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SINGURA CALE DE SCĂPARE
de Tony Alamo
Sămânţa despre care
veşnic, deci dacă DUMDUMNEZEU i-a zis lui
NEZEU trăieşte în tine
Avraam că va binecuvânprin virtutea CUVÂNTUta toate neamurile era o
LUI, nu vei muri niciodasămânţă ce conţinea viată, dacă vei rămâne credinţa veşnică (Geneza 12:3).
cios până la capăt.4
Toate seminţele au în inToate lucrurile de pe
terior o viaţă temporară
pământ au reînviat din păsau temporală, dar numai
mânt prin CUVÂNTUL
una conţine viaţa veşnică,
lui DUMNEZEU, în aşa
iar acea “sămânţă este CU- Tony Alamo (stânga) împreună cu noi convertiţi ce aşteaptă fel încât să le putem vedea
VÂNTUL lui DUMNE- să fie botezaţi, 1970
clar, în special cei dintre
ZEU,” adică IISUS (Luca
noi care ÎL cunoaştem pe
1
8:11). IISUS este singura sămânţă, ZEU, DUMNEZEU care s-a întru- DUMNEZEU sau care L-am cunosfiind totodată şi semănătorul semin- pat şi a trăit printre noi, EMANUEL, cut la un moment dat.
“Mânia lui DUMNEZEU se desței, al CUVÂNTULUI lui DUMNE- care înseamnă că DUMNEZEU este
coperă din Cer împotriva oricăZEU (Luca 8:5-15). Noi, care suntem alături de noi (Matei 1:23).
Unii bufoni idioţi spun: “Păi, ştiu rei necinstiri a lui DUMNEZEU şi
templul lui DUMNEZEU şi Trupul
lui HRISTOS, Mireasa SA, îi avem pe că nu citesc Biblia atât de des pe cât împotriva oricărei nelegiuiri a oaIISUS cu TATĂL prin DUH în noi, ar trebui,” gândindu-se că aceste cu- menilor care înăbuşă adevărul în
deci noi, cu ajutorul DUHULUI, am vinte stupide pe care le debitează re- nelegiuirea lor; fiindcă ce se poate
devenit semănători ai seminţei vieţii prezintă vreo formă de smerenie sau cunoaşte despre DUMNEZEU le
veşnice, care este tot HRISTOS, CU- spovedanie sinceră şi că vor scăpa este descoperit în ei, căci le-a fost
dacă vor rosti aceste lucruri, pline de arătat de DUMNEZEU. În adevăr,
VÂNTUL (Ioan 4:36).2
De asemenea, noi suntem cei- indolență. În ciuda a ce cred ei, nu însuşirile nevăzute ale LUI, puterea
ce-am-fost-chemaţi-din-lume, noi reuşesc decât să-şi facă rău pentru LUI veşnică şi dumnezeirea LUI se
suntem biserica.3 Din nou, sămânţa, eternitate. Astfel, “credinţa vine în văd lămurit, de la facerea lumii, când
IISUS, este CUVÂNTUL lui DUM- urma auzirii; iar auzirea vine prin te uiţi cu băgare de seamă la ele, la luNEZEU. Noi, sfinţii, cei-ce-am-fost- CUVÂNTUL lui DUMNEZEU,” crurile făcute de EL. Aşa că nu se pot
chemaţi-din-lume, biserica - toate care, din nou, este sămânţa, singu- dezvinovăţi: fiindcă, măcar că au cuacestea reprezintă viaţa, viaţa veşni- rul lucru cu viaţă veşnică (Romani noscut pe DUMNEZEU [foştii creşcă, care este sămânţa nemuririi şi, la 10:17). CUVÂNTUL este DUMNE- tini], nu L-au proslăvit ca DUMNEfel, este CUVÂNTUL lui DUMNE- ZEU (Ioan 1:1). DUMNEZEU este
(Continuare la pagina 2)
1 Mat. 4:3-4, Ioan 1:1, 14, 1 Ioan 1:1-3, 5:11, Apoc. 19:13 2 Mar. 16:15-16, 1 Cor. 1:21-24, 6:19, 2 Cor. 5:17-21 3 Ioan 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Cor. 6:14-18, 1 Pet. 2:9 4 Mat.
4:4, 10:22, 24:13, Ioan 5:24, 6:63, 11:26, Fapte 14:22, Rom. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Iac. 5:10-11, 1 Ioan 2:24-25
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SINGURA CALE DE SCĂPARE DUMNEZEU i-a lăsat în voia min- se căsătorească între ei. Vor să-i în(Continuare de la pagina 1)
ZEU, nici nu L-au mulţumit, ci s-au
dedat la gândiri deşarte, şi inima lor
fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit; şi
au schimbat slava DUMNEZEULUI
nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
“De aceea, DUMNEZEU i-a lăsat
pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc
singuri trupurile; căci au schimbat în
minciună adevărul lui DUMNEZEU
şi au slujit şi s-au închinat făpturii
în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina
aceasta, DUMNEZEU i-a lăsat în
voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea
firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii,
s-au aprins în poftele lor unii pentru
alţii, au săvârşit parte bărbătească cu
parte bărbătească lucruri scârboase
şi au primit în ei înşişi plata cuvenită
pentru rătăcirea lor.
“Fiindcă n-au căutat să păstreze
pe DUMNEZEU în cunoştinţa lor,

