim. 2:13, Tit 1:1-2, Evr. 6:10-19   
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În atenția Bisericilor Creștine Tony Alamo: 
Domnul să fie Lăudat! Sper că sunteţi 

bine, cu voia lui Hristos. Mă bucur foarte 
mult să vă împărtășesc experienţa mea 
cu Dumnezeu și rezultatele misiunii mele 
evanghelice. Zi cu zi, creștem întru Hris-
tos și îi facem pe oameni să fie mai buni 
în lumina lui Dumnezeu. Recent, echipa 
noastră Alamo a plecat într-o misiune 
evanghelică, împărţind cu succes cu-
vântul Domnului. Unele dintre planurile 
noastre sunt îngreunate de Satana; ne-a 
creat niște probleme financiare, dar am 
trecut peste ele prin rugăciune. Aici se în-
făptuiesc foarte multe miracole cu ajuto-
rul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. O per-
soană a construit temple și statui pentru 
biserica din fosta sa viaţă, dar acum s-a 
convertit la Iisus. Vine în mod regulat la 
biserică, și se roagă des. Facem cunoscu-
te scrierile și mărturiile Pastorului nostru 
Tony Alamo la foarte multă lume. Faptul 
că oamenii ajung să-L cunoască pe Iisus 
este înălţător. 

Îţi mulţumesc foarte mult că mi-ai 
oferit ocazia de a răspândi cuvântul lui 
Dumnezeu împreună cu tine. Atât de mul-
te persoane îmi cer mai multe broșuri cu 
citate din Biblie, pe care să le poată împăr-
ţi. Sunt surprins de miracolele Domnului. 

Ne rugăm pentru eliberarea cât mai grab-
nică a Pastorului Alamo. În timpul rugăciunilor 
noastre zilnice, ne rugăm să fie eliberat în nu-
mele lui Dumnezeu, care știe tot ce e pe lume. 
El nu își părăsește niciodată poporul. Suntem 
aici pentru a-i face cunoscut Cuvântul. Singu-
rul lucru pe care îl avem în această lume este 
Cuvântul lui Dumnezeu. El nu dă greș nicioda-
tă, deci trebuie să nu ne pierdem speranţa, și 
să nu călcăm Cuvântul lui Dumnezeu. 

Te rog să ne trimiţi niște broșuri și cărţi. 
Vor încuraja echipa să facă în continuare 
lucruri bune în numele Domnului. Dom-
nul să fie Lăudat. Te rog să ne trimiţi mai 
multe cărţi și Biblii pentru încurajarea 
echipei mele. Îţi mulţumesc. 
Darakonda Sagar
Andhra Pradesh, India
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era pusă înainte.” Aceste două lu-
cruri de neschimbat înseamnă că 
trebuie să ne înfruptăm din copacul 
VIEŢII în fiecare zi și să bem din 
râul VIEŢII, care este SFÂNTUL 
DUH, în toate zilele vieţilor noastre. 

În Cartea lui Isaia 7:14, se spune: 
“De aceea, DOMNUL ÎNSUŞI vă va 
da un semn: «Iată, fecioara va rămâ-
ne însărcinată, va naște un FIU și LUI 
îi va pune numele EMANUEL.»” De 
asemenea, în 9:6 din Cartea lui Isa-
ia, se afirmă: “Căci un COPIL ni S-a 
născut, un FIU ni S-a dat, și dom-
nia va fi pe umărul LUI; Îl vor numi: 
«MINUNAT, SFETNIC, DUM-
NEZEU TARE, PĂRINTELE VEŞ-
NICIILOR, DOMN AL PĂCII.»”

“Şi în luna a șasea, îngerul Gabriel 
a fost trimis de DUMNEZEU într-o 
cetate din Galileea, numită Nazaret, 
la o fecioară logodită cu un bărbat 
[matur, mai în vârstă, numit Iosif], 
din casa lui David. Numele fecioa-
rei era Maria. Îngerul a intrat la ea 
și a zis: «Plecăciune, ţie, căreia ţi 
s-a făcut mare har; Domnul este cu 
tine, binecuvântată ești tu între fe-
mei!» Tulburată foarte mult de cu-

vintele acestea, Maria se tot întreba 
ce putea să însemne urarea aceasta. 
Îngerul i-a zis: «Nu te teme, Marie; 
căci ai căpătat îndurare înaintea lui 
DUMNEZEU. Şi iată că vei rămâ-
ne însărcinată și vei naște un FIU, 
căruia ÎI vei pune numele IISUS. 
EL va fi mare și va fi chemat FIUL 
Celui PREAÎNALT; și DOMNUL 
DUMNEZEU ÎI va da scaunul de 
domnie al tatălui SĂU David: EL va 
împărăţi peste casa lui Iacov în veci, 
și Împărăţia LUI nu va avea sfârșit.» 

