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(Continuare la pagina 2)

I s-a spus ca nici măcar o privire 
să nu-i mai arunce acelui oraş păcă-
tos, deoarece DUMNEZEU urăşte 
păcatul. Îngerii au spus: “Căci avem 
să nimicim locul acesta, pentru că a 
ajuns mare plângere înaintea DOM-
NULUI împotriva locuitorilor lui. 
De aceea ne-a trimis DOMNUL, ca 
să-l nimicim” (Geneza 19:13). 

În cartea lui Ezechiel, cap. 16, 
versurile 49-50 menţionează că 
păcatul Sodomei era “mândria 
[“Mândria merge înaintea pieirii, 
şi trufia merge înaintea căderii” 
(Proverbe 16:18).], traiul în belşug 
[lăcomia: exista un număr mare 
de localuri luxoase în acest oraş al 
plăcerii], şi nepăsarea era în ea şi 
în fiicele ei [nepăsarea este mun-
ca diavolului], şi nici nu sprijinea 
mâna celor nenorociţi şi lipsiţi [nu 
s-a gândit niciodată să muncească 
măcar puţin în numele DOMNU-
LUI]. Şi s-au semeţit, şi au făcut 
urâciuni blestemate înaintea MEA 
[spuse DUMNEZEU].”1

Deşi Sodoma a fost un oraş recu-
noscut drept unul al păcatului, atunci 
când Lot s-a despărţit împreună cu 
ciobanii săi de Avraam, a ales să-şi 
aşeze cortul în Sodoma (Geneza 13:5-
13). A luat această decizie din cauză 
că oraşul era înconjurat de o câmpie 
fertilă, care “era bine udată în întregi-
me” (Geneza 13:10), pe care creşteau 
mulţi palmieri şi iarbă. Era o oază. So-
doma era ca Palm Springs, Las Vegas, 
Bel Air sau Beverly Hills. Oamenii de 
acolo îşi trăiau somptuos vieţile de 
aici de pe pământ, dar, DOAMNE, ce 
nefericiţi sunt azi ei, sodomiţii, acum 
când se află în Iad şi în Lacul de Foc 
şi pucioasă! Nu există locuri plăcute 
în care să iei masa sau să te distrezi în 
iad sau în Lacul de Foc şi pucioasă, şi 
nici mâncăruri luxoase şi alese. “Nu 
mânca pâinea celui pizmaş şi nu pofti 
mâncărurile lui alese” (Proverbe 23:6). 

DUMNEZEU era pregătit să o 
salveze pe soţia lui Lot de distrugere, 
dar ea încă mai purta cetatea Sodo-
mei în inimă. Nu putea să renunţe la 

atmosfera aceea ca-n Palm Springs/
Las Vegas. Matei 6:24 spune: “Ni-
meni nu poate sluji la doi stăpâni. 
Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe 
celălalt; sau va ţine la unul şi va ne-
socoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui 
DUMNEZEU şi lui Mamona” sau 
lui DUMNEZEU şi oricărei alte per-
soane sau “zeităţi.” În cazul soţiei lui 
Lot, aceasta iubea Sodoma şi îl ura 
pe DUMNEZEU. Din această cauză 
“s-a uitat înapoi” (Geneza 19:26). Tu 
te uiţi la ceva? De exemplu la... por-
nografie? Dacă o faci, atunci sămânța 
păcatului a încolţit deja în inima ta.

Prima şi cea mai importantă po-
runcă din Biblie este pomenită în 
Marcu 12:28-31: “Unul din cărtu-
rari, care-i auzise vorbind, fiindcă 
ştia că EL [IISUS] răspunsese bine 
saducheilor, a venit la EL şi L-a între-
bat: «Care este cea dintâi dintre toate 
poruncile?» IISUS i-a răspuns: «Cea 
dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! 
DOMNUL DUMNEZEUL nostru 
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Credeţi că DUMNEZEU le-ar permite sodomiţilor să intre în Rai? Dacă i-ar 
lăsa în Rai, mă întreb de ce a distrus oraşele Sodoma, Gomora, Adma şi Ţebom, 
le-a ars şi a demolat toate clădirile din ele? Atunci de ce DUMNEZEU a transfor-
mat-o pe soţia lui Lot într-un stâlp de sare (Geneza 19:24-26)? A pedepsit-o pen-
tru că s-a uitat înapoi şi pentru că Sodoma încă sălăşluia în inima ei depravată. 
Îngerii îi spuseseră să nu care cumva să se uite înapoi (Geneza 19:17).