ţii lor blestemate, ca să facă lucruri
neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de
orice fel de nelegiuire, de curvie, de
viclenie, de lăcomie, de răutate; plini
de pizmă, de ucidere, de ceartă, de
înşelăciune, de porniri răutăcioase;
sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de
DUMNEZEU, sfidători, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească,
neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar
că ştiu hotărârea lui DUMNEZEU
[pentru că au fost cândva salvați],
că cei ce fac asemenea lucruri sunt
vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe
cei ce le fac” (Romani 1:18-32).5
Lumea este acum la fel ca atunci
când trăia Noe (Geneza 6:5-7,
Matei 24:37-44). Gândirea oamenilor de azi a schimbat adevărul
lui DUMNEZEU într-o minciună
(Romani 1:21-25).6 Adevărul lui
DUMNEZEU este că EL este singura sămânţă cu viaţă veşnică. Oamenii spun acum, aşa cum au făcut-o
şi pe timpul lui Noe, că acest adevăr, și anume faptul că DUMNEZEU este singura sămânţă a vieţii
veşnice, este de fapt o minciună, iar
în toate şcolile de stat, copiii noştri
sunt învăţaţi această pervertire
abjectă, corupătoare şi extrem
de insultătoare. Nu le ajunge să
5 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut.
22:5, 23:17-18, Jud. 19:22-28, 1 Împ. 14:24, 15:1112, 2 Împ. 22:1-2, 23:7, Ez. 16:49-50, Rom. 1:1832, 1 Cor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Iuda
7, Apoc. 22:14-15 6 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 4:3-4, 2
Pet. 2:1-3

Pastorul P.V. Ratnam
distribuie materialele
literare ale pastorului
Alamo în satele din
Andhra Pradesh,
India

veţe pe copiii noştri că adevărul lui
DUMNEZEU este o minciună. Au
lăsat să intre demoni (demoni homosexuali) în ei, demoni puternici
care îi fac să se închine la lucruri carnale şi să servească făptura mai mult
decât pe Făcător (Romani 1:25). Din
acest motiv, DUMNEZEU a renunţat la ei. EL i-a părăsit şi i-a lăsat cu
afecţiunile lor scârboase, propriile
lor afecţiuni scârboase pe care le iubesc aşa de mult. DUMNEZEU vede
cum L-au respins pe EL şi viaţa veşnică pe care le-o oferă, îi vede cum se
luptă vicios cu EL, aşa că DUMNEZEU nu vrea să mai aibă nimic de-a
face cu ei. DUMNEZEU îi părăseşte,
îi lasă să se bucure de lucrul pe care-l
doresc, şi anume de acele afecţiuni

Nigeria
Dragă pastore Tony,
Te salut în numele lui Iisus. Mă
bucur să-ţi spun că am început
deja să-L slujesc pe Dumnezeu;
am reuşit asta cu ajutorul literaturii evanghelice de la tine şi a
emisiunii tale de pe Radio Africa.
Îţi mulţumesc pentru felul în care
ne transmiţi Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt un nou convertit
şi aş vrea să-mi trimiţi o Biblie
completă şi cartea Mesia. Am fost
pierdut, dar acum m-am regăsit.
Fie ca Domnul să îţi binecuvânteze misiunea! Sper să primesc
veşti de la tine cât mai curând.
Al tău,
Mone Akinwa şi familia sa
Sunshine State, Nigeria

Misiunile Creştine Alamo online

www.alamoministries.com
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scârboase! EL le permite să facă ce
au ales - să fie femeie cu femeie, bărbat cu bărbat, să existe lesbianism şi
homosexualitate.
Totuşi, sămânţa lui DUMNEZEU,
sămânţa vieţii veşnice a lui DUMNEZEU, nu va sălăşlui într-un suflet
pervertit, deoarece astfel adevărul lui
DUMNEZEU s-ar transforma într-o
minciună! Acest demon homosexual
este puternic, dar IISUS, sămânţa cu
viaţă veşnică, este mult mai puternic
decât el.7 DUMNEZEU ne spune să
ne împotrivim diavolului, iar el va

fugi de la noi (Iacov 4:7).8 Dar guvernul mondial spune că, dacă ne împotrivim homosexualităţii, comitem o
crimă de ură.
Înainte ca IISUS să se ridice înapoi în Cer, a răzbit împotriva morţii, a Iadului, a mormântului, Satanei şi împotriva tuturor demonilor
ticăloşi, dar orice persoană care nu
acceptă viaţa veşnică va fi răsplătită pentru deciziile ei corupte.9 Vor
primi o recompensă justă pentru
faptele lor, şi anume Iadul şi Lacul
de Foc şi chinuri pe vecie. Şi-o fac

7 Deut. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Cro. 29:11-12, 2 Cro. 20:6, Psa. 46:1, Is. 44:6, 45:23, Ier. 10:10, 18:6, Dan. 4:35-37,
Ioan 10:29, Fapte 17:24-26, Apoc. 1:12-18 8 Mat. 4:1-11, Rom. 12:9, Ef. 4:27, 5:3-17, 1 Tes. 5:21-22 9 1 Cro. 28:9,
Iov 4:7-9, 21:14-20, Prov. 1:22-32, 8:36, 10:25, Is. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Luca 12:4-9, Ioan 3:16-21, 36, Rom. 1:18, 1
Cor. 6:9-10, Iuda 14-15, Apoc. 20:11-15, 21:8, 27

Congo

(traducere din limba franceză)

