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MINUNILE DIN RAI

ŞI SEMNELE DE PE PĂMÂNT
de Tony Alamo
Milioane de persoane au
tolilor 2:19). Ştiai că strucdeclarat că au văzut OZNtura raiului s-a schimbat
uri, denumite şi farfurii zbuenorm? De asemenea, ştiai
rătoare. Nu trebuie să negi
că acele OZN-uri sau farfurii
existenţa OZN-urilor, deoazburătoare pe care le tot văd
rece ele chiar există.
oamenii sunt de fapt îngeri
Discipolii lui IISUS L-au
care supraveghează Pămânîntrebat: “«Spune-ne când se
tul înainte de a vărsa mânia
vor întâmpla aceste lucruri şi
lui DUMNEZEU peste el,
care va fi semnul când se vor
distrugându-l? DUMNEîmplini toate aceste lucruri?»
ZEU şi-a trimis întotdeauna
Orchestra şi corul Tony şi Susan Alamo în timpul emisiunii
IISUS a început atunci să le
ÎNGERII pentru a-ŞI vărsa
spună: «Băgaţi de seamă să
mânia împotriva păcătoşilor
lor televizate din anii 1970 şi începutul anilor ‘80
nu vă înşele cineva. Fiindcă
de pe Pământ.2
Geneza 6:6-7 spune că: “I-a părut
vor veni mulţi în Numele MEU şi vor locuri. Aceste lucruri vor fi începutul
rău DOMNULUI că a făcut pe om pe
zice: „Eu sunt HRISTOSUL!” Şi vor durerilor.
“Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi pământ şi S-a mâhnit în inima LUI.
înşela pe mulţi. Când veţi auzi despre
războaie [Dicţionarul Webster spune vă vor omorî; şi voi [creştini renăscuţi Şi DOMNUL a zis: «Am să şterg de
că războaiele sunt parţial molimi, de din DUH] veţi fi urâţi de toate nea- pe faţa pământului pe omul pe care
exemplu „o boală contagioasă mor- murile pentru Numele MEU. Atunci l-am făcut, de la om până la vite, până
tală, ciumă; orice lucru văzut ca dă- mulţi se vor supăra, se vor vinde unii la târâtoare şi până la păsările cerului;
unător; care e probabil să provoace pe alţii şi se vor urî unii pe alţii” (Ma- căci ÎMI pare rău că i-am făcut.»”
IISUS a mai spus în Matei 24:37moartea; periculos pentru societate tei 24:3-10).1 “Ură,” în Dicţionarul
(ameninţarea pestilenţioasă a războ- Webster, înseamnă să ai o “atitudine 39: “Cum s-a întâmplat în zilele lui
iului)”] şi veşti de războaie, să nu vă duşmănoasă pentru cineva, să doreşti Noe, aidoma se va întâmpla şi la
înspăimântaţi, căci lucrurile acestea a evita ceva [şi anume, să Îl urăşti venirea FIULUI omului. În adevăr,
trebuie să se întâmple. Dar încă nu va pe DUMNEZEU, să urăşti Biblia, să cum era în zilele dinainte de potop,
când mâncau şi beau, se însurau
fi sfârşitul. Un neam se va scula îm- urăşti creştinii].”
Apostolul Petru face parţial ace- şi se măritau, până în ziua când a
potriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; vor fi foamete, leaşi profeţii apocaliptice ca şi Ioel, intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut
şi molime [războaie, boli, secete, fur- spunând că vor fi “minuni sus în cer şi nimic, până când a venit potopul şi
(Continuare la pagina 2)
tuni, potoape], şi cutremure, în multe semne jos pe pământ” (Faptele apos1 Mar. 13:12-13, Luca 12:51-53, Ioan 16:1-3 2 Gen. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-17, 2 Împ. 19:35, 2 Cron. 32:21, Ps. 78:49, Mat. 13:41-42, Fapte 12:23, 2 Tes. 1:7-9, Apoc. 7:1-2, 9:15,
15:1, cap. 16
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i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea FIULUI omului.”
Dacă DUMNEZEU s-a căit aşa de
mult că a făcut omul în zilele lui Noe,
aşa de mult încât ŞI-a trimis îngerii să
distrugă toate fiinţele printr-un potop, în afară de Noe, soţia sa, cei trei
fii ai săi, şi nevestele lor, nu crezi că
DUMNEZEU îşi va folosi îngerii să
facă acelaşi lucru azi populaţiei întregii lumi, acum când EL e de părere că
oamenii sunt încă şi mai păcătoşi decât cei din zilele lui Noe?
Nu există niciun înger-femeie. Toţi
îngerii lui DUMNEZEU sunt bărbaţi.
Toţi cei care pilotează farfuriile zburătoare sunt îngeri-bărbaţi, care observă răul ce se petrece pe Pământ în
zilele noastre, şi care, ici şi colo, oferă
oamenilor o mostră a distrugerii ce
va fi pogorâtă asupra întregului Pământ.
În istorie, DUMNEZEU s-a folosit
întotdeauna de îngerii buni ca să distrugă munca Satanei asupra oamenilor de pe Pământ, cum ar fi la Sodoma, Gomora, şi multe alte locuri din
scripturi.3 În timpul celei de-a doua
şi ultimei distrugeri a Pământului,
DUMNEZEU ne spune în Apocalipsa că îngerii vor fi cei care vor vărsa
ultimele paisprezece molime asupra
Pământului, până când va fi distrus
complet.4
Apocalipsa 8:2 până la 9:21 ne spune: “Şi am văzut pe cei şapte îngeri,
care stau înaintea lui DUMNEZEU;
şi li s-au dat şapte trâmbiţe. Apoi a
venit un alt înger, care s-a oprit în
faţa altarului, cu o cădelniţă de aur.
I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă,
împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de
tămâie s-a ridicat din mâna îngerului
înaintea lui DUMNEZEU, împreună
3 Gen. 19:12-25 4 Apoc. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20,
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21

