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ÎNGERII DIVINI CARE PLUTESC
DEASUPRA PLANETEI NOASTRE

de Tony Alamo
1 Cronici 21:1-2: “Satana
“Carele DOMNULUI se
s-a sculat împotriva lui Isnumără cu douăzecile de
mii, cu mii şi mii; DOMrael şi a aţâţat pe David să
NUL este în mijlocul lor”
facă numărătoarea lui Israel
(Psalmii 68:17). Este extrem
[despre care DUMNEZEU
a spus că nu poate fi făcută
de evident că aceste care ale lui
deoarece sunt prea mulţi
DUMNEZEU sunt farfuriile
(Evr. 11:12)]. Şi David a zis lui
zburătoare din zilele noastre,
Ioab şi căpeteniilor [liderilor]
cunoscute ca OZN-uri. Nu
poporului: «Duceţi-vă de
vin de pe vreo altă planetă, ci
faceţi numărătoarea lui Israel,
sunt îngerii lui DUMNEZEU,
de la Beer-Şeba până la Dan,
care supraveghează Pământul
şi spuneţi-mi, ca să ştiu la cât
de secole pentru a vedea
Orchestra şi corul Tony şi Susan Alamo în timpul emisiunii
se ridică numărul poporuinfracţiunile comise împotriva
lor televizate din anii ‘70 şi începutul anilor ‘80
legilor lui DUMNEZEU şi a
lui.» Deoarece l-a ascultat
moştenitorilor mântuirii.1
Satana,
regele David a fost amăgit
pe
ale DOMNULUI să supravegheze toate
Versurile 10-14 din Evrei, cap. 1, faptele bune ale sfinţilor şi corupţia de să spună în sinea sa, aşa cum Eva a
spun: “La început, TU, DOAMNE, ai pe pământ comisă de către cei păcătoşi, fost amăgită s-o spună: “Voi fi precum
întemeiat pământul; şi cerurile sunt 24 ore din 24, în fiecare zi? Cum ar şti CEL MAI ÎNALT ZEU, şi voi cunoaşte
lucrarea mâinilor TALE. Ele vor pieri, DUMNEZEU, deşi EL este DUMNE- numărul la fel cum DUMNEZEU îl
dar TU rămâi; toate se vor învechi ca ZEUL omniscient, pe care dintre îngeri cunoaşte”. Dacă DUMNEZEU era aşa
o haină; le vei face sul ca pe o manta, să-i trimită şi când, pentru a-i binecu- de supărat pe Eva şi Adam că nu L-au
şi vor fi schimbate; dar TU eşti acelaşi; vânta pe sfinţi sau pentru a avertiza, ascultat, încât a blestemat toate sufletele
care urmau să trăiască pe pământ să
şi anii TĂI nu se vor sfârşi. Şi căruia blestema sau distruge pe păcătoşi?
din îngeri i-a zis EL vreodată: «Şezi la
De exemplu, în Geneza 32:12, aibă parte de moarte, iad, şi o eternitate
dreapta MEA [aşa cum I-a spus doar lui DUMNEZEU i-a spus lui Iacov, pe într-un lac de foc, de ce i-ar permite
HRISTOS], până voi pune pe vrăjmaşii care ulterior L-a numit Israel: “Eu voi DUMNEZEU lui David să scape basma
TĂI aşternut al picioarelor TALE»? Nu îngriji ca să-ţi meargă bine şi-ţi voi curată de această neascultare şi păcat
sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise face sămânţa ca nisipul mării, care, cauzate de faptul că urmase porunca
să îndeplinească o slujbă pentru cei ce de mult ce este, nu se poate număra.” Satanei?2 DUMNEZEU nu ţine cont
vor moşteni mântuirea?”
Cu toate acestea, DUMNEZEU ştia de rang.3 Dacă i-a blestemat pe Adam
Dacă nu erau carele lui DUMNE- ce era în mintea regelui David atunci şi Eva pentru că nu L-au ascultat, şi
ZEU (pe care oamenii le numesc OZN- când acesta a decis să numere toţi dacă L-a blestemat pe regele David,
uri), cum ar putea duhurile păzitoare copiii Israelului. Aşa a început. Din
(Continuare la pagina 2)
1 Gen. 18:20-22, 19:1-25, Num. 22:21-35, 2 Sam. 24:10-16, 2 Împ. 6:8-17, 2 Cron. 20:1-29, 32:1-22, Psa. 34:7, 35:4-5, 68:17, Dan. 6:21-22, Zah. 1:7-21, 2:1-5, cap. 4, Mat. 28:1-7,
Fapte 5:17-24, 12:1-12, 21-23, Apoc. 7:1-2, cap. 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, cap. 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3 2 Gen. 2:16-17, 3:1-19, Rom. 5:12-18, 1 Cor. 15:22,
47 3 Lev. 19:15, Deut. 1:17, 16:19, 1 Sam. 26:23, 1 Împ. 8:32, 2 Cron. 6:23, 19:7, Psa. 9:8, Prov. 24:23, 28:21, Isa. 45:21, Fapte 10:34, Rom. 2:11, Ef. 6:9, Col. 3:25, Iac. 2:1-10, 1 Pet.
1:17, Apoc. 15:3
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ÎNGERII DIVINI CARE PLUTESC «Sunt într-o mare strâmtorare! Să farfurii zburătoare, OZN-uri, ÎNGERII
cad în mâinile DOMNULUI, căci lui DUMNEZEU, care plutesc deasupra
DEASUPRA PLANETEI NOASTRE îndurările LUI sunt nemărginite; lor; ei nu vin de pe altă planetă, ci din