“Maria a zis îngerului: «Cum se 
va face lucrul acesta, fiindcă eu nu 
știu de bărbat?» Îngerul i-a răspuns: 
«DUHUL SFÂNT Se va coborî peste 
tine și puterea CELUI PREAÎNALT 
te va umbri. De aceea SFÂNTUL 
care Se va naște din tine, va fi che-
mat FIUL lui DUMNEZEU.»” 
(Evanghelia după Luca 1:26-35). 

Au mai apărut alte 333 profeţii 
despre prima venire a lui HRIS-
TOS pe pământ, care s-au adeverit 
în ziua de Crăciun și pe parcursul 
întregii SALE VIEŢI.10 Mulţi oa-
meni au aflat de câteva dintre aces-
tea. Chiar și crudul rege Irod a aflat 

câteva din ele, cum ar fi nașterea lui 
HRISTOS în Betleemul din Iudeea. 
Crudul rege Irod “a adunat pe toţi 
preoţii cei mai de seamă și pe cărtu-
rarii norodului și a căutat să afle de 
la ei unde trebuia să Se nască HRIS-
TOS. «În Betleemul din Iudeea», 
i-au răspuns ei, «căci iată ce a fost 
scris prin prorocul: “Şi tu, Betleeme, 
ţara lui Iuda, nu ești nicidecum cea 
mai neînsemnată dintre căpeteniile 
lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpe-
tenie, care va fi Păstorul poporului 
MEU Israel.”» Atunci Irod a chemat 
în ascuns pe magi și a aflat întocmai 
de la ei vremea în care se arătase 
steaua. Apoi i-a trimis la Betleem 
și le-a zis: «Duceţi-vă de cercetaţi 
cu de-amănuntul despre PRUNC: 
și, când ÎL veţi găsi, daţi-mi și mie 
de știre, ca să vin și eu să mă închin 
LUI.» După ce au ascultat pe împă-
ratul, magii au plecat. Şi iată că stea-
ua pe care o văzuseră în răsărit mer-
gea înaintea lor, până ce a venit și 
s-a oprit deasupra locului unde era 
PRUNCUL. Când au văzut ei stea-
ua, n-au mai putut de bucurie. Au 

(Continuare la pagina 4)
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intrat în casă, au văzut PRUNCUL 
cu Maria, mama LUI, s-au aruncat 
cu faţa la pământ și I s-au închinat; 
apoi și-au deschis vistieriile și I-au 
adus daruri: aur, tămâie și smirnă. 

“În urmă, au fost înștiinţaţi de 
DUMNEZEU în vis să nu mai dea 
pe la Irod și s-au întors în ţara lor 
pe un alt drum. După ce au plecat 
magii, un înger al DOMNULUI se 
arată în vis lui Iosif și-i zice: «Scoa-
lă-te, ia PRUNCUL și pe mama LUI, 
fugi în Egipt și rămâi acolo până îţi 
voi spune eu; căci Irod are să cau-
te PRUNCUL, ca să-L omoare.» 
Iosif s-a sculat, a luat PRUNCUL 
și pe mama LUI, noaptea, și a ple-
cat în Egipt: Acolo a rămas până 
la moartea lui Irod, ca să se împli-
nească ce fusese vestit de DOM-
NUL prin prorocul care zice: «Am 
chemat pe FIUL MEU din Egipt.»

“Atunci Irod, când a văzut că 
fusese înșelat de magi, s-a mâni-
at foarte tare și a trimis să omoare 
pe toţi pruncii de parte bărbăteas-
că, de la doi ani în jos, care erau în 
Betleem și în toate împrejurimi-
le lui, potrivit cu vremea pe care o 
aflase întocmai de la magi. Atunci 
s-a împlinit ce fusese vestit prin 
proorocul Ieremia, care zice: «Un 
ţipăt s-a auzit în Rama, plângere și 
bocet mult: Rahela își jelea copiii 
și nu voia să fie mângâiată, pentru 
că nu mai erau.»” (Matei 2:4-18).

Mulţi nu ÎL primesc pe HRIS-
TOS sau nu continuă să creadă în 
EL, din cauza fricii de persecuţie 
și de durere.11 Versurile 20-21 din 
cap. 13, Evanghelia după Matei 
spun: “SĂMÂNŢA căzută în locuri 
stâncoase [inimă de piatră] este cel 

ce aude CUVÂNTUL și-l primește 
îndată cu bucurie; dar n-are rădă-
cină în el, ci ţine până la o vreme; 
și, cum vine un necaz sau o prigo-
nire din pricina CUVÂNTULUI, 
se leapădă îndată de el,” - și dacă 
îmi permiteţi să adaug, se leapă-
dă cu frică de el. Oamenii pot să 
zică “Aoleu! Aoleu! Nu am vrut așa 
ceva! Doream să mă bucur de glo-
ria și de recompensele mântuirii, 
nu și de persecuţii și durere.” Astfel, 
acești oameni se îndepărtează de la 
DOMNUL și apoi petrec eternita-
tea în Lacul de Foc, o situaţie mult 
mai gravă decât puţină persecuţie și 
durere. Ar trebui să fim cu toţii re-
cunoscători lui DUMNEZEU, căci 
lui IISUS, Mariei și lui Iosif nu le-a 
fost teamă de persecuţii și durere.