1 Lev. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, 1 Împ. 14:24, Iuda 7  
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este un singur DOMN”; şi: „Să iu-
beşti pe DOMNUL DUMNEZEUL 
tău cu TOATĂ inima ta, cu TOT 
sufletul tău, cu TOT cugetul tău şi 
cu TOATĂ puterea ta”; iată porunca 
dintâi. Iar a doua este următoarea: 
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai 
mare decât acestea.»”2 IISUS a rostit 
aceste cuvinte doarece, dacă îl iubeşti 
pe DUMNEZEU cu toată fiinţa, şi îl 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine în-
suţi, nu îl vei ucide. Nu vei râvni ce 
are el; nu vei fura de la el. Nu îl vei 
acuza pe nedrept, nu vei scoate min-
ciuni la adresa lui şi nu vei comite 
adulter cu soţia lui. Îţi vei onora tatăl 
şi mama în numele DOMNULUI; vei 
respecta ziua de Sabat în toate cele 
şapte zile ale săptămânii (deci vei fi 
întotdeauna sub călăuzirea DUHU-
LUI3). Nu te vei închina la idoli şi nu 
vei lua numele DOMNULUI în de-
şert.4 Căci, cine păzeşte toată Legea, 
şi greşeşte într-o singură poruncă, se 
face vinovat de toate (Iacov 2:10). 

Să discutăm acum puţin şi despre 
inimă. Trebuie “să iubeşti pe DOM-
NUL DUMNEZEUL tău cu TOATĂ 
inima ta” (Marcu 12:30). Deci inima 
este adevăratul altar al lui DUMNE-
ZEU. Oare soţia lui Lot L-a iubit pe 
DUMNEZEU cu TOATĂ inima ei? 
Nu! Inima ei era încă în Sodoma 
când DUMNEZEU încerca s-o sal-
veze din faţa urgiei ce stătea să se în-
tâmple. Inima ei era un altar pentru 
Sodoma, nu pentru DUMNEZEU. 
Acelaşi lucru se întâmplă cu majori-

tatea persoanelor de pe pământ, din 
această viaţă! Inima este eul interior 
care gândeşte, simte şi ia decizii. So-
ţia lui Lot a decis să mai arunce o ul-
timă privire Sodomei, deoarece gân-
durile ei rămăseseră acolo, în cetate. 
A decis ca ele să rămână acolo. 

În Biblie, cuvântul “inimă” are un 
înţeles mult mai larg decât cel din 
vremurile noastre. Inima este partea 
fundamentală a omului. Aproape 
toate citatele din Biblie ce fac tri-
mitere la inimă se referă la anumite 
aspecte ale personalităţii umane. În 
Biblie, toate sentimentele sunt expe-
rimentate de către inimă: dragoste 
şi ură (Psalmi 105:25, 1 Petru 1:22); 
bucurie şi tristeţe (Eclesiastul 2:10, 
Ioan 16:6); pace şi mâhnire (Ezechi-
el 27:31, Coloseni 3:15); curaj şi 
teamă (Geneza 42:28, Amos 2:16). 
Se spune că procesele de gândire 
trec prin inimă. Această activitate 
intelectuală corespunde cu ceea ce 
noi numim “minte” în limba  en-

gleză. Astfel, inima poate avea pă-
reri (Estera 6:6), poate să înţeleagă 
(Iov 38:36), să-şi imagineze lucruri 
(Ieremia 9:14) să-şi aducă aminte 
(Deuteronomul 4:9), să fie înţeleap-
tă (Proverbe 2:10) şi să vorbească în 
sine (Deuteronomul 7:17).