(Continuare de la pagina 1)

lumina ochilor SĂI, pentru că fusese
neascultător, atunci te va blestema şi pe
tine şi pe mine, şi pe toată lumea care
nu I se va supune.4
După ce David i-a poruncit lui Ioab
să numere populaţia Israelului, Ioab
i-a răspuns următoarele: “«DOMNUL
să facă pe poporul LUI încă de o sută
de ori pe atât! Împărate, domnul meu,
nu sunt ei toţi slujitori ai domnului
meu? Dar pentru ce cere domnul meu
lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel
să păcătuiască astfel?» Regele a stăruit
în porunca pe care o dădea lui Ioab. Şi
Ioab a plecat şi a străbătut tot Israelul;
apoi s-a întors la Ierusalim. Ioab a dat
lui David cartea numărătorii poporului:
în tot Israelul erau o mie de mii şi o sută
de mii [1.100.000] de bărbaţi în stare să
scoată sabia, iar în Iuda erau patru sute
şaptezeci de mii [470.000] de bărbaţi în
stare să scoată sabia. Între ei n-a numărat
şi pe Levi şi Beniamin, căci porunca regelui i se părea lui Ioab o urâciune [aşa
cum I se părea şi lui DUMNEZEU].
“Porunca aceasta n-a plăcut lui
DUMNEZEU, care a lovit pe Israel.
Şi David a zis lui DUMNEZEU: «Am
săvârşit un mare păcat făcând lucrul
acesta! Acum, iartă fărădelegea robului TĂU, căci am lucrat în totul ca un
nebun!» DOMNUL a vorbit astfel lui
Gad, văzătorul [profetul] lui David:
«Du-te şi spune lui David: „Aşa vorbeşte
DOMNUL: Îţi pun înainte trei urgii
[trei blesteme – alege unul]; alege una
din ele, şi te voi lovi cu ea.”» Gad s-a
dus la David şi i-a zis: «Aşa vorbeşte
DOMNUL: „Primeşte: sau trei ani de
foamete, sau trei luni în timpul cărora
să fii nimicit de potrivnicii tăi şi atins de
sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia DOMNULUI şi ciuma
să fie în ţară, şi îngerul DOMNULUI să
ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel.”
Vezi acum ce trebuie să răspund Celui
ce mă trimite.» David a răspuns lui Gad:
4 Gen. 3:1-19, Ex. 23:20-21, Deut. 11:26-28, 28:61-63,
1 Sam. 12:14-15, 15:22-23, 2 Sam. cap. 11, 12:1-23, Iov
36:7-12, Ier. 12:16-17, 18:9-10, Rom. 2:5-13, 6:12-16, Ef.
5:3-6, 2 Tes. 1:7-9, Evr. 2:1-4