Pastore Tony Alamo,
Pace întru Hristos! Sunt pastorul Andre Hilarion, unul din cei mai devotaţi
cititori ai broşurilor tale. De abia în 2006 ţi-am descoperit scrierile; ele mi-au
schimbat complet misiunea. Duhul Sfânt mi-a deschis ochii atunci când leam citit. Din acest motiv, la biserica unde sunt pastor, folosim acum lucrarea
“Secretele papei” ca o unealtă pentru mărturiile desfăşurate în locuri publice,
iar Domnul realizează acum lucruri măreţe. În fiecare săptămână primim noi
suflete atinse de Sfântul Duh după ce citesc şi acceptă cele scrise de tine, oferindu-şi inimile lui Iisus pentru a-şi începe noile vieţi.
Astfel, te rugăm frumos să ne trimiţi mult mai multe scrisori, într-un mod
mai regulat, scrisori cu articole în franceză, care ne-ar permite să creăm un
centru de distribuţie a scrierilor pastorului Tony Alamo.
În altă ordine de idei, pastore Tony Alamo, Dumnezeul tău este şi al nostru.
Misiunea ta a devenit şi a noastră, iar lupta ta e şi a noastră. Îţi mulţumim anticipat şi ne rugăm la Atotputernicul Dumnezeu să devii din ce în ce mai mult
vocea Lui, o binecuvântare pentru noi şi pentru oamenii fiecărei naţii.
Andre Hilarion
Kimpese, Republica Democrată Congo

Missouri

Dragă pastore Tony Alamo,
Sunt foarte recunoscător pentru misiunea ta şi pentru că mi-ai dezvăluit
adevărurile pe care ţi le-a oferit Dumnezeu. Mi-ai deschis cu adevărat ochii şi
mi-ai întărit credinţa în Dumnezeu, mi-ai arătat amăgirile Satanei, ale guvernului mondial, ale operaţiunilor sale împotriva noastră, Mireasa, şi toţi ceilalţi de
care se foloseşte în această lume pierdută.
Te rog să-mi trimiţi toate lucrările literare de care te poţi lipsi. Le-aş vrea pe
TOATE. Îţi mulţumesc din suflet; fie ca Dumnezeul Viu să te binecuvânteze pe
tine şi pe misiunea ta cu milostenia şi puterea Sa!
Te rog să adaugi şi numele meu pe lista de nume pentru rugăciuni.
Întru Hristos,
Terry Birmingham					
Camerun, MO
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cu mâna lor, întocmai ca în zilele lui
Noe (Luca 17:26-30).
A devenit la modă să îl urmezi
pe Satana, cel care a înşelat întreaga
lume (Apocalipsa 12:9).10
Mass media şi statul încearcă să facă
din CUVÂNTUL lui DUMNEZEU o
crimă de ură, dar acesta este singura
cale, singura șansă prin care poţi scăpa de o veşnicie petrecută în agonia şi
chinurile din Iad şi Lacul de Foc. IISUS
şi poporul SĂU sunt singurii cărora le
pasă de sufletul tău. Nu lăsa spiritul Satanei să te convingă de contrariu. Nu teai născut aşa. Se poate ca demonul să fi
intrat în tine când erai foarte tânăr, dar
IISUS îi scoate pe demoni din oameni.11
EL este VIAŢA şi viaţa mai îmbelşugată.12 “EU am venit ca oile să aibă viaţă şi
s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).
(Continuare la pagina 4)
10 Mat. 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 Pet.
2:1-3, Apoc. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23 11 Mat.
8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mar. 1:34, 39, 7:25-30,
9:17-27, 16:9, Luca 11:14 12 Ioan 11:25-26, 14:6

India

Dragă pastore Tony,
Acum zece zile, am fost să văd
fosta noastră casă din satul natal al
tatălui meu, Sandipudi. Acolo era
o credincioasă foarte bolnavă; era
culcată pe pat, iar oamenii credeau
este moartă, dar eu am vizitat-o şi
m-am rugat pentru ea. Dumnezeu
mi-a auzit rugăciunile şi a vindecat-o
complet. După această faptă, toţi oamenii de pe stradă au început să mă
respecte foarte mult, dar eu am avut
încredere şi le-am spus: “Nu eu, ci Iisus Hristos a făcut acest miracol. Pe el
trebuie să-L cinstim şi să-L onorăm.”
Chiar cred că preţioasele tale rugăciuni m-au ajutat să fac munca Lui. Trebuie să-L cinstim prin fapte şi cuvinte.
Vă mulţumesc tuturor. Te rog
să te rogi mai mult pentru mine şi
pentru misiunea noastră.
Întru dragostea lui Hristos,
Fratele tău,
Rajesh Tatapudi
Andhra Pradesh, India

SINGURA CALE DE SCĂPARE şi s-a ridicat la Cer pentru a ne de- este un mincinos şi adevărul nu este
(Continuare de la pagina 3)
Dacă îţi arăt cum să scapi de osânda veşnică, ai putea crede că este o
crimă de ură. Viaţa de aici este scurtă, dar veşnicia este lungă.13 Nu se termină niciodată. Sufletele oamenilor
vor trăi pururea în Rai sau în Iad.14
Suntem cu toţii oameni. Tuturor ne-a
fost oferit dreptul de a alege viaţa sau
moartea, răul sau binele, pe DUMNEZEU sau pe Satana.15 Când DUHUL lui DUMNEZEU te pătrunde
şi tu ÎL păstrezi în tine, primindu-L
pe EL şi pe CUVÂNTUL SĂU, zilnic,
atunci puterea SA dătătoare de viaţă
va putea sălăşlui în tine până când
vei muri. Totuşi, trebuie să faci toate
eforturile pentru aceasta. Satana nu
glumeşte cu tine! Vrea să ajungi cu el
în Iad şi în Lacul de Foc.
Dar nici DUMNEZEU nu glumeşte. EL a murit pentru noi pe cruce la Golgota, apoi a înviat din morţi

monstra că EL este DUMNEZEU şi
că are puterea de a ne mântui şi a ne
învia în ziua cea de apoi.16
Dragostea nu înseamnă sex. Dragostea înseamnă să respecţi poruncile lui DUMNEZEU (1 Ioan 5:3).17
Dacă o vei face, vei trăi. IISUS a spus
că cel care spune că ÎL cunoaşte (ÎL
iubeşte) şi nu îi păzeşte poruncile