cu rugăciunile sfinţilor. Apoi îngerul
a luat cădelniţa, a umplut-o din focul
de pe altar şi l-a aruncat pe pământ: şi
s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi
un cutremur de pământ. Şi cei şapte
îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe
s-au pregătit să sune din ele.
“Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe
pământ: şi a treia parte a pământului
a fost ars, şi a treia parte din copaci
au fost arşi, şi toată iarba verde a fost
arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc
aprins a fost aruncat în mare: şi a treia parte din mare s-a făcut sânge, şi a
treia parte din făpturile care erau în
mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia
parte din corăbii au pierit.
“Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare,
care ardea ca o făclie; a căzut peste
a treia parte din râuri [şi înainte de
aceasta, forţa aeriană a lui DUMNEZEU, farfuriile zburătoare, denumite
şi OZN-uri, observau toată corupţia
de pe Pământ, şi se bucurau că pot
vărsa mânia lui DUMNEZEU peste
dezgustătoarea, repulsiva umanitate], şi peste izvoarele apelor. Steaua
se chema «Pelin»; şi a treia parte din
ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi
oameni au murit din pricina apelor,
pentru că fuseseră făcute amare. Al
patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi
a fost lovită a treia parte din soare, şi
a treia parte din lună, şi a treia parte

din stele, pentru ca a treia parte din
ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă
a treia parte din lumina ei, şi noaptea
de asemenea.
“M-am uitat şi am auzit un înger
care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: «Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei
îngeri care au să mai sune!» [Aceste
scripturi ne arată tuturor că îngerii
- îngerii distrugători ai lui DUMNEZEU - cunosc foarte bine ce va avea
loc în viitor. Păcat că oamenii de pe
Pământ, păcătoşii, nu pot să înveţe
cum să facă asta!]
“Îngerul al cincilea a sunat din
trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului. Şi a deschis
fântâna Adâncului. Din fântână s-a
ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s-au
întunecat de fumul fântânii. Din fum
au ieşit nişte lăcuste pe pământ. Şi li
s-a dat o putere, ca puterea pe care o
au scorpionii pământului. Li s-a zis
să nu vatăme iarba pământului, nici
vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci
numai pe oamenii care n-aveau pe
frunte pecetea lui DUMNEZEU. [Nu
este ciudat că oamenii spun că DUMNEZEU este mai mânios în Vechiul
Testament decât în cel Nou? Aici nu
pare că-i aşa, nu eşti de acord?] Li
s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i
chinuiască cinci luni; şi chinul lor era
cum e chinul scorpionului, când în-

Zimbabwe

Dragă domnule,
Postul Radio Africa Two a adus noi speranţe pentru mulţi oameni din
comunitatea mea. Când l-am ascultat pentru prima oară, am rămas impresionat; apoi mi-am invitat familia să asculte împreună cu mine. Vieţile
noastre s-au schimbat de atunci. Îţi mulţumim foarte mult pentru că faci
cunoscută Evanghelia în toată Africa.
Fie ca Domnul să-ţi ofere justă recompensă.
Poţi, te rog, să-mi trimiţi orice materiale religioase pe care mi le-ai putea
pune la dispoziție? Ar fi o înălţare pentru viaţa mea spirituală.
Cu multe mulţumiri,
Winston Tambwadr				
Bulawayo, Zimbabwe
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ţeapă pe un om. În acele zile, oamenii
vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor
dori să moară, şi moartea va fugi de
ei. [În Vechiul Testament, pedeapsa
nu era niciodată aplicată în asemenea doze groaznice. Gândeşte-te doar
- nu ai cum să votezi pro sau contra
pedepsei, deoarece DUMNEZEU
este MARELE DICTATOR, şi EL va
ocupa întotdeauna această poziţie, fie
că populaţia lumii e de acord sau nu.
Nu există corectitudine politică, nici
democraţie - doar teocraţie!] Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel
de cununi, care păreau de aur. Feţele
lor semănau cu nişte feţe de oameni.
Aveau părul ca părul de femeie, şi
dinţii lor erau ca dinţii de lei. Aveau
nişte platoşe ca nişte platoşe de fier;
şi vuietul pe care-l făceau aripile lor
era ca vuietul unor care trase de mulţi cai, care se aruncă la luptă. Aveau