dar să nu cad în mâinile oamenilor!»
“DOMNUL a trimis ciuma în Israel,
şi au căzut şaptezeci de mii de oameni
din Israel. DUMNEZEU a trimis un
ÎNGER [o farfurie zburătoare cu un
singur ÎNGER] la Ierusalim, ca să-l
nimicească; şi, pe când [ÎNGERUL]
îl nimicea, DOMNUL S-a uitat şi
I-a părut rău de răul acesta; şi a zis
[Străjerului] ÎNGERULUI care nimicea: «Destul! Acum, trage-ţi mâna
înapoi!» [Străjerul] ÎNGERUL DOMNULUI stătea lângă aria lui Ornan,
iebusitul. David a ridicat ochii şi a
văzut pe ÎNGERUL DOMNULUI [un
Străjer] stând între pământ şi cer şi
ţinând în mână sabia scoasă şi întoarsă
împotriva Ierusalimului.
“Atunci David şi bătrânii din Israel,
înveliţi cu saci [aceasta înseamnă că
ţineau post], au căzut cu faţa la pământ.
Şi David a zis lui DUMNEZEU: «Oare
n-am poruncit eu numărătoarea
poporului? Eu am păcătuit şi am făcut
răul acesta; dar oile acestea, ce au făcut
oare? DOAMNE DUMNEZEUL meu,
mâna TA să fie, dar, peste mine şi peste
casa tatălui meu şi să nu piardă pe
poporul TĂU!» Îngerul DOMNULUI
a spus lui Gad [profetului] să vorbească
lui David, să meargă să ridice un altar
DOMNULUI în aria lui Ornan, iebusitul.
David s-a dus, după cuvântul pe care-l
spusese Gad în Numele DOMNULUI.”
“Ornan s-a întors şi a văzut
ÎNGERUL, şi cei patru fii ai lui s-au
ascuns împreună cu el [aşa cum fac şi
oamenii din ziua de azi atunci când văd

Rai!]. Ornan treiera grâul atunci. Când
a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat şi a zărit pe David; apoi a ieşit din
arie şi s-a închinat înaintea lui David
[când Ornan a văzut ÎNGERUL şi apoi
pe David, a simţit că există o legătură
puternică între ÎNGER şi David. Lui
Ornan îi era frică, şi s-a plecat înaintea
lui David] cu faţa la pământ. David a zis
lui Ornan: «Dă-mi locul ariei să zidesc
în el un altar DOMNULUI; dă-mi-l pe
preţul lui în argint, ca să se depărteze
urgia deasupra poporului.» Ornan
a răspuns lui David: «Ia-l, şi să facă
domnul meu, regele meu ce va crede;
iată, eu dau boii pentru arderea de tot,
carele în loc de lemne şi grâul pentru
darul de mâncare, toate le dau.» Dar regele David a zis lui Ornan: «Nu! Vreau
să-l cumpăr pe preţul lui în argint, căci
nu voi da DOMNULUI ce este al tău
şi nu voi aduce o ardere de tot care să
nu mă coste nimic.» Şi David a dat lui
Ornan şase sute de sicli de aur pentru
locul ariei. David a zidit acolo un altar
DOMNULUI şi a adus arderi de tot
şi jertfe de mulţumire. A chemat pe
DOMNUL, şi DOMNUL i-a răspuns
prin foc, care s-a coborât din Cer pe
altarul arderii de tot. Atunci DOMNUL
a vorbit ÎNGERULUI, care şi-a vârât
iarăşi sabia în teacă.”
“Pe vremea aceasta, David, văzând
că DOMNUL îl ascultase în aria lui
Ornan, iebusitul, aducea jertfe acolo.
Dar Locaşul DOMNULUI, făcut de
Moise în pustiu, şi altarul arderilor de
tot erau atunci pe înălţimea Gabaonu-