În ziua de Crăciun s-a născut 
MÂNTUITORUL. Mai mult de atât, 
s-a întrupat CREATORUL Cerului 
și al pământului.12 De asemenea, EL 
a creat soarele, luna, toate galaxiile, 
planetele, stelele, oxigenul, gravi-
taţia, toţi atomii și toate molecu-
lele. În Cartea lui Ioan, 1:3-5 scrie: 
“Toate lucrurile au fost făcute prin 
EL; și nimic din ce a fost făcut n-a 
fost făcut fără EL. În EL era VIA-
ŢA, și VIAŢA era LUMINA oame-
nilor. LUMINA luminează în întu-
neric [lumea noastră întunecată]; 
și întunericul n-a biruit-o [oamenii 
întunecaţi, carnali, ai acestei lumi 
nu pot înţelege tărâmul spiritual].”

Atunci când oamenii și-L imagi-
nează pe HRISTOS șezând pe tro-
nul SĂU din Ceruri (și trebuie să 
ne imaginăm, altfel pierim13), văd 
râul prin care curge apa VIEŢII 
“care ieșea din scaunul de domnie 
al lui DUMNEZEU și al MIELU-
LUI [tronul SĂU].  În mijlocul pie-
ţei cetăţii și pe cele două maluri ale 
râului era pomul VIEŢII [care este 
de asemenea un simbol al lui IISUS, 

CUVÂNTUL lui DUMNEZEU], 
rodind douăsprezece feluri de rod 
și dând rod în fiecare lună; și frun-
zele pomului slujesc la vindecarea 
neamurilor.” (Apocalipsa 22:1-2).

Mintea omenească nu poate înţe-
lege toate lucrurile pe care le săvâr-
șește puterea supremă a lui DUM-
NEZEU, în special toate lucrurile pe 
care EL le face simultan. Voi începe 
prin a vă spune cum se descurcă 
EL cu problemele și durerile tutu-
ror oamenilor, bolile și infirmităţile 
lor, bucuriile și necazurile lor, naș-
terile și morţile, vindecările, rugă-
ciunile lor, pocăirea și acceptarea 
CUVÂNTULUI lui DUMNEZEU, 
războaiele și zvonurile lor despre 
războaie. Apoi urmează felul în care 
EL se comportă faţă de cei care vor 
să ucidă, să facă avort, să se sinu-
cidă și să făptuiască alte asemenea 
păcate, cum ar fi homosexualitatea, 
adulterul, preacurvia, lesbianismul 
și bestialitatea. DUMNEZEU este 
complet conștient de fiecare fir de 
iarbă care crește pe pământ, precum 
și de organismul digestiv al fiecărei 
păsări, fiecărui pește, fiecărui ani-
mal și al fiecărui om. EL este foar-
te conștient de emoţiile și dorinţele 
tuturor oamenilor. EL știe când ci-
neva ÎL consideră neimportant.14

În Biblie există o parabolă legată 
de acest lucru. Este parabola gră-
untelui de muștar, pe care IISUS l-a 
adus în faţa oamenilor, spunând: 
“Împărăţia Cerurilor [CUVÂNTUL 
lui DUMNEZEU] e ca și grăunte-
le de muștar [oamenii acestei lumi 
consideră CUVÂNTUL lui DUM-

11 Mat. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Marcu 4:14-19, Luca 9:23-26, 62, Evr. 10:32-39, 12:1-4, 
Apoc. 21:7-8   12 Isa. 9:6-7, Luca 1:31-35, Filip. 2:5-11, Col. 1:12-20 13 Prov. 29:18, Mat. 13:10-16, Fapte 28:27, Rom. 
8:24-25, 2 Cor. 9:24-25, Filip. 3:13-15   

14 1 Sam. 16:7, 1 Împ. 8:39, 2 Împ. 19:27, 1 Cron. 28:9, 
Iov 31:4, 34:21-22, 25, Psa. 44:21, 50:21-22, 139:1-6, 12-
16, Prov. 1:25-33, 15:3, 11, Isa. 42:9, Ier. 16:17, Ezec. 11:5, 
Mat. 6:8, Luca 16:15, Fapte 15:18   

(Continuare de la pagina 3)
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NEZEU, Împărăţia Cerurilor, ca 
fiind fără importanţă, cel mai neîn-
semnat lucru, cea mai mică dintre 
grăunţe (CUVINTE)], pe care omul 
le-a luat și le-a sădit pe pământul său 
[în inima sa]:   Grăuntele acesta [de 
muștar este], în adevăr, cea mai mică 
dintre toate seminţele; dar, după ce 
a crescut, este mai mare decât zar-
zavaturile și se face un copac, așa că 
păsările cerului vin și își fac cuiburi 
în ramurile lui.” (Matei 13:31-32). 