Missouri
Dragi fraţi şi surori,
Vă salut în numele Domnului.
Sper că toţi sunteţi bine. Eu sunt ferit
de primejdie, în mâinile Domnului
nostru.
Vă mulţumesc că ne-aţi trimis
broșurile. Mărturia Pastorului Alamo, “Oase uscate”, este uluitoare.
Este remarcabil faptul că a renunţat
la o viaţă de bogăţii şi faimă pentru
a-l sluji pe Dumnezeul viu. Dacă ţara
noastră ar avea mai mulţi oameni ca
el, am duce-o mult mai bine.
Pastorul Alamo este cu siguranţă
un mare patriot. Îmi doresc să aflu
mai multe despre el. V-aş fi recunoscător dacă aţi putea să-mi trimiteţi orice
materiale despre Pastorul Alamo.
Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi.
Întru Hristos Iisus,
Richard Bounds Bonne Terre, MO

Misiunile Creştine Alamo online

www.alamoministries.com

nişte cozi ca de scorpioni, cu bolduri.
Şi în cozile lor stătea puterea pe care
o aveau ca să vatăme pe oameni cinci
luni. Peste ele aveau ca împărat pe
îngerul Adâncului, care pe evreieşte
se cheamă Abadon, iar pe greceşte,
Apolion.
“Cea dintâi nenorocire a trecut.
Iată că mai vin încă două nenorociri
după ea. Îngerul al şaselea a sunat
din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din
cele patru coarne ale altarului de aur
care este înaintea lui DUMNEZEU, şi
zicând îngerului al şaselea care avea
trâmbiţa: «Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la râul cel mare,
Eufrat!» Şi cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna
şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca să
omoare a treia parte din oameni. Oştirea lor era în număr de douăzeci de
mii de ori zece mii [două sute de milioane] de călăreţi; le-am auzit numărul. Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca
focul, iacintul şi pucioasa. Capetele
cailor erau ca nişte capete de lei, şi din
gurile lor ieşea foc, fum şi pucioasă. A
treia parte din oameni au fost ucişi de
aceste trei urgii: [dacă ar fi fost atunci
pe Pământ şapte miliarde de oameni,
cum sunt azi, şi o treime dintre ei ar
fi fost ucişi de această ciumă, atunci
numărul morţilor ar fi fost cel mai
mare din toată istoria. Totuşi, nu cunoaştem câţi oameni au fost ucişi de
potopul din zilele lui Noe, deşi ştim
că toată lumea s-a înecat, în afară de
Noe şi de familia sa, adică opt suflete.5] de focul, de fumul şi de pucioasa
care ieşeau din gurile lor. Căci puterea lor stătea în gurile şi în cozile lor.
Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete, şi cu ele vătămau. Ceilalţi oameni,
care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu
s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca
să nu se închine dracilor şi idolilor de
aur, de argint, de aramă, de piatră şi
de lemn, care nu pot nici să vadă, nici
să audă, nici să umble: Şi nu s-au pocăit de uciderile lor [avorturile], nici
5 Gen. 7:11-23, 1 Pet. 3:20
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de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor,
nici de furtişagurile lor.”
Apocalipsa 11:14-19: “A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Îngerul al
şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în
cer s-au auzit glasuri puternice, care
ziceau: «Împărăţia lumii a trecut în
mâinile DOMNULUI nostru şi ale
HRISTOSULUI SĂU. Şi EL va împărăţi în vecii vecilor». Şi cei douăzeci
şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui DUMNEZEU pe scaunele
lor de domnie, s-au aruncat cu feţele
la pământ şi s-au închinat lui DUMNEZEU, şi au zis: «Îţi mulţumim,
DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE care eşti şi care erai şi
care vii, că ai pus mâna pe puterea TA
cea mare şi ai început să împărăţeşti.
Neamurile se mâniaseră, dar a venit
mânia TA; a venit vremea să judeci pe
cei morţi, să răsplăteşti pe robii TĂI
proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de
numele TĂU, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!» Şi Templul lui DUMNEZEU,
care este în Cer, a fost deschis şi s-a
văzut chivotul legământului SĂU în
Templul SĂU. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ
şi o grindină mare.”
Forţa aeriană a lui DUMNEZEU,
farfuriile zburătoare, survolează Pământul chiar acum, pregătindu-se de
judecăţile finale ale lui DUMNEZEU.
Poţi să râzi dacă vrei, dar farfuriile
zburătoare pilotate de îngeri chiar
există. Milioane de oameni le-au văzut, şi nu vin de pe altă planetă.
De fiecare dată când DUMNEZEU
face ceva, Satana vrea să pară că şi
el poate face la fel. Cu toate acestea,
Satana nu poate face ce face DUMNEZEU. Satana trimite viziuni false
despre OZN-uri, făcându-i pe demonii care le pilotează să pară ca nişte
omuleţi mici, deformaţi, cu capete
mari, deformate. Aceste imitaţii sunt
făcute ca să nu credeţi realitatea: că
DUMNEZEU îşi trimite forţele aeri(Continuare la pagina 4)
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ene supranaturale în zonă chiar înainte ca îngerii SĂI să distrugă Pământul, împreună cu toată populaţia care
I se opune lui DUMNEZEU şi care
urăşte orânduirea lui DUMNEZEU,
care nu are nicio legătură cu guvernul
mondial unic, ONU sau Noua Ordine Mondială. Această Nouă Ordine
Mondială este orânduirea Satanei.
Este bestia condusă de profetul fals
de la Roma, şi călăuzită de spiritul
Satanei.6 Vaticanul este scaunul Satanei.7 DUMNEZEU nu a creat niciodată oameni sau alte creaturi pe vreo
altă planetă. Cei care se cred asta sunt
chiar caraghioşi!
Apocalipsa 15:5 până la 16:21
afirmă: “După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul cortului
mărturiei: şi din templu au ieşit cei
şapte îngeri care ţineau cele şapte urgii [ultimele], îmbrăcaţi în in curat,
strălucitor şi erau încinşi împrejurul
pieptului cu brâie de aur [curele]. Şi
una din cele patru făpturi vii [cereşti]
a dat celor şapte îngeri şapte potire
de aur pline de mânia lui DUMNEZEU, care este viu în vecii vecilor. Şi
Templul s-a umplut de fum, din slava
lui DUMNEZEU şi a puterii LUI. Şi
nimeni nu putea să intre în templu,
până se vor sfârşi cele şapte urgii
[ultimele] ale celor şapte îngeri. Şi
am auzit un glas tare care venea din
templu şi care zicea celor şapte îngeri:
«Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele
şapte potire ale mâniei lui DUMNEZEU!» Cel dintâi s-a dus şi a vărsat
potirul lui pe pământ. Şi o rană rea
şi dureroasă a lovit pe oamenii care
aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei.
“Al doilea a vărsat potirul lui în
mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca
sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în
6 Dan. 2:40, 7:19-25, 12:1, Apoc. 13:2-8, 14:8, 16:13-14,
19-20, 17:1-9, 18:2-24 7 Apoc. 13:1-12, 17:1-9