în el (1 Ioan 2:4). “Fiindcă n-au căutat să păstreze pe DUMNEZEU în
cunoştinţa lor, DUMNEZEU i-a lăsat în voia minţii lor blestemate” (şi
stilului lor de viaţă blestemat), să
facă ceea ce doreşte Satana, iar duhul
său malefic prezent în ei îi face să le
placă ce fac (Romani 1:28-32).
(Continuare la pagina 8)

16 Mar. cap. 16, Ioan 11:25-26, Fapte 2:29-33, 4:10-12, 1 Cor. 15:3-22, 1 Pet. 1:3-5 17 Ex. 20:6, Deut. 7:9, 11:1, 1315, 30:16, Ios. 22:5, Ioan 14:15, 21, 15:10, 2 Ioan 6

Arkansas

Dragă pastore Tony,
Azi eram cu un prieten care este creştin născut din nou. Eram la o
înmormântare. Răposatul fusese predicator, iar la înmormântarea sa
participau mulţi oameni. Obiceiul său era ca, oriunde se ducea, să le
spună tuturor oamenilor, fie că se afla în supermarket, la farmacie sau
pe stradă: “Îl cunoşti pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal? Eşti împăcat cu Dumnezeu?” Punea aceste întrebări oriunde se ducea, până la
punctul în care oamenii au început să se întrebe de ce o făcea.
În timpul înmormântării, fiica lui s-a ridicat şi a spus: “Vreau să vă
spun o poveste despre tatăl meu. Când eram mică, de vreo 13 ani, obişnuiam să călătoresc des cu el şi oriunde ne duceam, el se oprea şi întreba
pe câte cineva dacă sunt împăcaţi cu Iisus sau spunea: “Îl cunoşti pe Iisus
13 2 Sam. 14:14, 1 Cro. 29:15, Iov 7:6-10, 8:9, 9:25-26,
Hristos ca Mântuitor personal?” Au existat momente în care simţeam că
14:1-2, Psa. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6,
9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Ecl. 1:4, 3:19exagerează. Întreba pe toată lumea şi nu se oprea niciodată.
21, 6:12, 12:7, Is. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Iac. 1:10-11,
“Într-o zi am urcat în maşină şi i-am zis: “Tată, de ce trebuie să le
4:14, 1 Pet. 1:24 14 Is. 66:24, Dan. 12:1-3, Mat. 25:3146, Mar. 9:42-48, Ioan 5:26-29, Rom. 2:1-16, Apoc.
spui tuturor despre Iisus?” Tatăl meu a răspuns: “Fata mea, lasă-mă să-ţi
14:9-11 15 Deut. 30:14-20, Ios. 24:14-15, Ez. 18:19-32,
spun o poveste. La 17 ani am avut o viziune aidoma unui vis; se făcea
33:11, Ioel 3:14, Mat. 16:24-27
că muream şi mergeam în Rai. Era cel mai
frumos loc pe care-l văzusem vreodată. Mai
Kenya
apoi m-au dus la marginea Raiului şi am
Salut, pastore Tony Alamo,
privit în jos către iad. Vedeam mâini ridiSunt mişcat de îngrijorarea ta. M-am simţit binecuvântat când ţicate către mine şi auzeam voci urlând: “De
am citit broşura “L-am găsit pe Iisus pe website-ul lui Tony.” Am citit arce nu ne-ai spus?! De ce nu ne-ai spus?! De
ticolul şi am spus rugăciunea de iertare pe care am găsit-o în broşură.
ce nu ne-ai spus?!” Toţi erau oameni pe caM-am căit sincer pentru păcatele mele, de fapt m-am emoţionat până
re-i cunoşteam. Visul s-a terminat şi eram
la lacrimi şi am regretat tot timpul pe care l-am pierdut hulindu-L pe
iar aici, pe pământ; acesta e motivul pentru
Dumnezeu! Am simţit cum povara păcatului mă părăseşte. Mă simt
care le spun tuturor despre Iisus.””
cu adevărat uşor şi liber. Înainte îmi lipsea bucuria, bucuria păcatePrietenul meu a spus că i-a adus aminte
lor iertate, bucuria de a trăi întru Hristos. Îi mulţumesc DOMNULUI că
de noi şi de lucrările literare ale pastorului
mi-a mântuit sufletul şi mă rog ca DUHUL SFÂNT să mă călăuzească
Alamo, deoarece, oriunde ne ducem, îmîn această călătorie spirituală. Acum sunt doar un novice în această
părţim mereu oamenilor broşuri. A spus că
călătorie spirituală. Te rog să mă ghidezi, să-mi spui cum mă descurc
pastorul Tony avertizează oamenii de ani şi
şi să-l faci de ocară pe diavol şi minciunile lui. Încă o dată, sunt reani de zile.
cunoscător misiunilor tale, deoarece îmi oferă tot ce am nevoie din
punct de vedere al religiei. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine şi
Domnul fie lăudat!
pe misiunile tale!
Fratele Tommy
Sarah Terry					