Atunci când credinţa în CU-
VÂNTUL lui DUMNEZEU  cuce-
rește inima unei persoane, aceasta 
se transformă într-un copac uriaș, 
deoarece o persoană care crede va 
începe să răspândească CUVÂN-
TUL lui DUMNEZEU în lung și-n 
lat, și din acesta se naște o biserică. 
Totuși, atunci când această biseri-
că apare, ea se populează cu mulţi 
oameni. Unii oameni posedaţi de 
demoni se infiltrează în biserică, 
încercând s-o distrugă prin răs-
pândirea unor doctrine false și prin 
acuzaţii false aduse bătrânilor din 
cauza înrobirii lor de către Satana.15

Demonii din această parabolă 
sunt simbolizaţi de păsările cerului 
care vin și se agaţă de crengi. Aceș-
tia există în toate bisericile adevăra-
te. Scopul Satanei este de a îngreuna 
munca lui DUMNEZEU prin toate 
modalităţile posibile, și cunoaște 
foarte multe.16 Are în spate 7000 ani 
de experienţă. De aceea trebuie să 
avem gândul lui HRISTOS (1 Corin-
teni, 2:16) și toată armura lui DUM-
NEZEU (Efeseni 6:11), ca să putem 
rezista împotriva șiretlicurilor dia-
volului.17 Versul 8 din cap. 5 al Epis-
tolei după Petru spune: “Fiţi treji și 
vegheaţi! Pentru că potrivnicul vos-
tru, diavolul, dă târcoale ca un leu 
care răcnește și caută pe cine să în-
ghită.” Astfel, “Supuneţi-vă, dar, lui 

DUMNEZEU. Împotriviţi-vă diavo-
lului, și el va fugi de la voi.” (Epis-
tola sobornicească a lui Iacov, 4:7).

Se pare că oamenilor le vine foarte 
greu să se distanţeze de distragerile, 
diversiunile lumii cotidiene. Le vine 
greu să își menţină gândul la tronul 
lui DUMNEZEU, al LUI HRISTOS 
și al TATĂLUI SĂU care șade pe 
el, și al celor șapte DUHURI ale lui 
DUMNEZEU, care sunt ochii lui 
DUMNEZEU menţionaţi în cartea 
lui Zaharia, cap. 4, versul 10: “Aceș-
tia șapte [DUHURILE lui DUM-
NEZEU] sunt ochii DOMNULUI 
care cutreieră tot pământul.” De ase-
menea, în Cartea lui Isaia, 11:2, ne 
spune numele celor șapte DUHURI 
DUMNEZEIEŞTI, care sunt 1) DU-
HUL lui DUMNEZEU, 2) DUHUL 
înţelepciunii, 3) DUHUL înțelege-
rii, 4) DUHUL sfătuirii 5) DUHUL 
puterii, 6) DUHUL cunoașterii, și 
7) DUHUL fricii de DOMNUL. 

Cap. 1, vers. 4 din Apocalipsa 
spune: “Ioan, către cele șapte bi-
serici care sunt în Asia [Turcia]: 
Har și pace vouă din partea CE-
LUI ce este, CELUI ce era și CELUI 
ce vine, și din partea celor șapte 
DUHURI, care stau înaintea sca-

unului SĂU de domnie.” Iar ver-
sul 1 din cap. 3 al Apocalipsei ne 
spune: “Iată ce zice CEL [IISUS] 
ce are cele șapte DUHURI ale lui 
DUMNEZEU și cele șapte stele.”

Cu toate diversiunile din lume, 
s-ar putea să nu conștientizezi fap-
tul că DUMNEZEU știe tot ce se 
întâmplă în întreg universul sau că 
DUHUL SĂU știe exact unde ești și 
ce gândești. Ştie totul despre tine.18 

Problema e că tu nu știi că DUM-
NEZEU toarnă apă din râul SĂU 
dătător de VIAŢĂ, DUHUL VIE-
ŢII, asupra ta sub forma unei VIEŢI 
eterne. Ai o viaţă efemeră, care se va 
încheia în curând, poate chiar mai 
repede decât crezi. Cu toate acestea, 
DUMNEZEU dorește ca tu să pri-
mești VIAŢA LUI eternă în spiritul 
tău uman etern, ca să poţi petrece 
eternitatea în Ceruri, alături de EL. 