mare. Al treilea a vărsat potirul lui în
râuri şi în izvoarele apelor; şi apele
s-au făcut sânge. Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: «Drept eşti TU,
DOAMNE, care eşti şi care erai! TU
eşti sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceştia au vărsat
sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai
dat şi TU să bea sânge. Şi sunt vrednici.» Şi am auzit altarul zicând: «Da,
DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNICE, adevărate şi drepte
sunt judecăţile TALE!» Al patrulea a
vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni
cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit numele
DUMNEZEULUI care are stăpânire
peste aceste urgii şi nu s-au pocăit
ca să-I dea slavă. Al cincilea a vărsat
potirul lui peste scaunul de domnie al
fiarei [Vaticanul - Roma]; şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric;
oamenii îşi muşcau limbile de durere.
Şi au hulit pe DUMNEZEUL Cerului,
din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit
de faptele lor [la fel ca şi azi]. Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel
mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să
fie pregătită calea împăraţilor care au
să vină din răsărit. Apoi am văzut ie-

şind din gura balaurului [Satana] şi
din gura fiarei [Antihristul, guvernul
mondial unic, ONU, Noua Ordine
Mondială ce-şi are sediul la Roma,
şi anume Vaticanul], şi din gura prorocului mincinos [Vaticanul, cultul
romano-catolic] trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.
Acestea sunt duhuri de draci, care
fac semne nemaipomenite şi care se
duc la împăraţii pământului întreg,
ca să-i strângă pentru războiul zilei
celei mari a DUMNEZEULUI celui
ATOTPUTERNIC.
“«Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice
de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele [mântuirea sa8], ca să nu umble
gol şi să i se vadă ruşinea!» Duhurile
cele rele i-au strâns în locul care pe
evreieşte se cheamă Armaghedon. Al
şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh.
Şi din templul Raiului, din scaunul de
domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: «S-a isprăvit!» Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare
cutremur de pământ, aşa de tare, cum,
de când este omul pe pământ, n-a fost
un cutremur aşa de mare. Cetatea cea
mare a fost împărţită în trei părţi, şi
8 Mat. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:113, Luca 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Rom. 8:35-39,
2 Cor. 5:1-4, Apoc. 3:1-3, 8-22

Togo

(traducere din limba franceză)
Bună seara, dragi pastori de la Misiunea Creştină Tony Alamo.
Tocmai am primit un pachet de la voi, pe 23 februarie 2013. Acesta conţinea trei Biblii în franceză, cinci cărţi Mesia, două tricouri, şi mii de broșuri.
Vom face tot ce este necesar ca acestea să ajungă cât mai repede acolo unde
trebuie.
Colegii mei din Togo m-au rugat să vă spun că vă urează numai bine, şi că
vor să vă mulţumească pentru bunăvoinţa de a mântui sufletele pierdute. Să
fiţi binecuvântaţi cu toţii în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin!
Aici, în Togo, posibilităţile noastre sunt extrem de reduse. Dacă se poate,
vă rog să continuaţi să ne trimiteţi materiale evanghelice, cum ar fi Biblii în
franceză, multe broşuri, şi un număr mare de pachete. Materialele literare
se epuizează la scurt timp după ce le primim. Oamenii vor să citească cât
mai mult despre munca evanghelică a pastorilor Alamo din Togo. Mulţi
cititori îşi oferă vieţile lui Iisus datorită acestei cărţi, Mesia.
Cu stimă,
Atchou Kokou				
Misiunea Tony Alamo din Togo