Malawi

Iubit frate întru Hristos,
Dumnezeu să te binecuvânteze. Doresc să te informez că pachetul pe care mi l-ai
trimis a ajuns exact când aveam nevoie mai mult de el. Am distribuit broşurile în centrul comercial Mthandizi, şi mulţi oameni L-au acceptat pe Iisus ca Mântuitor. Amin.
Rugămintea noastră este dacă poţi să ne trimiţi mai multe Biblii, cărţi Mesia şi
broşuri pe care să le distribuim, cât şi tricouri pentru membrii echipei noastre.
Ne rugăm neîntrerupt pentru Pastorul Alamo şi pentru misiune şi sperăm că
situaţia prin care treceţi nu va mai continua mult.
Al tău întru Hristos,
Evance Nauliya							 Limbe, Malawi
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lui. David nu putea să meargă înaintea
acestui altar să caute pe DUMNEZEU,
pentru că îl înspăimântase sabia ÎNGERULUI DOMNULUI.” (1 Cronici
21:3-30). Există multe alte scripturi în
care DUMNEZEU îşi foloseşte îngerii
pentru blesteme şi distrugeri.5
Bătrânul profet Naum a descris
autostrăzile şi maşinile din ziua de azi
cum ştia mai bine la acel moment. Cartea lui Naum 2:4 ne spune: “Duruiesc
carele pe uliţe, se năpustesc unele peste
altele în pieţe; parcă sunt nişte făclii la
vedere şi aleargă ca fulgerele.” Acestea
sunt profeţii apocaliptice despre autovehicule şi şosele.
Nu există viaţă pe vreo altă planetă
sau vreo altă creaţie a lui DUMNEZEU.
Astfel, este absolut ridicol şi absurd să
crezi că farfuriile zburătoare şi OZNurile vin de pe altă planetă. Sunt din Rai.
5 Gen. 19:1-25, Num. 22:1-35, 25:1-9, 2 Sam. 24:1-17, 2 Împ.
19:35, 1 Cron. 21:9-30, 2 Cron. 32:19-22, Apoc. 7:1-2, cap. 8, 9:15, 13-21, 14:8-11, 15-20, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9

India
Dragi fraţi şi surori întru Hristos,
Domnul să vă binecuvânteze. Azi
am primit materialele de la voi; sunt
minunate. Ne bucurăm aşa de mult că
fotografiile de la slujba mea de botez au
apărut şi ele în broşură!
Prin susţinerea oferită de rugăciunile
voastre, am organizat aici întâlniri
evanghelice pe 4, 5 şi 6 martie; toate au
avut mare succes. Vreau să-ţi trimit şi
nişte fotografii. În timpul întâlnirilor, am
vestit puterea şi măreţia lui Dumnezeu.
Tot atunci, mulţi hinduşi au acceptat
planul de mântuire al lui Dumnezeu.
Ne rugăm cu toţii pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a Pastorului
Tony, şi pentru misiunile voastre. Domnul să vă aibă în pază.
Fratele vostru întru Hristos,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, India