Ai un corp, un suflet și un duh. 
Biblia spune că trupul nu folosește la 
nimic (Ioan 6:63), iar sufletul păcătos 
trebuie ocolit, dar duhul tău - dacă 
îţi dorești VIAŢA eternă - trebuie să 
primească DUHUL etern al VIEŢII 
lui HRISTOS. Râul VIEŢII eterne 
te așteaptă să primești VIAŢA, care 

15 Dan. 11:30-32, Mat. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Fapte 20:28-31, Gal. 2:3-5, 2 Pet. cap. 2, 1 Ioan 2:18-19, 4:1-6, 2 Ioan 7-11, Iuda 3-19   16 Isa. 
14:4-20, Mat. 24:24, Ioan 8:44, 10:10, 2 Cor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 1 Pet. 5:8, 1 Ioan 4:1, Apoc. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15   17 1 Cor. 2:11-16, 15:57-58, 
16:13, 2 Cor. 6:1, 4-7, 10:3-6, Ef. 4:27, 6:10-18, Filip. 2:5, 1 Tes. 5:3-9, 21, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 2:3-4, Evr. 4:12, 12:1-4, Iac. 4:7, 1 Pet. 5:8-10, 1 Ioan 5:4   18 Deut. 31:21, 1 Sam. 16:7, 
2 Împ. 19:27, 2 Cro. 16:9, Ps. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Isa. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Ier. 1:5, Amos 9:1-4, Luca 12:2-7, Rom. 8:27-29, 1 Ioan 3:20   

(Continuare la pagina 8)

Dragă Pastore Alamo,  
Fie ca milostenia și binecuvântarea lui Dumnezeu, care întrece orice capacitate 

de înţelegere și cunoaștere prin Fiul Său Iisus Hristos, să se pogoare asupra ta și a 
misiunii tale! Am dat un telefon în noiembrie la numărul pentru mărturii, pentru a 
spune o rugăciune pentru soţia mea; are cancer. Am avut foarte multe probleme 
cu inima. Rugăciunile tale îmi sunt foarte folositoare mie și familiei mele. Mă rog zi 
și noapte pentru cei dragi mie și pentru Pastorul Alamo. M-ai ajutat foarte mult să 
ating un nivel mai înalt de cunoaștere spirituală. Ştiu că sufletul meu a fost convertit 
la Domnul prin acest material pe care mi l-ai trimis. Le-am povestit multora despre 
tine. Îţi mulţumesc din suflet pentru ajutor. Mă rog ca Domnul și Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos să mă elibereze din această închisoare. Aș putea fi eliberat condiționat 
în februarie. De asemenea, mă rog ca și tu să fii eliberat cât mai repede posibil. 
Robert Green                           Farmington, Missouri

Missouri
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Nu provin dintr-o familie destră-
mată, afectată de haos, confuzie, alcool 
sau droguri, ci am fost crescută de niște 
părinţi iubitori și înţelegători, care au 
făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru 
a ne crește pe mine și pe fratele meu în 
condiţii cât mai bune. Am avut o copi-
lărie fericită, mergeam la pescuit, călă-
ream, mergeam în drumeţii cu cortul și 
la schi nautic în weekenduri.

De abia la opt ani am intrat în po-
sesia primei mele Biblii, pe care am 
primit-o cadou de Crăciun de la buni-
ca mea. Ştiind că este o carte specială, 
m-am detașat de ceilalţi și am citit-o 
cu nesaţ. Mi-am dat seama că nu e o 
simplă carte de povești despre Iisus. 
Impactul pe care l-a avut Iisus asupra 
situaţiei precare a umanităţii, miracole-
le pe care le-a făcut, speranţa și pacea 
pe care le-a lăsat omenirii m-au făcut să 
mă gândesc: “Doamne, dacă aș fi trăit 
pe vremurile acelea, l-aș fi slujit pe Ii-
sus!” Apoi m-a cuprins o dezamăgire 
cruntă, deoarece acest Iisus al Bibliei 
nu se oglindea în lumea în care trăiam. 

Tatăl meu a avut o relaţie nocivă 
cu așa numitul cler religios local, și de 
atunci nu a mai intrat în vreo biserică 
până în momentul mântuirii mele de 
mulţi ani după, când a vizitat Fundaţia 
Creștină Tony și Susan Alamo. Din ca-
uza aceasta, eu și fratele meu eram duși 
la școala de duminică și lăsaţi singuri. 
Scurta mea experienţă cu biserica bap-
tistă m-a învăţat că trebuie să fim salvaţi 
de focurile iadului, cel puţin așa cre-
deam eu. Acolo merg oamenii răi, hoţi, 
ucigași, violatori, etc., nu cei ca noi. Mi-
am ocupat timpul cu plimbări călare și 
participând la parade cu bidiviul meu 
auriu, campion. Mereu era lăudat; pur 
și simplu îi lăsa pe toţi fără suflare! În-
tr-o zi, în timp ce mă îndreptam către 

o paradă importantă, am avut un acci-
dent, iar calul meu, Amigo, a fost ucis. 
Eram distrusă; visele mele dispăruseră 
peste noapte. Nu m-am mai apropiat 
de cai decât la foarte mult timp după 
această întâmplare.