4

cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi
DUMNEZEU ŞI-a adus aminte de
Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul
de vin al ferocității mâniei LUI. Toate
ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au
mai găsit. O grindină mare, ale cărei
boabe cântăreau aproape un talant,
a căzut din cer peste oameni; şi oamenii au hulit pe DUMNEZEU, din
pricina urgiei grindinei, pentru că
această urgie era foarte mare” (Apocalipsa 16:14-21).
Lumea creștină, cât şi populaţia lumii în general, trebuie să conştientizeze existenţa tărâmului invizibil, cel al
îngerilor. Există îngeri buni, şi îngeri
răi. Îngerii buni sunt îngerii lui DUMNEZEU, numiţi “Străjeri”. Aceştia veghează fiecare mişcare pe care o faci
tu, eu sau oricare dintre noi, şi ne ascultă fiecare cuvânt pe care-l scoatem.
În Geneza, patriarhul Avraam îi
spune slujitorului său să se ducă pe
meleagurile natale ale lui Avraam, în
Mesopotamia, ca să-i găsească soţie

fiului său, Isac. I-a spus slujitorului:
“DOMNUL DUMNEZEUL Cerului,
care m-a scos din casa tatălui meu
şi din patria mea, care mi-a vorbit şi
mi-a jurat, zicând: «Seminţei tale voi
da ţara aceasta», va trimite pe îngerul
SĂU [Străjerul SĂU] înaintea ta; şi
de acolo vei lua o nevastă fiului meu”
(Geneza 24:7). Iar EL chiar şi-a trimis
îngerul înaintea slujitorului, iar slujitorul a găsit-o pe fiica lui Betuel, Rebeca, care avea zece ani potrivit Cărţii
lui Iaşer, capitolul 24, versul 40. Isac
avea patruzeci de ani, conform Cărţii
lui Iaşer, capitolul 24, versul 45. Aceste informaţii se regăsesc şi în Geneza
25:20. Rebeca a fost cea care l-a născut pe Israel, concepându-l împreună
cu Isac. I-a născut şi pe Iacov şi Esau.
DUMNEZEU i-a schimbat numele
lui Iacov în Israel, atunci când acesta
a câştigat un meci de wrestling cu EL
la Mahanaim (Geneza 32:24-28).
Cel care a condus neamul Israelului prin Marea Roşie pe pământ uscat

Mărturia lui Lachlan Johnson
M-am născut şi am
Mergea pe bicicletă
crescut în Australia, iar
şi nu îmi aduc aminpărinţii mei nu erau rete dacă Domnul voia
ligioşi, şi cu siguranţă
să-l vindece, dar sinu erau creştini. Nu am
lueta lui Iisus se afla
fost niciodată ghidat căîn colţul de sus al Bitre credinţa creştină. Pot
bliei. După cum am
spune chiar că am fost
spus, amintirea este
norocos, deoarece am
vie, iar Domnul mi-a
fost născut prematur,
lăsat impresia că totul
iar supravieţuirea mea a Fratele Lachlan Johnson
va fi bine. Dacă băiefost o surpriză oarecum.
ţelul era vindecat, era
Am avut un caz uşor de paralizie ce- grozav, dar şi dacă murea, se ducea
rebrală şi de distrofie musculară.
în Rai. Câştiga în ambele situaţii. În
Eram încă destul de tânăr, mă acel moment, Domnul m-a făcut să
aflam în vizită la un prieten. Amin- înţeleg că El este Calea, Adevărul şi
tirea e foarte vie, dar mi-o voi amin- Viaţa. Deci chiar dacă nu avusesem
ti pe deplin doar când voi ajunge experienţa renaşterii, credeam şi
acasă, în Rai... Prietenul meu avea declaram că sunt creştin.
o Biblie pentru copii, sub formă
Părinţii mei au decis să se mute în
de desene. Avea pe ea un băieţel ca alt stat, unde se născuse tatăl meu. La
mine, care fusese lovit de o maşină.
(Continuare la pagina 6)
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a fost îngerul DOMNULUI, şi, înainte de această întâmplare, tot el a fost
cel care s-a dus în spatele neamului
Israelului, stând între tabăra egiptenilor şi tabăra neamului lui Israel (Exodul 14:15-20).
Geneza 19:1 spune: “Cei doi îngeri
au ajuns la Sodoma seara.” În Geneza
19:12-13, doi bărbaţi (îngeri) îi spun
lui Lot: “Pe cine mai ai aici? Gineri,
fii şi fiice şi tot ce ai în cetate: scoatei din locul acesta. Căci noi [îngerii]
avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea
DOMNULUI împotriva locuitorilor
lui. De aceea ne-a trimis DOMNUL,
ca să-l nimicim.”
Distrugerea Sodomei, a Gomorei
şi a oraşelor din preajma lor a fost
cauzată de doar doi îngeri (Geneza
19:12-29). Iar armata de soldaţi a lui
Senaherib a fost nimicită de un singur
înger. După ce Senaherib s-a lăudat
lui Israel despre cât de puternică era
oastea sa, 2 Împăraţi 19:35 ne spune:
“În noaptea aceea, a ieşit ÎNGERUL
DOMNULUI [un singur înger] şi a
ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii [185.000] de oameni. Şi când s-au sculat dimineaţa,
iată că toţi erau nişte trupuri moarte.”
Un singur înger a distrus întreaga
armată egipteană, şi un singur înger
a distrus întreaga oştire a lui Senaherib. Şapte îngeri vor distruge întregul
pământ. Cât mai trebuie să se înspăimânte oamenii de sutele de mărturii
despre OZN-uri, farfuriile zburătoare
operate de îngerii lui DUMNEZEU,
care în clipele acestea, ca semne de
avertizare, distrug anumite locuri de
pe Pământ, cum ar fi New York; New
Jersey; New Orleans, Louisiana; Joplin, Missouri; Haiti; Indonesia; şi
Japonia? Îngerii distrug sute de alte
locuri din toată lumea. DOMNUL îşi
trimite îngerii ca să distrugă oraşele şi
oamenii din toată lumea.
Matei 24:21-22 spune: “Pentru că
atunci va fi un necaz aşa de mare, cum
n-a fost niciodată de la începutul lumii
(Continuare la pagina 8)