Bisericile Creştine Alamo online
www.alamoministries.com

Mai mult decât orice, DUMNEZEU
vrea să crezi în EL și în ceea ce spune, şi
ştie că nu o faci atunci când nu ÎI asculţi
poruncile. Uite ce spune DUMNEZEU
cu privire la Raiul şi pământul SĂU în
Geneza 1:14-15: “DUMNEZEU a zis:
«Să fie nişte luminători în întinderea
cerului, ca să despartă ziua de noapte;
ei să fie nişte semne care să arate sezoanele [cele de pe Pământ, nu de pe altă
planetă], zilele şi anii [din nou, doar
de pe planeta Pământ]; şi să slujească
de luminători în întinderea cerului, ca
să lumineze PĂMÂNTUL [nu Marte,
Jupiter, Mercur, sau vreo altă planetă].»
Şi aşa a fost.” Să nu crezi că poţi scăpa
de actele de corupţie şi violenţă ce au
loc acum pe ceea ce numim “planeta
mamă”; ele doar se vor înmulţi. Să
nu crezi că vei pleca să trăieşti pe altă
planetă, deoarece viaţa nu poate exista
altundeva. Nu îţi vei găsi pacea pe pământ, deoarece suntem o rasă coruptă
şi, fără prezenţa lui DUMNEZEU
în inimile noastre, vom fi pururea
corupţi. De asemenea, te rog săţi scoţi din cap gândul că aceste
OZN-uri, farfuriile zburătoare,
STRĂJERII, ÎNGERII, vin de pe
altă planetă. Dacă dai crezare unei
asemenea inepţii, DUMNEZEU te-a
rătăcit, după cum este menţionat în
următoarele versuri (2 Tesaloniceni,
2:8-12): “Şi atunci se va arăta acel
Nelegiuit [diavolul, Satana, Antihristul] pe care DOMNUL îl va
nimici cu SUFLAREA gurii SALE
şi-l va prăpădi cu arătarea venirii
SALE. Arătarea lui se va face prin
puterea Satanei [putere satanică
nevolnică şi neînsemnată], cu tot
felul de minuni, de semne şi puteri
mincinoase [minciuni cum ar fi cea
care spune că ÎNGERII şi OZN-urile

sunt de pe alte planete, şi că există viaţă
acolo, şi că în curând vei putea scăpa
de corupţia malefică a acestui Pământ
fugind pe altă planetă] şi cu toate
amăgirile nelegiuirii [să accepţi actul
de căsătorie între persoane de acelaşi
sex, avortul sau crima6, lesbianismul
sau homosexualitatea7, adulterul8 şi
preacurvia9, consumul de alcool sau
droguri10, comediile11, furtul12 şi blasfemia13, să nu ÎL iubeşti pe DOMNUL cu
toată inima, sufletul, mintea şi puterea
ta14, să nu ÎL slujeşti pe DOMNUL, sau
să râvneşti la ce au alţii15] pentru cei ce
sunt pe calea pierzării, pentru că n-au
primit dragostea adevărului ca să fie
mântuiţi. Din această pricină, DUMNEZEU le trimite o lucrare de rătăcire,
ca să creadă o minciună [o minciună ca
acea care spune că OZN-urile vin de pe
altă planetă, ca şi cum ar exista viaţă pe
alte planete], pentru ca toţi cei ce n-au
crezut adevărul, ci au găsit plăcere în
nelegiuire, să fie osândiţi.”
Hai să ne întoarcem la capitolul 1
din Geneza: “Dumnezeu a făcut cei doi
mari luminători, şi anume: luminătorul
cel mai mare ca să stăpânească ziua
[soarele], şi luminătorul cel mai mic
ca să stăpânească noaptea [luna];
a făcut şi stelele. DUMNEZEU i-a
aşezat în întinderea cerului ca să lumineze PĂMÂNTUL [nu altă planetă],
şi să stăpânească ziua şi noaptea şi să
despartă lumina de întuneric. DUMNEZEU a văzut că lucrul acesta era
bun.” (Geneza 1:16-18).
Acum ce mai crezi? Crezi în bine
sau în rău? Crezi că DUMNEZEU ne-a
făcut din ţărână sau îi crezi pe oamenii
de ştiinţă? Crezi în DUMNEZEU sau
în datarea cu carbon? Cu alte cuvinte,
crezi că lumea are 6000 de ani, aşa
(Continuare la pagina 4)