Prietenii mei de la școală încercau să 
mă convingă din răsputeri să intru cu 
ei în universul drogurilor și stupefian-
telor, care era din ce în ce mai la modă. 
După ce am terminat liceul, ne-am mu-
tat împreună cu părinţii noștri într-o 
zonă mai bună, chiar lângă râul Little 
Cimarron, în Munţii Stâncoși din Co-
lorado. Lângă casă erau numai lacuri, 
râuri, munţi și terase de stânci, oriunde 
îţi aruncai privirea. De partea cealaltă 
a lacului era o cabană renumită pentru 
vânătoare și pescuit. M-am angajat la 
cabană ca ghid de drumeţii montane. 
Petreceam ore întregi îngrijind caii ca-
banei, care erau folosiţi la vânătoare. În-
tr-o zi, în timp ce călăream singur, am 
ajuns în cel mai înalt punct din West 
Mesa. În timp ce mă bucuram de prive-
liștea splendidă, m-am simţit copleșită 
de plopii tremurători cu frunzele lor 
aurii, de mirosul proaspăt și pătrunză-
tor al pinilor, de desișurile portocalii și 
de râurile repezi, curate ca lacrima. Ur-
mătoarele întrebări mă măcinau: Toată 
această frumuseţe splendidă pe care a 
creat-o Dumnezeu, de ce nu o aveam și 
eu înlăuntrul meu? De ce aveam doar 
gânduri și dorinţe diabolice, egoiste 
și orgolioase? De ce mă simţeam ca și 
cum în mine ar fi trăit un animal săl-
batic? Am continuat să fiu frustrată, 
având acum mai multe întrebări lăsate 
fără răspuns decât înainte.

Fără nicio fărâmă de control sau de 
conștientizare, am profitat de toţi oa-
menii care m-au iubit vreodată. Am 
plecat și nu am mai aruncat nicio privi-

re înapoi. În următorul an, m-am simţit 
din ce în ce mai deconectată de lumea 
ce se sfărâma împrejurul meu. Nu gă-
seam ceva pentru care să-mi dedic via-
ţa sau pentru care să merite să mi-o 
reconstruiesc. Mă mutam din oraș în 
oraș, din stat în stat, de la o petrecere de 
drogaţi la alta. Am consumat o cantita-
te de alcool, pastile și marijuana atât de 
mare, că ar fi ucis o persoană normală. 
Dar adevăratul moment al adevărului a 
venit după o serie de evenimente care 
m-a scos rapid din apatia mea înceţo-
șată. Am supravieţuit cumva unei su-
pradoze, unui incendiu, unui accident 
cu barca, și după ce am fost răpită în 
timp ce făceam autostopul. Am reușit 
să scap și de un incident în care am scos 
arma la persoana care îmi lovise frate-
le. Acest ultim eveniment a reprezentat 
prima rază de soare a zilei care m-a fă-
cut să-mi dau seama cât de turbulentă 
devenisem. Cu siguranţă că Dumnezeu 
era așa de supărat pe mine, încât m-ar 
fi trimis direct în iad. Cum aș fi putut să 
dau timpul înapoi și să schimb ce îmi 
făcusem mie însămi și altor persoane, 
cărora le distrusesem vieţile?

Am venit la Hollywood, California, 
cu un singur scop, acela de a face bani, 
ca apoi să mă duc în munţi și să în-

MĂRTURIA LUI TERRI WHITE
Miracolul Mântuirii

Sora Terri White
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cerc să mă ascund de asprele realităţi 
care mă înconjurau. Uram orașul, și 
în special Hollywood-ul. Am știut din 
momentul în care am ajuns acolo că 
am dat greș. Banii pe care-i făcusem 
mi-au fost furaţi și eram prea mândră 
ca să-mi sun părinţii și să-i rog să mă 
ajute. Mi-era prea frică să fac auto-
stopul; eram prinsă ca un șobolan în 
cușcă. Apoi, săptămâna următoare, 
am întâlnit un grup de tineri pe Sun-
set Strip, care arătau ca toţi ceilalţi, 
dar aveau un scop totalmente diferit. 
Oamenii de pe stradă obișnuiau să-i 
ia în derâdere, numindu-i “Echipa lui 
Dumnezeu”. Atunci când mi-au vorbit 
mie, au făcut-o cu un ton autoritar și 
plini de îngrijorare sinceră. Nu puteam 
să-mi scot din minte caracterul impe-
rios al mesajului lor. “Iisus Hristos se 
va reîntoarce pe pământ. Căiţi-vă sau 
veţi pieri. Acceptaţi-l pe Dumnezeu, 
cât mai aveţi încă timp. Iisus se întoarce 
pe pământ purtând toiagul răzbunării, 
pe care-l va folosi împotriva celor care 
nu-L cunosc. Iadul este etern. Trăim ul-
timele zile ale acestui pământ. Căiţi-vă 
în faţa lui Dumnezeu înainte să fie prea 
târziu. Pentru a afla mai multe, partici-
paţi la slujbele pe care le organizăm în 
fiecare seară la biserica noastră.”