Bungoma, Kenya
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Scrisori de la secţia de traduceri
Lucrăm la traducerile în limba Ilacono
(limba vorbită în partea de nord a ţării Filipine), iar unul din traducătorii noştri este
un tânăr crescut în religia penticostală, care
a absolvit un seminar teologic şi care acum
predă la o şcoală religioasă pentru copii.
Biserica lor are alte 50 biserici dispuse pe
tot teritoriul nordic din Filipine, fiecare cu
pastorul său. În momentul de faţă, lucrează cu American Bible Society la traducerea
studiilor pe marginea cărților din Biblie.
Ne-a povestit că atunci când a văzut că
“Secretele Papei,” “Papa cel fugar,” “Iisus
a spus că Satana va avea o biserică şi un
guvern,” şi “Regina Curvelor” au drepturi
de autor, a mai observat şi că sunt datate
în anii ‘80 şi ‘90. A spus că este uimitor
că pastorul Alamo a scris aceste lucruri
cu atât de mult timp în urmă şi că atunci
nimeni nu şi-a dat seama că sunt adevărate şi cât de clare sunt ele acum. Pastorul
Alamo a aflat aceste lucruri înaintea tuturor; le-a publicat ca să avertizeze lumea.
A spus că Filipine este o ţară atât de catolică, încât nu poţi vorbi cu nimeni despre Domnul, dar că după ce a citit scrisorile oamenilor care cereau broşuri pe care

să le distribuie şi după ce a văzut mărturiile oamenilor, a cerut câte o sută de copii
din fiecare lucrare la care a participat cu
traducerea, ca să le poată distribui. A mai
cerut şi mai multe copii ale cărţii Mesia. A
spus: “Eu traduc pentru Bible Society, dar
aceste materiale câştigă suflete.” A spus
că este foarte mândru că face şi el parte
din acest efort şi că foloseşte materialele
în timpul orelor de curs: “Am fost la seminar şi am experienţă, dar aceste lucrări
sunt reale; lucrurile sunt foarte grave. Pot
vedea gravitatea celor ce se întâmplă chiar
aici, în viaţa mea. Observ că ce este scris
în aceste materiale are loc chiar acum.”
Traducătorul în swahili este o mamă
cu trei copii; soţul ei este pastor. A spus
că, sincer, unele dintre acuzaţiile aduse papei şi bisericii catolice pe care le-a
descoperit în timp ce traducea lucrările
i s-au părut neplauzibile şi exagerate. A
mai spus că ştia că religia catolică este
o doctrină falsă, aşa că adevărul mesajelor nu contează atât timp cât oamenii
renunţă la ea. Cu toate acestea, ea nu
credea cu adevărat în cele scrise.

Nigeria

Dragi frați și surori ai Misiunii Alamo,
Vă salut în numele binecuvântatului nostru Domn şi Mântuitor, Iisus Hristos. Buletinul informativ difuzat la nivel mondial al Misiunilor Creştine Tony
Alamo schimbă radical vieţilor oamenilor din orăşelul nigerian Igodan Lisa.
Sentimentul dat de acest buletin informativ e atât de înălţător! Viaţa mea spirituală s-a îmbunătăţit; mi-a oferit un nou nivel de înţelegere a lucrurilor legate
de Dumnezeu. Distribuitorul tău mi-a dat broşura numită “Cutremur.” M-am folosit de această ocazie pentru a o oferi şi altor persoane şi toţi cei cărora le-am
dat-o L-au acceptat pe Iisus ca Domn personal. Glorie şi laude lui Dumnezeu!
Te rugăm să ne trimiţi mai multe broşuri, ca să putem câştiga mai multe suflete de partea noastră. Fie ca Dumnezeu să-ţi binecuvânteze munca! Mulţumesc.
Al tău întru Hristos,
Jasaau Imamu						 Statul Ondo, Nigeria

New York

Dragă pastore Tony Alamo,
Am primit buletinul tău informativ în timp ce eram în New York City
la metrou; nici că putea sosi într-un moment mai bun. Informaţiile pe
care le oferi în lucrările tale sunt foarte importante.
Te rog să-mi trimiţi cartea ta, Mesia, 100 de buletine informative, cât
şi CD-uri cu mesaje.
Îţi mulţumesc,
Eric F.							
Rhinebeck, NY
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Soţul ei citea materialele într-o
noapte şi a întrebat-o: “De ce le-ai cerut până la urmă?” Ea i-a răspuns: “Ca
să le pot da oamenilor când scot copiii în parc.” Soţul ei a spus imediat: “În
niciun caz! Le vei păstra! Nu poţi să le
dai chiar aşa - Adevărul stă scris în ele!
Trebuie să le studiez.” A mai spus: “Am
fost la facultatea teologică şi lucrurile
acestea sunt predate şi documentate şi
tot ce este scris aici este adevărat.”
Ea a spus că s-a uitat la el şi şi-a spus
în inima ei: “Ai fost la facultate acum
mulţi ani şi ştiai că aceste lucruri sunt
adevărate. Ce ai făcut tu sau facultatea
ca să avertizaţi lumea? Nici tu, nici altcineva nu a făcut nimic în acest sens.
Acest om (pastorul Alamo) este chemat
de Dumnezeu ca să vorbească, deoarece nici tu, nici oricine altcineva, nu o
face.” A mai spus: “Cred acum şi sunt
dezgustată de cei care nu au împărtăşit
adevărul, ci l-au tăinuit.”
Traducătorul în limba suedeză a fost
crescut ca protestant, dar pentru mulţi
ani nu a avut nicio legătură cu biserica,
religia sau cu Dumnezeu. Este activist
politic; luptă ca să schimbe rele ale Guvernului suedez. Scrie bloguri politice,
organizează conferinţe şi face traducerile
materialelor literare ca o activitate extra.
Este foarte sigur de crezurile sale, dar
când a citit un fragment din cartea Mesia,
a început să plângă la pasajul: “Mulţimea
urla: “Răstigniţi-L, răstigniţi-L”.”
Ne-a povestit următoarele: “Am studiat multe teorii conspiraţioniste, dar
nu am mai văzut pe nimeni care să lege
totul de Vatican, ca în aceste scrieri. Este
uimitor. Îmi place foarte mult să traduc pentru voi. Încep să simt influenţa
voastră. Scriam pe blogul meu şi mi-am
dat seama că citam din Apocalipsa.”
Traducătorul sârb, care este licenţiat în
istorie, a spus că este foarte entuziasmat
că face parte din acest proiect. A spus că
istoria Serbiei este plină de persecuţii religioase şi crime şi că pastorul Alamo suferă
aceste persecuţii, dar că nu renunţă. A
spus că este entuziasmat de acest proiect.