6 Gen. 9:5-6, Ex. 20:13, 21:12-15, 22-23, Lev. 24:17, Num. 35:16-21, 30-33, Deut. 5:17, 27:24-25, Psa. 139:13-16,
Prov. 1:10-16, 6:16-18, Ier. 1:5, Mat. 19:18, Mar. 10:19, Luca 18:20, Rom. 13:9, Gal. 5:19-21, 1 Tim. 1:9-10, Iac.
2:11, 1 Ioan 3:15, Apoc. 9:20-21, 21:8, 22:14-15 7 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17, Jud.
19:22-25, Rom. 1:20-32, 1 Cor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Iuda 7 8 Ex. 20:14, Lev. 18:20, 20:10, Deut.
5:18, 22-24, 1 Împ. 14:24, 15:11-12, Prov. 6:29, 32-33, Ier. 5:8-9, Ezec. 18:10-13, 22:11, Mal. 3:5 Mat. 5:27-28,
15:19-20, 19:18, Mar. 7:21-23, Luca 18:20, Rom. 13:9, 1 Cor. 6:9-10, Iac. 2:10-12 9 1 Cor. 5:9-11, 6:9-10, 13-18,
7:2, 10:7-8, 2 Cor. 12:21, Ef. 5:3, Col. 3:5-6, 1 Tes. 4:3-5, Iuda 7, Apoc. 2:14, 20-22, 9:20-21 10 Deut. 21:20-21, Prov.
23:21, 29-35, 31:4-5, Isa. 5:11, 22-23, 28:1-4, Naum 1:9-10, Luca 21:33-36, Rom. 13:12-14, 1 Cor. 5:10-12, 6:9-10, Gal.
5:19-23, 1 Tes. 5:6-8, 1 Tim. 3:8-9, Tit 1:7-9, 2:1-5, 1 Pet. 4:1-5, 2 Pe. 1:5-8 11 Ecl. 2:1-3, 7:2-6, Mat. 12:36, Ef. 5:3-4,
1 Tim. 2:9-10, 15, Tit 2:1-8, 12, 1 Pet. 1:13-16, 4:7, 5:8 12 Ex. 20:15, 22:1-4, Lev. 19:11, 13, Deut. 5:19, Zah. 5:3, Mat.
15:19-20, 19:18, Mar. 7:21-23, Luca 18:20, 19:45-46, Rom. 13:9, 1 Cor. 6:10, Ef. 4:28, Apoc. 9:21 13 Lev. 24:11-16, 23,
Mat. 12:22-32, 15:19-20, Luca 12:9-10, Apoc. 13:1-9, 14:8-11, 17:1-9 14 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16,
30:6, Ios. 22:5, Mat. 22:37-40 15 Ex. 18:21, 20:17, Deut. 5:21, Psa. 10:3, Mica 2:1-3, Mar. 7:21-23, Rom. 1:28-32, 13:89, 1 Cor. 5:9-11, 6:9-10, Ef. 5:1-5, Col. 3:5-6, 2 Tim. 3:1-5, 2 Pet. 2:1-3, 12-14, 1 Ioan 2:15-17
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ÎNGERII DIVINI CARE PLUTESC rugăciune.21 Deschid ușa inimii mele tipărite în multe limbi şi sunt trimise
DEASUPRA PLANETEI NOASTRE și te invit în inima mea, DOAMNE în toată lumea. Cheltuim milioane de
(Continuare de la pagina 3)