Cuvântul “Iad” a avut un impact 
foarte mare asupra mea, deoarece știam 
că există. L-am conștientizat clar. Ime-
diat, ceva din mine a șoptit: “Ai spus 
întotdeauna că ești una din cei care 
caută adevărul. Du-te şi află mai multe 
despre această biserică.” După aproxi-
mativ o săptămână,  am luat  o mașină 
și am venit la o slujbă, ce avea loc pe 
Blv. Crescent Heights din Hollywood. 
Data era 9 noiembrie, 1970. Misiu-
nea se numea Fundaţia Creștină Tony 
și Susan Alamo. Nu puteam rezista în 
faţa Duhului puternic și fascinant care 
mă atrăgea, în ciuda dubiilor și a scep-
ticismului care îmi învăluiseră mintea 
și inima. Aceasta era o reacţie normală 
împotriva ţepelor, minciunilor și abu-
zurilor umanităţii, de care fusesem ră-

nită. Tinereţea îmi fusese furată fără a 
putea să fac nimic în această privinţă; 
parcă eram personajul principal dintr-o 
poveste tragică. Dădeam vina doar pe 
mine pentru deciziile proaste pe care 
alesesem să le fac.

După ce am intrat în clădirea mare, 
cu două etaje, plină de oameni care 
arătau ca niște hipioţi, mi-am dat sea-
ma că exista în aer un sentiment de fe-
ricire și de entuziasm sincer. Pastorul 
Tony Alamo arăta foarte diferit faţă de 
hipioţi, deoarece era îmbrăcat la cos-
tum. M-am hotărât să analizez cu aten-
ţie tot ce face și zice. Pe soţia sa, Susan, 
nu am cunoscut-o în noaptea aceea. 
Slujba a început cu niște vechi cântece 
religioase, cântate cu voioșie. Un băr-
bat interpreta “O, cine este-acest Co-
pil” la flaut, și mi se părea că această 
melodie angelică venea direct din Rai. 
Nicio orchestră nu acompania melo-
dia, dar ceva biruia sistemele defensive 
pe care mi le construisem împrejurul 
inimii. Pe faţă îmi curgeau lacrimi; 
eram martoră primei slujbe încărcate 
cu Sfântul Duh din viaţa mea. Eram o 
păcătoasă pierdută, care era pe cale să 
fie salvată. Persoanele nou convertite 
au făcut mărturii scurte, dar grăitoare. 
Cred că au avut loc peste 100 mărturii 
în acea noapte. Erau prezenţi membri 
din Franţa, Anglia, Canada, Austra-
lia, Mexic, America de Sud, din toată 
lume aproape. De asemenea, erau de 
faţă și adulţi de vârstă mijlocie, ce își 
părăsiseră bisericile lor reci și moarte, 
pentru a se alătura acestei mișcări spe-
ciale a Domnului. Fiecare dintre măr-
turiile lor era extrem de importantă 
pentru sădirea speranţei și a credinţei 
în inima mea și pentru a decoji, unul 
câte unul, straturile de dubii și opri-
mare ce se aflau dimprejurul inimii și 
al sufletului meu. Am auzit mărturii-
le unor mari dependenţi și traficanţi 
de droguri, care fuseseră mântuiţi in-
stantaneu prin puterea salvatoare a lui 
Dumnezeu și a unor alcoolici care s-au 
lăsat de băutură fără niciun simptom 

de delirium tremens. Un bărbat se afla 
în drum către banca pe care voia s-o 
jefuiască, când a fost oprit și adus la 
biserică unde a renăscut ca o nouă fi-
inţă, după ce L-a acceptat pe Iisus.

Pastorul Alamo a prezentat mesa-
jul cu privire la profeţiile apocalipsei, 
citind din capitolul 24 din Evanghelia 
după Matei. Era Evanghelia în simpli-
tatea și simţul său al realităţii, predi-
cată întru puterea Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu. Cum puteam rezista invi-
taţiei de a îngenunchea în faţa altarului 
și de a-L ruga pe Iisus să vină în inima 
mea? Pastorul Tony a îngenuncheat și 
el și m-a condus pas cu pas prin rugă-
ciunea păcătosului din Biblia Regelui 
James. După ce m-am căit și L-am ru-
gat pe Iisus să-mi spele păcatele cu sân-
gele Lui preţios și după ce L-am invitat 
în inima mea, m-a iertat cu adevărat! 
Eram un om nou! Inima mi s-a umplut 
de prezenţa unei inocenţe precum cea 
a unui copil. Bucuria, pacea și speran-
ţa m-au cuprins în totalitate, întrecân-
du-mi orice așteptări. Am devenit o 
fiinţă nouă. Am înţeles și am cunoscut 
puterea mântuitoare, izbăvirea miracu-
loasă pe care doar Iisus Hristos o poate 
oferi. Acest Om miraculos din prima 
mea Biblie de când eram copil încă tră-
iește și muncește, vorbind și mergând 
alături de toţi cei care-și deschid porţile 
inimii către El. 