Mărturie de vindecare
27 octombrie 2014
Numele meu este Pastor Isaque
Roberto. Sunt din oraşul Londrina,
statul Paraná, Brazilia; doresc să vă
împărtăşesc ceva prin
acest email. Sunt pastor în Londrina de 15
ani. Acum trei ani, familia mea a fost lovită
de un eveniment tragic,
dar măreţ în acelaşi
timp.
Pe 24 iulie 2011,
fetiţa noastră, Beatriz
Gabriela (în vârstă de
şapte ani), a suferit
un accident grav, fiind lovită de un
taximetrist în timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Impactul a fost atât
de puternic încât, conform spuselor
poliţiştilor, a fost aruncată în aer mai
mult de 6 metri. Am fugit lângă ea,
am văzut că nu mai respiră şi îmi aduc
aminte că am urlat: “Cineva să cheme
ajutoare!”
Când m-am uitat iar la ea, am
văzut cauciucul unei motociclete, iar
o voce mi-a spus: “Pot să ajut eu. Sunt
pompier.” Acel prim om care venise
să ne ajute în acel moment fusese
trimis de Dumnezeu. A întors-o pe
Beatriz pe spate şi i-a făcut resuscitare cardiopulmonară; a început să
tuşească şi să scuipe sânge. A venit şi
ambulanţa şi, în timp ce o îngrijeau,
am început să mă rog. Diavolul mi se opunea, arătândumi în minte imaginea unui
băiat pe care-l ştiam şi care
fusese lovit de o maşină,
pierzându-şi capacitatea de
a vorbi şi de a-şi coordona
mişcările. Acum este în scaun
cu rotile. În acel moment, diavolul îmi arăta această imagine, spunându-mi: “Aşa se va
întâmpla şi cu fata ta.”
A fost dusă la spital şi
internată cu următorul diag-

(traducere din limba portugheză)
nostic: piciorul stâng rupt, fractură de
humerus stâng, clavicula fracturată,
splina ruptă, plămânii afectaţi şi traumatism cranian de nivel
3 (la nivelul 4 survine
moartea).
Când am ajuns la secţia
de terapie intensivă, am
văzut că fata noastră era
conectată la mai multe
aparate şi că respira cu
ajutorul unei maşini; era
în comă.
La trei zile după accident, pe 27 iulie, neurochirurgul care o tratase ne-a sunat
şi ne-a spus: “Nu am veşti bune. Starea
ei s-a agravat. Beatriz nu răspunde
la tratament şi a făcut hipertensiune craniană. I se umflă creierul. Din
această cauză, sângele nu poate circula, iar în următoarele ore, Beatriz va
intra în moarte cerebrală.” Doctorul a
mai spus: “Mai am o ultimă alternativă,
să o operăm şi să îi înlăturăm câte o
bucată din craniu de pe fiecare parte,
pentru a ușura presiunea care îi apasă
creierul şi să-i permită să se extindă.
Totuşi, nu există nicio garanţie că starea ei se va schimba sau că va rezista
operaţiei.”
Ne-am dat acordul pentru intervenția chirurgicală, deoarece ştiam
că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu.
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În timp ce făceau pregătirile necesare, ne-au spus să stăm împreună
cu Beatriz, ca să ne luăm la revedere.
Soţia mea a început să se roage, în
timp ce eu i-am sunat pe ceilalţi fraţi
de la biserică şi le-am explicat situaţia.
În timp ce soţia mea stătea aplecată
deasupra corpului lui Beatriz şi se
ruga, o persoană a venit la ea şi i-a
spus: “Mamă, te sfătuiesc să te rogi să
o ia Dumnezeu la El, pentru că dacă
supravieţuieşte, va zace la pat ca o
legumă.” După câteva ore, fără să ştiu
ce se întâmplase, am primit un mesaj
pe telefon de la o cumnată care îmi
spunea că a avut o viziune în timp ce
se ruga în acea după-amiază. A văzut
un spirit malefic ce venea la soţia mea
şi îi spunea exact aceleaşi cuvinte.
Operaţia a durat aproape cinci ore.
Când au adus-o pe Beatriz la secţia
de terapie intensivă, avea capul bandajat, iar fața îi era desfigurată. Tot ce
puteam face era să aşteptăm. Ne-am
rugat la Dumnezeu să o vindece, dar
ştirile rele nu încetau să vină - Beatriz
făcuse şi pneumonie și a contractat o
infecție în timpul petrecut la spital.
Cu o zi înainte de ziua de naştere
a lui Beatriz (8 august), doctorul a
spus că nu îi va mai da sedative, ca să
vadă dacă iese din comă. L-am întrebat: “Cât credeţi că va dura până se va
trezi?” “Nu avem cum să ştim cu exactitate,” mi-a explicat. “Ar putea
să se trezească azi, mâine,
săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor, sau s-ar
putea să nu se mai trezească
deloc,” a încheiat acesta.
Câteva zile mai târziu,
aparatul care o ajuta să
respire a fost înlăturat. Am
sărbătorit momentul, deoarece a început să se trezească.
Cu toate acestea, în timpul
nopţii Beatriz a inhalat lichid
şi a început să respire greu.