Deciziile sunt luate tot de inimă. 
Soţia lui Lot a decis să se uite înapoi 
după ce i se spusese să nu o facă, aşa 
cum femeile măritate de azi decid să 
comită adulter şi să-şi înşele soţii. 
Inimile lor sunt tot în Sodoma, îm-
preună cu soţia lui Lot. Sunt “surori”, 
ca să zic aşa. Au decis în inimile lor 
să acuze bărbaţii pe nedrept, să spu-
nă că au fost violate de ei, deşi nu s-a 
întâmplat aşa ceva. Este o epidemie, 
un tsunami de minciuni, care a aco-
perit pământul.

De asemenea, guvernul mondial 
cu sediul la Roma5 a hotărât să pre-
ia controlul tuturor ţărilor, cu orice 
preţ, şi să le înlocuiască liderii cu oa-
menii săi, instruiţi în doctrina Noii 

Uganda

2 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Ios. 
22:5, Mat. 22:37-40, Luca 10:27, Iac. 2:8-9  3 Rom. 8:1-
14, Gal. 5:14-25  4 Ex. 20:1-17, Deut. 5:1-22  

5 Dan. 2:40, 7:19-25, Apoc. 13:2-8, 17:1-9, 18  

Sunt dependent de Biserica Alamo. Simt că fac parte cu adevărat din Misiunile 
Creştine Pastor Tony Alamo. E singura biserică, din câte am văzut eu, care pre-
dică adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Am mers la multe biserici, dar nu am 
reuşit să obţin adevărul adevărat; cu toate acestea, în momentul în care am înce-
put să citesc literatura evanghelică a pastorului 
Tony Alamo, Dumnezeule mare, viaţa mea s-a 
schimbat radical.

Apropo, mi-am reînnoit recent viaţa după ce 
am citit o singură broşură; mi-a fost îndeajuns 
pentru a mă transforma. Îmi e milă de cei care 
au decis să ignore adevărul şi să lupte împotriva 
acestei biserici. Cu cât luptă mai mult împotriva 
ei, cu atât se îndepărtează mai mult de adevăr şi 
se apropie de căzătura fatală în abis. Îmi pare rău 
s-o spun, dar acesta este adevărul. Întreabă-te în 
sinea ta dacă nu cumva eşti unul dintre ei! Dacă 
Dumnezeu îşi ia răsuflarea de pe tine, vei fi ală-
turi de El pentru eternitate sau vei urla din toţi 
rărunchii în lacul de foc şi pucioasă pentru tot 
restul vieţii tale eterne?! Gândeşte-te la asta :) 
Nuwaha Oscar            Mbarara, Uganda

SOŢIA LUI LOT
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Ordini Mondiale, cu preţul vieţilor 
a sute de milioane de oameni. Dar 
DUMNEZEU, care este omnipre-
zent, vede tot, la fel cum văd şi în-
gerii SĂI sfinţi.6 DUMNEZEU ne 
cunoaşte inimile.7 El vede că nu se 
fac rugăciuni, că tămâia nu arde în 
niciuna din inimile acestor femei şi 
bărbaţi păcătoşi.

Printre celelalte activităţi ale ini-
mii se numără scopul (Fapte 11:23), 
intenţia (Evrei 4:12) şi voinţa (Efe-
seni 6:6). Va fi scopul nostru, intenţia 
noastră sau voinţa noastră să ÎL ur-
măm pe DOMNUL sau să nu ÎL ur-
măm. În cele din urmă, inima arată 
deseori adevăratul caracter sau ade-
vărata personalitate ale unei persoa-
ne. Printre acestea se numără calita-
tea de a fi pur sau diabolic (Ieremia 
3:17, Matei 5:8); sinceritatea sau as-
primea - ca un exemplu, inima soţiei 
lui Lot era sinceră în legătură cu So-
doma, dar aspră faţă de DOMNUL 

DUMNEZEU, aşa cum se întâmplă 
în cazul majorităţii femeilor din ziua 
de azi (Exodul 4:21, Coloseni 3:22) - 
şi maturitate sau răzvrătire (Psalmi 
101:2, Ieremia 5:23). Toate acestea 
descriu inima sau adevăratul carac-
ter al oamenilor. DUMNEZEU cu-
noaşte inima fiecărei persoane. 