Mărturia lui Lachlan Johnson
(Continuare de la pagina 5)
scurt timp după, părinţii mei au divorţat. Tatăl meu a decis că nu e bine să
fiu crescut de mama mea, aşa că m-a
trimis la o şcoală cu internat. A fost o
experienţă foarte dificilă pentru mine,
să fiu smuls de lângă mama mea şi
aruncat într-o şcoală cu educaţie ca la
armată. Şcoala era una privată, pentru
bogătaşi. Mama era de părere că mi-ar
face bine, aşa că nu am renunţat la ea.
Le spuneam tuturor că sunt creştin, şi chiar dacă spuneam un fel de
rugăciune a păcătosului, nu era nimeni care să mă ajute să rămân mântuit. Se citea din Biblie (versiunea
regelui James) şi cântam psalmi (pe
muzică). Dar comiteam păcate mult
mai grave decât cei care nu spuseseră
niciodată că sunt creştini. Nu urma să
fiu renăscut, condus de Duhul Sfânt
al lui Dumnezeu. Era o religie organizată. Toţi elevii care spuneau că sunt
creştini erau la fel - era doar o experienţă anostă, în loc de una care să-ţi
schimbe viaţa.

Dragi fraţi,
Vă salut în numele minunat al lui
Iisus Hristos, Mesia, ce va veni în curând. Familia mea, membrii bisericii
şi eu suntem cu toţii bine. Mă rog ca
şi voi să fiţi bine. Mă rog pentru sănătatea Pastorului Tony Alamo, şi pentru
ca Dumnezeu să-l protejeze. Vineri am
primit pachetul pe care mi l-aţi trimis.
Vă mulţumesc pentru ajutor.
Hristos este angrenajul principal atât
în creştinismul doctrinar, cât şi în cel
practic. O bună cunoaştere a lui Hristos
este esenţială pentru o bună cunoaştere
a purificării, cât şi a împlinirii.
Numele lui Iisus este singurul prin
care vom putea obţine intrarea pe porţile gloriei eterne. Dacă venim la poarta
aceea în numele noastre proprii, suntem pierduţi, nu vom fi primiţi; vom
ciocăni degeaba. Dacă venim în numele

Aşa că am părăsit şcoala. Unii dintre prietenii mei de la şcoală mergeau
la una din cele mai în vogă biserici
din Australia, dar aceasta era o biserică mare din cauză că nu spunea că
trebuie să te temi de Dumnezeu, şi
să-I respecţi poruncile. Exista baschet
„creştin”, surf „creştin”, şi grupul de
tineret. Deci mergeam la biserică, dar
din motive total greşite, iar în restul
săptămânii făceam ce voiam. Nu ne
spuneau nimic despre gravitatea păcatului. Nu puneau niciodată accent
pe faptul că trebuie să fii un popor separat şi sfânt, autonom faţă de lume.
Ideea bisericii pentru mărturii era să
ai în primul rând succes în carieră sau
la muncă, şi apoi să faci mărturii când
şi dacă ai timp.
Mi-am făcut nişte prieteni greşiţi,
iar oamenii din acest grup al bisericii au decis că nu are rost să munceşti
toată viaţa; mai bine te distrezi acum.
Aşa că am ajuns şomer. Părinţii mei
erau scârbiţi de mine. După o scurtă perioadă de distracţii, am decis să

vin în Statele Unite, pentru a încerca
o schimbare. Era ziua de Crăciun,
1986. Am zburat cu avionul până aici,
şi pur şi simplu am călătorit de colocolo. Eram aşa de lipsit de credinţă şi
prins de păcate de toate felurile dar,
totuşi, încă mai spuneam că sunt
creştin. Această situaţie a durat 3 luni.
Eram în Miami, unde Pastorul
Alamo avea o biserică. Mă întorceam
de la plajă, aveam o bere în mână;
pe stradă erau doi fraţi de la misiune, în căutare de suflete pierdute. Au
venit la mine şi m-au întrebat dacă
sunt creştin; le-am răspuns că da,
sunt. M-au întrebat: „Respecţi toate
poruncile?” A trebuit să le zic „Nu.”
Mi-au spus că păcatele pe care le am
pe conştiinţă mă vor trimite direct în
iad. Ţin minte scena ca şi cum ar fi
avut loc ieri. M-au întrebat dacă doresc să particip la o slujbă, aşa că am
mers cu ei la una.
Slujba avea loc într-o casă mică nimic special. Am ales să-mi dedic
viaţa Domnului. După slujbă, mă
simţeam extrem de curat. Unul din
cele mai bune lucruri la această mi-