Au trecut peste 42 ani de atunci, 
timp în care am experimentat și am fost 
martoră la vindecări, renașteri și puteri 
mântuitoare. Am văzut prea multe mi-
racole pentru a le enumera aici. Toate 
acestea sunt rezultatul profundului sa-
crificiu al Pastorului Tony Alamo și al 
răposatei sale soţii,  Susan Alamo, care 
și-au sacrificat propriile lor vieţi pentru 
a aduce sufletele rătăcite pe drumul cel 
bun și pentru a le înrădăcina în Cuvân-
tul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne-au arătat 
capcanele ierarhiei Satanei și l-au expus 
pe Antihrist. Le sunt etern îndatorată. 
Glorie Domnului și toate mulţumirile 
dragului nostru Pastor Tony Alamo!



8

este HRISTOS IISUS DOMNUL 
tău. Spune următoarea rugăciune: 

DOMNUL meu și DUMNEZEUL meu, 
ai milă de sufletul meu, un păcătos.19 Eu 
cred că IISUS HRISTOS este FIUL DUM-
NEZEULUI celui viu.20 Eu cred că EL a 
murit pe cruce și a vărsat sângele SĂU 
prețios pentru iertarea tuturor păcatelor 
mele din trecut.21 Eu cred că DUMNEZEU 
a înviat pe IISUS din morți, prin puterea 
DUHULUI SFÂNT,22 și că EL stă de-a 
dreapta lui DUMNEZEU în acest mo-
ment și aude confesiunea mea de păcate 
și această rugăciune.23 Deschid ușa inimii 
mea și te invit în inima mea, DOAMNE 
IISUS.24 Spală toate păcatele mele murda-
re în sângele prețios pe care l-ai vărsat în 
locul meu pe cruce la Golgota.25 Nu îmi vei 
întoarce spatele, IISUS, vei ierta păcatele 
mele și îmi vei mântui sufletul. Știu pentru 
că CUVÂNTUL TĂU, Biblia, ne spune 
așa.26 CUVÂNTUL TĂU spune că nu vei 
întoarce spatele nimănui, inclusiv mie.27 
Prin urmare, eu știu că TU m-ai auzit și 

știu că TU mi-ai răspuns și știu că eu sunt 
mântuit.28 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.29

După mântuire, IISUS a spus să fie 
botezați, complet scufundați în apă, 
în numele TATĂLUI și al FIULUI și 
al SFÂNTULUI DUH.30 Studiază cu 
sârguință Biblia Regelui James și fă ceea 
ce spune.31

Dacă dorești să-l slujești pe DOM-
NUL, o poţi face în biserica noastră, dar 
trebuie să respecţi regulile.

Apoi, vei asculta porunca lui IISUS și 
vei aduce suflete de partea Lui. Poţi face 
asta distribuind materialele ale pastoru-
lui Alamo. Broșurile sunt tipărite în mul-
te limbi, și sunt trimise în toată lumea. 
Cheltuim milioane de dolari pe hârtie și 
transport, așa 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 da-
rurile 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 ze-

ciuielile și darurile de mâncare. Sunteţi 
blestemaţi, câtă vreme căutaţi să MĂ 
prădați, tot poporul în întregime! [și 
întreaga lume]. Aduceţi însă toate dă-
rile [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 OŞ-
TIRILOR, și veţi vedea dacă nu vă voi 
deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu 
voi turna peste voi belșug de binecu-
vântare, prea mare ca s-o primiţi. Şi voi 
mustra pentru voi pe cel ce devorează 
și nu vă va nimici roadele pământului, 
și viţa nu va fi neroditoare în câmpiile 
voastre, zice DOMNUL OŞTIRILOR. 
Toate neamurile vă vor ferici atunci, 
căci veţi fi o ţară plăcută, zice DOM-
NUL OŞTIRILOR” (Maleahi 3:8-12).

DUMNEZEU ne porunceşte să ne 
dojenim şi să ne disciplinăm copiii.32 
Dumnezeu permite ca doi oameni să 
se căsătorească la momentul pubertăţii, 
atunci când copiii devin bărbaţi şi femei. 
Interzicerea căsătoriei la pubertate e una 
din învăţăturile dracilor (1 Timotei 4:1-
3). Pastorul Alamo este în închisoare 
pentru că a propovăduit şi a făcut ce scrie 
în Biblie.

19 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   20 Matei 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4   21 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9   22 Psa. 16:9-10, Mat. 
28:5-7, Marcu 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   23 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13   24 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   25 Ef. 
2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   26 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   27 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13   28 Evr. 11:6   29 Ioan 
5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   30 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5   31 Ios. 1:8, Psa. 1:1-2, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Iac. 1:22-25, Rev. 3:18   32 Prov. 
13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Evr. 12:5-11, Apoc. 3:19

(Continuare de la pagina 5)

CRĂCIUNUL 
ÎNSEAMNĂ 
MÂNTUIRE

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 februarie 2013   Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo ®Marcă înregistrată februarie 2013
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