1 Samuel 16:7 spune: “Şi DOM-
NUL a zis lui Samuel: «Nu te uita la 
înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, 
căci l-am lepădat. DOMNUL nu Se 
uită la ce se uită omul; omul se uită la 
ceea ce izbeşte ochii, dar DOMNUL 
Se uită la inimă.»”

Deoarece oamenii vorbesc şi ac-
ţionează cu inima, trebuie să şi-o 
păzească bine (Matei 15:18-19). “Pă-
zeşte-ţi inima mai mult decât orice, 
căci din ea ies izvoarele vieţii” (Pro-
verbe 4:23).

Cea mai importantă sarcină pen-
tru oameni e de a-L iubi pe DUMNE-
ZEU cu toată inima (Matei 22:37). 

Cu inima crezi în HRISTOS şi astfel 
ai parte atât de dragostea lui DUM-
NEZEU şi ÎL porţi şi pe HRISTOS 
în inimă (Ieremia 29:13, Romani 5:5, 
10:9-10, Efeseni 3:17-19).

Altarul din Vechiul Testament 
este un simbol pentru inimile noas-
tre. Pe timpul lui Moise, două altare 
preoţeşti au jucat roluri importante 
în ritualul locaşului Cortului întâlni-
rii din pustietate. Acestea erau alta-
rul jertfelor arse (care simbolizează 
moartea lui HRISTOS pentru toţi cei 
care îşi căiesc păcatele8) şi altarul tă-
mâii (care simbolizează rugăciunile 
venite din inimile noastre, prin care 
ne anunţăm credinţa că DUMNE-
ZEU, HRISTOSUL ne va asculta9). 
Altarul jertfei arse (Exodul 27:1-8) 
a fost pus în faţa intrării în locaşul 
Cortului întâlnirii (Exodul 40:6). 
(Cortul întâlnirii ne simbolizează pe 
noi, cei care credem, noi care suntem 

(Continuare la pagina 4)

Mexic 
(traducere din limba spaniolă)

Îl salut pe pastorul Tony şi pe toţi membrii bisericii sale.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă apere de rău.  Iubite 

pastore, ultimele evenimente din profeţiile biblice sunt pe cale 
să aibă loc. HRISTOS VINE ÎN CURÂND. Îi mulţumesc TATĂLUI 
DIN CER prin HRISTOS pentru misiunea voastră şi pentru ma-
terialele pe care o scrieţi şi care este distribuită la scară globală 
ca MĂRTURIE PENTRU TOATE NAŢIILE. Eu personal continuu să 
distribui materialele literare.

Vreau să-ţi spun că deja am primit o cutie mare cu broşuri şi 
două tricouri. Îţi mulţumesc. Continuu să mă rog pentru tine şi 
pentru misiunea ta; eu şi soţia mea ţinem şi post, ca DUMNEZEU 
să facă dreptate şi să ofere toate cele de trebuinţă misiunii voas-
tre, astfel încât mesajul de mântuire să continue să fie transmis 
întregii lumi. 

Iubite pastore, fie ca DUMNEZEU să te binecuvânteze din 
plin! Eu voi distribui materialele literare aici, în continuare.
Al tău întru Iisus Hristos,
Abel Gutierrez        Guanajuato, Mexic

6 1 Sam. 16:7, 2 Cron. 16:9, Iov 34:21, Psa. 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Isa. 46:9-10, Ier. 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Amos 9:1-4, Zah. 4:10, Mat. 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, 
Mar. 4:22, Luca 8:17, 12:2, Fapte 15:18, Evr. 4:13, 1 Ioan 3:20, Iuda 14-15  7 Gen. 6:5-7, 1 Cron. 28:9, 2 Cron. 19:2-3, 32:31, Psa. 44:20-21, 73:1, Ecl. 11:9-10, Is. 14:9-17, Ez. 
11:17-21, 14:1-8, Mat. 5:8, 2 Cor. 9:7, Ev. 4:12-13, 1 Pet. 3:1-4, 1 Ioan 3:18-21  8 Psa. 40:5-8, Mat. 20:28, 26:28, Luca 24:46-47, Ioan 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Fapte 
5:30-31, 20:28, 26:23, Rom. 3:22-26, 5:6-21, 1 Cor. 15:3-4, Gal. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 1:7, 2:13-18, 5:2, Col. 1:14, 20-23, 2:13-15, 1 Tes. 5:9-10, 1 Tim. 2:5-6, Tit. 2:13-14, Evr. 
2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1 Pet. 1:18-21, 3:18, Apoc. 1:5-6  9 Apoc. 8:3-4  