Zambia
lui Iisus, acesta e ca un paşaport, şi vom
fi lăsaţi să intrăm şi să trăim. Semnul
sângelui lui Hristos este singurul semn
care ne poate salva de la distrugere.
Duminică, am predicat la Misiunile Bible Way din districtul Chingala.
Mesajul a fost: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te” din Iosua 1:1-9. Adunarea
era nerăbdătoare să asculte predica.
După slujbă, am distribuit broşurile
evanghelice ale Pastorului Alamo către patru biserici din trei locuri diferite. Pastorii s-au bucurat să primească
materialele, care arată planul mântuirii
prin Iisus Hristos.
Între timp, pastorul Lazarous Kululu
a mers să predice în zona rurală, întrun loc numit ferma Ngosa, unde este
situată o altă biserică a Misiunii Bible
Way. A şi distribuit materialele voastre
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evanghelice acolo, dar cererea e încă
mare. Dacă Domnul vă oferă resursele
necesare, vă rog să ne trimiteţi mai multe materiale evanghelice pentru a ajuta
bisericile de pe strada Solwezi.
Apreciez întotdeauna sprijinul
acordat. Prin materialele voastre evanghelice au fost câştigate multe suflete.
În încheiere, vă rog să transmiteţi urările mele de bine către membrii Misiunii.
Mă rog să aud veşti curând de la voi.
Colegul vostru de muncă întru Hristos,
Ison Poleni
Copperbelt, Zambia
P.S. Am dus restul materialelor evanghelice pastorului Moral Musonda,
care predică în Wusakile şi Chamboli.
Materialele ajută la câştigarea mai
multor suflete pentru Hristos.

siune este că mi-au spus că mă pot
muta acolo, şi că vor avea grijă să nu
duc lipsă de nimic. Domnul ştia că
aveam nevoie de acest tip de mediu,
deoarece altfel aş fi fost ca mulţi alţii
care spun rugăciunea păcătosului,
ca mai apoi să plece pe calea lor şi să
cadă imediat înapoi în păcat.
Acestea se întâmplau în luna aprilie a anului 1987, iar de atunci am
rămas împreună cu misiunea. În cadrul ei, am participat la multe slujbe,
şi am călătorit prin toată ţara, făcând
mărturisiri şi distribuind literatura

evanghelică a pastorului Alamo. Am
învăţat mai multe meserii. Pastorul
Alamo a fost un bun prieten, şi m-a
ajutat foarte mult din punct de vedere spiritual. Această misiune creştină
chiar este un adăpost real pentru sufletul omului. Mă bucur foarte mult
că Domnul mi-a oferit un loc aici,
deoarece aş fi ajuns ca mulţi creştini
declaraţi, care cred că sunt pe calea cea bună către Rai, dar conform
scripturilor, se îndreaptă drept spre
iad. Slavă şi mulţumiri Domnului,
pastorului Alamo şi tuturor fraţilor
şi surorilor întru trupul lui Hristos
care m-au ajutat.
Domnul fie lăudat!
Lachlan Johnson

Rusia

Bună ziua,
Multe mulţumiri pentru broşurile
de iniţiere trimise. Le-am comparat
cu Biblia şi sunt adevărate! Acum, şi
eu cred în ele. Din păcate, în Rusia încrederea este un lucru dificil. Am distribuit o parte din broşuri în căutare
de suflete, dar am dat de oameni răi,
care m-au bătut pentru că doream să
împărtăşesc adevărul. Te rog să mă
scuzi că nu am mai răspuns de mult
la mesaje. Sunt sărac şi nu am internet. Este o perioadă foarte dificilă. Nu
găseşti nimic de muncă şi uneori, nimic de mâncare. Vă rog să vă rugaţi
pentru mine. Voi încerca să vă scriu în
curând. Mai am încă de învăţat despre botez şi despre dialogurile noastre din viitor.
Prietenul vostru din Rusia,
Maksim R.

Kenya
Pastorul K.S. Manohar (stânga
sus şi dreapta jos) distribuie
materiale ale pastorului Alamo în
Visakhapatnam, Andhra Pradesh,
India

Cuba
(traducere din limba spaniolă)
Dragă frate Pastor Alamo,
Îmi doresc ca Dumnezeu să-ţi ofere ce-ţi doreşte inima. Un
An Nou fericit! Pastore, am primit până la urmă CD-urile pe care
le cerusem, şi tricourile “Tony Alamo”; îţi mulţumesc din suflet.
M-au făcut să mă simt foarte fericit. Pastore, multă lume a primit
broşurile tale şi cartea Mesia. Cunoaşterea mai în profunzime a
lui Iisus Hristos a avut impact asupra multora. Broşurile tale au
îmbucurat şi umplut vieţile multor suflete. Ne-ar plăcea să avem
mai mult timp pentru eforturi de evanghelizare și mai multă libertate, dar vom face ceea ce ne arată Dumnezeu.
Continuăm să ne rugăm pentru voi toţi, pastore. Să nu te laşi.
Mergi înainte. Dumnezeu ne iubeşte. “Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru
că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte
şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi” (1
Petru 5:8-9). Vă iubesc pe toţi foarte mult!!!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Daiye Madeleidys				
Havana, Cuba
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Dragă evanghelist Tony Alamo,
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ţi-am
găsit înregistrările. Am învăţat multe lucruri din emisiunea ta. Vorbeşti despre
lucruri serioase, despre cum să trăieşti
şi să iubeşti, şi despre sănătate şi familie.
Domnul te-a folosit pentru a mă mântui
pe mine, pe familia mea, dar şi pe părinţii mei. Te rog să-mi trimiţi nişte materiale
creştine care să mă ajute.
În numele Său Sfânt,
Simon Ngugi
Nyahururu, Kenya