Când am ajuns la spital, am observat că respira cu mare dificultate.
Echipa de medici făcea tot ce le era
în putinţă ca s-o facă bine. Am plecat
să mâncăm de prânz, iar când ne-am
întors şi am cerut să intrăm s-o vedem, nu am fost lăsaţi. M-am uitat
prin crăpătura uşii şi aproape întreaga
echipă era lângă patul ei, plângând. A
trebuit să aşteptăm câteva minute, iar
atunci când ni s-a permis să intrăm,
am văzut că Beatriz respira din nou cu
ajutorul unui tub. Unul dintre doctori
a spus: “S-ar putea să fie nevoie să facem o traheotomie, iar Beatriz să respire printr-un tub. Nu va mai putea să
respire singură.” Alte ştiri negre - un alt
motiv să ne rugăm. După mai multe
zile, Beatriz şi-a revenit din comă şi a
fost dusă la infirmerie.
Ne-am tot rugat la Dumnezeu şi am
ţinut post în toată această perioadă.
Când Beatriz a fost mutată la infirmerie,
i-am transformat camera într-un centru
de rugăciune de 24 ore pe zi. Înăuntru
se auzeau cântece de rugăciune. Ne
rugam în fiecare oră. Oamenii intrau,
o vedeau pe Beatriz lungită în pat, cu
piciorul în ghips, legată la aparatele de
respirat şi de hrănit, şi spuneau: “Cum
poate fi aşa de multă pace în acest loc?”
În total, Beatriz a stat în spital timp de
53 de zile.
Când a fost lăsată să meargă acasă,
nu prea dădea semne că s-ar fi recuperat. Am aranjat să aducem în casă
un pat de spital, un duş portabil şi
un scaun cu rotile. Soţia mea a avut
o discuţie cu medicul terapeut, şi l-a
întrebat: “Doctore, peste cât timp
credeţi că Beatriz va putea să meargă
din nou?” Doctorul a răspuns: “Lucrez
în acest domeniu de mulți ani. Până
acum nu am găsit în literatura de specialitate, şi nu am auzit măcar poveşti
despre cineva care să fi supravieţuit
unui accident ca cel în care a fost
implicată Beatriz. Poate că într-o zi va
putea să meargă cu cârje sau cu ajutorul unui cadru de mers, dar, după
părerea mea, nu va mai putea să

meargă niciodată normal.” Cu toate
acestea, hotărâserăm în sufletul nostru că Beatriz nu va ajunge aşa. Am
continuat să-L căutăm pe Domnul
cu fermitate, uneori optimişti, alteori
plângând, dar întotdeauna plini de încredere în El. Într-o zi, am dus-o la o
clinică a comunității deoarece aveam
nevoie de o trimitere; i-am spus doctorului că este urgent. Doctorul a dorit
s-o vadă, iar când am intrat în biroul
lui cu ea în braţe, m-a întrebat: “Domnule, de ce vă grăbiţi aşa? Ce s-ar
putea schimba la starea ei?”
Beatriz trebuia să facă o operaţie
de implant al unei proteze acolo
unde îi fusese înlăturat osul cranian.
Am primit un preţ estimativ de 147
500 reali brazilieni (cam 200 000 lei).
Nu aveam aceşti bani, aşa că am mai
primit încă un motiv pentru care să ne
rugăm. După ce am primit instrucţiuni
de la Dumnezeu printr-un prieten,
am pornit o campanie de strângere a
acestor bani. Într-o zi de joi, am primit
un telefon. Era o femeie, care a început
să-mi pună întrebări despre Beatriz.
M-a întrebat de câţi bani mai aveam
nevoie şi i-am spus că de 57 000 reali
brazilieni (80 000 lei). Mi-a zis că va
vedea dacă poate să ne ajute. Lunea
următoare, când am fost la bancă să
verific soldul, am descoperit că acea
persoană depusese suma de care
aveam nevoie. În 40 de zile am reuşit
să strângem toţi banii de care aveam
nevoie. Lăudat fie Domnul!
Operaţia a avut loc pe 23 decembrie 2011. În jurul acelei perioade,
Beatriz deja putea să stea în fund cu
ajutorul unor perne şi putea să stea şi
în scaunul cu rotile.
Pe 27 decembrie, mi-am luat la
revedere de la Beatriz, şi m-am dus
la biserică. I-am luat mâinile întrale mele şi i-am spus că mă duc la
biserică. Am simţit că mă trage de
mână. Am ţinut-o strâns şi, brusc,
s-a ridicat. M-am speriat şi am făcut
câţiva paşi în spate, iar ea, în acest
timp, a mai făcut un pas înainte, con-
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tinuând să meargă. Dumnezeu nu
ne-a părăsit la nevoie!
Odată cu trecerea timpului, Beatriz
a început să-şi recapete capacităţile. A
început să vorbească şi să scrie. În mai
2012, s-a reîntors la şcoală.
Azi, după trei ani de la accident,
Beatriz este o mărturie în viaţă a unui
miracol supranatural, este o dovadă
a faptului că Dumnezeu are credință
în Cuvântul Său și acţionează în favoarea celor care cred în El. Cuvintele pe care le am pentru tine, în
orice moment al vieţii, sunt: “TOATE
LUCRURILE SUNT CU PUTINŢĂ CELUI
CE CREDE” (Marcu 9:23).
Acum câteva zile, soţia mea a fost
să discute cu o doamnă medic terapeut; aceasta o prezenta pe Beatriz
unui student de-al ei, spunându-i: “Ea
este un miracol, fiindcă, fără ajutorul
lui Dumnezeu, nu ar fi aici cu noi. Medicina nu a putut să o ajute cu nimic.”
Medicina nu a putut s-o ajute,
dar DUMNEZEU POATE! POATE SĂ
INTERVINĂ ŞI ÎN VIAŢA TA!
Pastor Isaque Roberto
Această mărturie a fost împărtăşită
întregii biserici din Londrina, fiind un
exemplu al puterii Domnului de a ne
testa credinţa. Urmăriţi înregistrarea
mărturiei pe YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