Fratele Gutierrez distribuie materialele literare ale 
pastorului Alamo într-o piaţă din Guanajuato, Mexic
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de fapt Trupul lui HRISTOS, templul 
sau cortul LUI.10)

În ceea ce priveşte altarul 
menţionat în Apocalipsa 8:3 şi 
rugăciunile din inimile noastre, citim: 
“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 [simbolul 
inimilor noastre] care este înaintea 
scaunului de domnie.”

Acum să discutăm puţin despre 
suflet. Viaţa sufletului este viaţa si-
nelui. DOMNUL ne porunceşte să 
renunţăm la noi, ceea ce înseamnă că 
trebuie să ignorăm viaţa sufletului şi 
să trăim cu spiritul.11 Atunci când ÎL 
acceptăm pe DOMNUL ca Mântuitor 
personal, DUHUL SĂU ne pătrunde 
spiritul.12 După aceea putem trăi prin 
DUHUL SFÂNT şi să renunţăm la 
viaţa sufletului sau mai exact la fos-
ta noastră viaţă păcătoasă. Renun-
ţăm automat la viaţa sufletului atunci 
când începem să trăim prin spirit, 
când DUHUL DOMNULUI trăieşte 
şi munceşte în spiritul nostru.13

“Să nu credeţi că am venit s-aduc 
pacea pe pământ; n-am venit să aduc 
pacea, ci sabia. [sabia este CUVÂN-
TUL lui DUMNEZEU14] Căci am 
venit să despart pe fiu de tatăl său, pe 
fiică de mama sa şi pe noră de soa-
cra sa. Şi omul va avea de vrăjmaşi 
chiar pe cei din casa lui. Cine iubeşte 
pe tată ori pe mamă mai mult decât 
pe MINE nu este vrednic de MINE; 
şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai 
mult decât pe MINE nu este vrednic 
de MINE. Cine nu-şi ia crucea lui şi 
nu vine după MINE nu este vrednic 
de MINE. [Este un drum anevoios, 
dar trebuie să-l urmăm dacă vrem 

să ne petrecem restul vieţii în Rai.] 
Cine îşi va păstra viaţa [sufletului, 
sau cea carnală] o va pierde; şi cine 
îşi va pierde viaţa [sufletului, sau cea 
carnală] pentru MINE o va câştiga 
[viaţa eternă]” (Matei 10:34-39).

Momentul în care ne pierdem 
viaţa sufletului sau viaţa carnală este 
atunci când devenim atât de spiri-
tuali şi trăim aşa de mult întru DU-
HUL DOMNULUI, încât viaţa noas-
tră carnală absoarbe doar DUHUL 
SFÂNT, astfel încât viaţa sufletului 
sau cea carnală devine în totalita-
te DUMNEZEU, este acoperită de 
DUMNEZEU. Asta înseamnă să ÎL 
iubeşti pe DOMNUL DUMNEZEU 
cu tot sufletul. În acest moment, 
viaţa sufletului (cea carnală) a fost 
invadată complet de DUHUL lui 
DUMNEZEU şi a fost preluată de 
EL. Când se întâmplă asta înseamnă 
că DOMNUL a îndeplinit ce stă scris 
în Scriptura Efesenilor, capitolul 4, 
versurile 11-13: “Şi EL a dat pe unii 
apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, 
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învă-
ţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, 
în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea Trupului lui HRISTOS, până 
vom ajunge toţi la unirea credinţei 
şi a cunoştinţei FIULUI lui DUM-
NEZEU, la starea de om mare, 
la înălţimea staturii plinătăţii lui 
HRISTOS.” Repet, asta înseamnă 
să Îl iubeşti pe DOMNUL DUM-
NEZEU cu toată inima şi cu tot 
sufletul.