Filipine
Îţi mulţumesc că faci parte din călătoria
mea. Emisiunea ta a jucat un rol important în
satisfacerea nevoilor mele spirituale. Mesajele
tale de speranţă mi-au adus alinare şi linişte,
şi m-au inspirat să merg mai departe, oricât
de greu ar fi. Sunt momente când îmi vine să
renunţ, dar mesajele tale îmi vin întotdeauna
în minte, şi-mi spun că toate acestea vor trece
dacă îmi pun încrederea în Domnul.
Îţi mulţumesc, spor în continuare la mântuit suflete.
Cu sinceritate,
Jocelyn Ogayon
Orașul Quezon, Filipine

MINUNILE DIN RAI ŞI
SEMNELE DE PE PĂMÂNT
(Continuare de la pagina 5)
până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă
zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni
n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi,
zilele acelea vor fi scurtate.”
A venit sfârşitul lumii. Alţii au spus că
e sfârşitul lumii, şi au oferit o dată ca şi
cum ştiau deja ce a ales DUMNEZEU. Eu
nu fac asta, dar vă spun că sfârşitul este
aici. Nu crezi că este timpul să îţi căieşti
păcatele şi să fii renăscut din DUH, ca
să poţi să petreci o eternitate în Împărăţia Cerurilor? Dacă aceasta e dorinţa ta,
atunci spune următoarea rugăciune.
DOMNUL meu și DUMNEZEUL
meu, ai milă de sufletul meu, un păcătos.9 Eu cred că IISUS HRISTOS este
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.10 Eu
cred că EL a murit pe cruce și a vărsat
sângele SĂU prețios pentru iertarea tuturor păcatelor mele din trecut.11 Eu cred
că DUMNEZEU a înviat pe IISUS din
morți, prin puterea DUHULUI SFÂNT,12
și că EL stă de-a dreapta lui DUMNEZEU
în acest moment și aude confesiunea
mea de păcate și această rugăciune.13

Deschid ușa inimii mele și te invit în
inima mea, DOAMNE IISUS.14 Spală
toate păcatele mele murdare în sângele
prețios pe care l-ai vărsat în locul meu pe
cruce la Golgota.15 Nu îmi vei întoarce
spatele, IISUS, vei ierta păcatele mele
și îmi vei mântui sufletul. Știu pentru
că CUVÂNTUL TĂU, Biblia, ne spune
așa.16 CUVÂNTUL TĂU spune că nu vei
întoarce spatele nimănui, inclusiv mie.17
Prin urmare, eu știu că TU m-ai auzit și
știu că TU mi-ai răspuns și știu că eu sunt
mântuit.18 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.19
Acum că eşti mântuit, slujeşte-L pe
DUMNEZEU cu toată inima, sufletul,
cugetul şi puterea (Marcu 12:30).
Botează-te scufundat complet în
apă, în numele TATĂLUI, al FIULUI, şi
al SFÂNTULUI DUH (Matei 28:19).20
Studiază cu sârguinţă Biblia (versiunea
regelui Iacob) şi fă ce stă scris în ea,
până în ziua în care vei muri.21
Apoi, vei asculta porunca lui IISUS, şi
vei aduce suflete de partea LUI. Poţi face
asta distribuind materialele literare ale
pastorului Alamo. Broşurile sunt tipărite

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

9 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 10 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4 11 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9 12 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 13 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13 14 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 15 Ef.
2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 16 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 17 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 18 Evr. 11:6 19 Ioan
5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 20 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5, Rom. 6:3-5, Col. 2:10-12 21 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Ios.
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Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru cărți pe alte subiecte care poate vă interesează.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linie disponibilă nonstop pentru rugăciuni și informații: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide asigură cazare, cu tot ce este necesar pentru viaţa zilnică,
tuturor celor din SUA care doresc să-şi dedice viaţa slujirii lui DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea.
Slujbele au loc în New York în fiecare marți la ora 20:00 și în alte orașe seara.
Vă rugăm să sunați la numărul (908) 937-5723 pentru informații. SE OFERĂ MESE DUPĂ FIECARE SLUJBĂ.
Cereți cartea Pastorului Alamo, Mesia, care îl prezintă pe HRISTOS din Vechiul Testament descoperit în peste 333 de profeții
Deveniți un muncitor în recolta de suflete, devenind distribuitor de cărți scrise de Pastorul Alamo.
Toate cărțile și mesajele audio sunt gratuite, inclusiv transportul maritim.
Dacă cineva încearcă să vă taxeze pentru asta, vă rugăm să sunați la numărul (661) 252-5686 cu taxă inversă.

ACESTE CĂRȚI ARATĂ ADEVĂRATUL PLAN AL 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 Martie 2013, 2015 Toate drepturile rezervate Pastor Tony Alamo ® Înregistrat martie 2013, 2015
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