Cuba
(traducere din limba spaniolă)
Salutări din Cuba,
Fie ca pacea Domnului să se pogoare asupra tuturor! Mulţumită
Domnului, astăzi am fost binecuvântaţi să putem ridica două noi pachete.
Trimiteţi mulţumirile noastre tuturor slujitorilor lui Dumnezeu care
sunt binecuvântaţi să răspândească
Cuvântul în toată lumea cu ajutorul
acestei misiuni. Vă rog să acceptaţi
mulţumirile mele speciale.
Dumnezeu să vă binecuvânteze,
Pastor Marrero
Havana, Cuba

24
SINGURA CALE DE SCĂPARE cruce la Golgota. Nu îmi vei în-

(Continuare de la pagina 4)
Lăsaţi proştii să fie regi şi să conducă lumea cu aur, pervertiri, politică şi altele asemenea, dar permiteţi
ca inima mea să vă aducă o iubire ce
nu poate îmbătrâni. Primiți sămânţa
vieţii veşnice. Începeți prin rostirea
acestei rugăciuni:
DOMNUL meu și DUMNEZEUL
meu, ai milă de sufletul meu, un
păcătos.18 Eu cred că IISUS HRISTOS este FIUL DUMNEZEULUI
celui viu.19 Eu cred că EL a murit
pe cruce și a vărsat sângele SĂU
prețios pentru iertarea tuturor
păcatelor mele din trecut.20 Eu cred
că DUMNEZEU a înviat pe IISUS
din morți, prin puterea DUHULUI
SFÂNT,21 și că EL stă de-a dreapta
lui DUMNEZEU în acest moment
și aude confesiunea mea de păcate
și această rugăciune.22 Deschid ușa
inimii mele și te invit în inima mea,
DOAMNE IISUS.23 Spală toate păcatele mele murdare în sângele prețios
pe care l-ai vărsat în locul meu pe

toarce spatele, IISUS, vei ierta păcatele mele și îmi vei mântui sufletul.
Știu pentru că CUVÂNTUL TĂU,
Biblia, ne spune așa.25 CUVÂNTUL
TĂU spune că nu vei întoarce spatele nimănui, inclusiv mie.26 Prin
urmare, eu știu că TU m-ai auzit și
știu că TU mi-ai răspuns și știu că
eu sunt mântuit.27 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.28
După mântuire, IISUS a spus să fie
botezați, complet scufundați în apă,
în numele TATĂLUI și al FIULUI și
al SFÂNTULUI DUH.29 Studiază cu
sârguință Biblia Regelui Iacob și fă
ceea ce spune.30
DOMNUL vrea să spui și altora de
mântuirea ta (Marcu 16:15). Puteți
deveni un distribuitor al cărților evanghelice ale Pastorului Tony Alamo. Vă
vom trimite cărțile gratuit. Sunați sau
contactați-ne prin e-mail pentru mai
multe informații. Distribuie acest mesaj și altor persoane.

Dacă doriți să salvați lumea, cum
poruncește IISUS, atunci nu îl jefuiți
pe DUMNEZEU de zeciuiala și darurile LUI. DUMNEZEU a spus: “Îl
va prăda un om pe DUMNEZEU?
Cu toate acestea, voi m-ați jefuit. Dar
voi întrebaţi: Cu ce Te-am jefuit? Cu
zeciuielile şi darurile de mâncare.
Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să MĂ prădați, tot poporul în
întregime! [și întreaga lume]. Aduceţi însă toate dările [o “dare” este
10% din venitul brut] ca să fie carne [hrană spirituală] la casa vistieriei [suflete mântuite], puneţi-MĂ
astfel la încercare, zice DOMNUL
OȘTIRILOR, şi veţi vedea dacă nu
vă voi deschide zăgazurile cerurilor,
şi dacă nu voi turna peste voi belşug
de binecuvântare, prea mare ca s-o
primiţi. Şi voi mustra pentru voi pe
cel ce devorează şi nu vă va nimici
roadele pământului, şi viţa nu va fi
neroditoare în câmpiile voastre, zice
DOMNUL OȘTIRILOR. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi
o ţară plăcută, zice DOMNUL OȘTIRILOR” (Maleahi 3:8-12)

18 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 19 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4 20 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9 21 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 22 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13 23 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 24 Ef. 2:13-22,
Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 25 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 26 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 27 Evr. 11:6 28 Ioan 5:14, 8:11,
Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 29 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5 30 Deut. 4:29, 13:3-4, 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 MÂNTUIRII (Fapte 4:12).
NU LE ARUNCAȚI, ÎMPRUMUTAȚI-LE ȘI ALTORA.
Pentru cei care sunt din alte țări, vă recomandăm să traduceți aceste cărți, în limba voastră maternă.
Dacă doriți să le retipăriți, vă rugăm să includeți aceste drepturi de autor și de înregistrare:
© Drepturi de autor Noiembrie 2014, 2015 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo ® Înregistrat Noiembrie 2014, 2015
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