Cât despre modul în care pu-
tem să-L iubim pe DOMNUL 
DUMNEZEU cu toată mintea, 1 
Corinteni 2:15-16 ne arată: “Omul 
duhovnicesc, dimpotrivă, poate să 
judece totul, şi el însuşi nu poa-
te fi judecat de nimeni. Căci cine 
a cunoscut gândul DOMNULUI, 
ca să-I poată da învăţătură? Noi 

(Continuare de la pagina 3)

SOŢIA LUI LOT

15  Psa. 34:1, Mat. 26:41, Luca 18:1, 21:36, 22:40, 46, 
Fapte 6:4, Rom. 12:12, Ef. 6:17-18, Filip. 4:6, Col. 4:2, 
1 Tes. 5:17, 1 Tim. 2:8, Iac. 5:16, 1 Pet. 4:7  

însă avem gândul lui HRISTOS.” În 
Efeseni 4:3-7 stă scris: “Şi căutaţi să 
păstraţi unirea DUHULUI, prin legă-
tura păcii [care de fapt înseamnă să ai 
conştiinţa lui HRISTOS]. Este un sin-
gur trup, un singur DUH, după cum 
şi voi aţi fost chemaţi la o singură nă-
dejde a chemării voastre [care este de 
a trăi etern în Rai cu DUMNEZEU, 
cu îngerii SĂI şi cu toţi cei mântuiţi]; 
este un singur DOMN, o singură cre-
dinţă, un singur botez. Este un singur 
DUMNEZEU şi TATĂ al tuturor, care 
este mai presus de toţi, care lucrează 
prin toţi şi care este în toţi. Dar fie-
căruia din noi harul i-a fost dat după 
măsura darului lui HRISTOS.”

Oamenii pot avea minţi care sunt 
înnoite (Romani 12:2) şi pure (2 Pe-
tru 3:1). Îl pot iubi pe DUMNEZEU 
cu toată mintea lor (Matei 22:37, 
Marcu 12:30, Luca 10:27). (Doar la 
asta se gândesc; se roagă neconte-
nit, fără încetare.15) Legile lui DUM-
NEZEU le sunt întipărite în minte 
(Evrei 8:10). Deoarece noi, creştinii, 
avem “mintea lui HRISTOS” (1 Cor. 
2:16), suntem învăţaţi să fim uniţi în 
minte (Romani 12:16, 1 Petru 3:8).

El Salvador
(traducere din limba spaniolă)

Dragi fraţi întru Iisus Hristos,
Vă mulţumesc că v-aţi adus aminte 

de mine; noi ne rugăm pentru voi şi 
pentru misiunea voastră. Vă mulţu-
mim că ne-aţi ajutat să devenim mai 
buni şi să putem să împărţim literatu-
ra evanghelică la mai multă lume. Vă 
implor să continuaţi să-mi trimiteţi 
biblii şi mai multe materiale literare, 
deoarece le folosim ca să convertim 
mai multe persoane şi să le încurajăm 
să vină la picioarele lui Hristos.
Fiţi binecuvântaţi.
Xavier Campos     
San Salvador, El Salvador

10 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:16, Ef. 2:19-22  11 Mat. 6:22-24, Luca 9:23-25, Ioan 6:63, Rom. 6:1-13, 7:4-6, 
8:1-14, 13:12, 1 Cor. 10:21, 2 Cor. 6:14-18, Iac. 4:4, 7-8, 1 Pet. 2:9  12 Ioan 3:3-8, 14:23-26, 15:26-27, Fapte 1:1-8, 
2:1-18, 38-39  13 Ez. 36:27, Ioan 14:15-21, 23, 26, 15:4-5, Rom. 8:10-11, 1 Cor. 3:9, 16, Gal. 2:20, Ef. 3:16-21, 
Filip. 4:13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Ioan 4:4  14 Ef. 6:17, Evr. 4:12, Apoc. 1:16, 2:12, 16, 19:13-15  
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Oklahoma

Ghana

(Continuare la pagina 8)