cum spune DOMNUL, sau crezi în
minciuna spusă de atei, că e veche de
milioane şi miliarde de ani? Dacă ai
încredere mai mult în minciuni decât
în CUVÂNTUL lui DUMNEZEU,
atunci ai fost rătăcit, şi eşti damnat.16
Să sperăm că, pentru binele tău, lucrurile nu stau aşa. Dacă vrei să te
mântuieşti şi să-ţi petreci eternitatea
în Rai împreună cu DUMNEZEU
TATĂL, FIUL ŞI SFÂNTUL DUH, şi
cu toţi cei care au crezut în DUMNEZEU prin FIUL SĂU IISUS HRISTOS,
atunci spune următoarea rugăciune:
DOMNUL meu și DUMNEZEUL
meu, ai milă de sufletul meu, un păcătos.17 Eu cred că IISUS HRISTOS este
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.18 Eu
cred că EL a murit pe cruce și a vărsat
sângele SĂU prețios pentru iertarea
tuturor păcatelor mele din trecut.19 Eu
cred că DUMNEZEU a înviat pe IISUS
din morți, prin puterea DUHULUI
SFÂNT,20 și că EL stă de-a dreapta lui
DUMNEZEU în acest moment și aude
confesiunea mea de păcate și această

IISUS.22 Spală toate păcatele mele
murdare în sângele prețios pe care l-ai
vărsat în locul meu pe cruce la Golgota.23 Nu îmi vei întoarce spatele, IISUS,
vei ierta păcatele mele și îmi vei mântui
sufletul. Știu, pentru că CUVÂNTUL
TĂU, Biblia, ne spune așa.24 CUVÂNTUL TĂU spune că nu vei întoarce
spatele nimănui, inclusiv mie.25 Prin
urmare, eu știu că TU m-ai auzit și știu
că TU mi-ai răspuns, și știu că eu sunt
mântuit.26 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.27
Acum că eşti mântuit, slujeşte-L pe
DUMNEZEU cu toată inima, sufletul,
cugetul şi puterea (Marcu 12:30).28
Botează-te scufundat complet în
apă, în numele TATĂLUI, al FIULUI,
şi al SFÂNTULUI DUH.29 Studiază
cu sârguinţă Biblia (versiunea regelui
Iacob) şi fă ce stă scris în ea, până în
ziua în care vei muri.30
Apoi, vei asculta porunca lui IISUS,
şi vei aduce suflete de partea LUI.
Poţi face asta distribuind materialele
pastorului Alamo. Broşurile sunt

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

16 Isa. 66:3-4, 2 Tes. 2:3-12 17 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4 19 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9 20 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 21 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13 22 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 23 Ef. 2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5,
7:14 24 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 25 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13 26 Evr. 11:6 27 Ioan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 28 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4,
26:16, 30:6, Josh. 22:5, Mat. 22:37-40, Mar. 12:29-31, Luca 10:27 29 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5 30 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Ios. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Iac. 1:22-25, Apoc. 3:18

Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru cărți pe alte subiecte care poate vă interesează.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linie disponibilă nonstop pentru rugăciuni și informații: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide asigură cazare, cu tot ce este necesar pentru viaţa zilnică,
tuturor celor din SUA care doresc să-şi dedice viaţa slujirii lui DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea.
Slujbele au loc în New York în fiecare marți la ora 20:00 și în alte orașe seara.
Vă rugăm să sunați la numărul (908) 937-5723 pentru informații. SE OFERĂ MESE DUPĂ FIECARE SLUJBĂ.
Cereți cartea Pastorului Alamo, Mesia, care îl prezintă pe HRISTOS din Vechiul Testament descoperit în peste 333 de profeții
Deveniți un muncitor în recolta de suflete devenind distribuitor de cărți scrise de Pastorul Alamo.
Toate cărțile și mesajele audio sunt gratuite, inclusiv transportul maritim.
Dacă cineva încearcă să vă taxeze pentru asta, vă rugăm să sunați la numărul (661) 252-5686 cu taxă inversă.
ACESTE CĂRȚI ARATĂ ADEVĂRATUL PLAN AL MÂNTURII (Fapte 4:12).
NU LE ARUNCAȚI, ÎMPRUMUTAȚI-LE ȘI ALTORA.
Pentru cei care sunt din alte țări, vă recomandăm să traduceți aceste cărți în limba voastră maternă.
Dacă doriți să le retipăriți, vă rugăm să includeți aceste drepturi de autor și de înregistrare:
© Drepturile de autor martie 2013 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo

® Marcă înregistrată martie 2013
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