Dragi fraţi şi surori întru Hristos,
Vă salut pe voi, cei binecuvântaţi, şi vă urez să continuaţi să câştigaţi mai 

multe suflete care să muncească în numele atotputernicului nostru Domn. 
Pastore, eu sunt un tânăr ghanez de 24 de ani; sunt  elev la o şcoală post-
liceală. Am mai intrat în biserici până acum, dar diavolul m-a făcut să mă 
alătur ocultismului pentru o perioadă de timp. Ziua în care m-am mântuit 
a venit când eram într-o sală de clasă, şi mi-au fost arătate trei broşuri ale 
Domnului de către un bun samaritean. De abia aşteptam să se termine cur-
sul ca să le pot citi. De fapt, am fost atins de Duhul Sfânt în momentul în 
care am citit despre minunatele lucruri pe care Domnul le-a făcut pentru 
Bunul Samaritean, şi despre învăţăturile pe care mi le-ai oferit.

Spun următoarele aducând slavă Domnului: sunt acum un nou con-
vertit total, un creştin, şi nu e vorba doar de mine, ci şi de încă 10 pri-
eteni de-ai mei cu care eram implicat în ocultism; nu am avut înainte 
niciodată timp pentru Dumnezeu, dar acum le spunem multor oameni 
despre Cuvântul lui Dumnezeu, în special familiei mele. Tatăl meu a 
ars toate icoanele pe care le avea, iar mama mea, împreună cu ceilalţi 
10 membri ai familiei, sunt acum creştini.

Viaţa mea este schimbată total; cred acum cu tărie în Domnul. Cred 
că Dumnezeu doreşte ca eu să fiu mesagerul său şi, astfel, aş dori chiar 
să renunţ să studiez economia, şi să încep să-L slujesc pe Domnul. În 
momentul de faţă, eu, familia şi prietenii mei nu avem o Biblie sau 
orice altceva care să ne ajute să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu, 
cu excepţia broşurilor. Avem întrebări existenţiale, cum ar fi: “Putem fi 
buni fără Dumnezeu?” şi “Cum ne continuăm drumul?”

Eu şi familia mea le vom citi; te rog să ne trimiţi nişte biblii şi nişte 
broşuri, ca să putem cunoaşte mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aş 
dori în acest moment să mă ajuţi şi să mă ghidezi, pentru a îndeplini 
lucrarea Domnului.
Îţi mulţumesc.
Al tău întru Hristos,
Nana Koofa              Kumasi, Ash-Town, Ghana

Dacă Îl iubeşti pe DOMNUL 
DUMNEZEUL nostru cu toată pute-
rea, atunci îţi foloseşti bine timpul. În 
Efeseni 5:1-16 se arată: “Urmaţi, dar, 
pilda lui DUMNEZEU ca nişte copii 
preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum 
şi HRISTOS ne-a iubit şi S-a dat pe 
SINE pentru noi ca un prinos şi ca o 
jertfă de bun miros – lui DUMNEZEU 
[jertfă venită din inima ta, altarul, şi 
oferită lui DUMNEZEU]. Curvia sau 
orice alt fel de necurăţie sau lăcomia de 
avere nici să nu fie pomenite între voi, 
aşa cum se cuvine unor sfinţi. Să nu se 
audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe 
nechibzuite, nici glume proaste care 
nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă 
cuvinte de mulţumire. Căci ştiţi bine 
că niciun curvar, niciun stricat, niciun 
lacom de avere, care este un închină-
tor la idoli, n-are parte de moştenire în 
Împărăţia lui HRISTOS şi a lui DUM-
NEZEU. Nimeni să nu vă înşele cu 
vorbe deşarte, căci din pricina acestor 
lucruri vine mânia lui DUMNEZEU 
peste oamenii neascultători. Să nu vă 
întovărăşiţi, dar, deloc cu ei. Odinioară 

Vă salut, fraţii şi surorile mele întru 
Iisus Hristos!

Îi mulţumesc lui Dumnezeu 
că mi l-a scos în cale pe pastorul 
Alamo! Iisus a spus: “Dacă vă urăş-
te lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât 
înaintea voastră. Dacă aţi fi din 
lume, lumea ar iubi ce este al ei; 
dar, pentru că nu sunteţi din lume 
şi pentru că Eu v-am ales din mijlo-
cul lumii, de aceea vă urăşte lumea. 
Aduceţi-vă aminte de vorba pe care 
v-am spus-o: «Robul nu este mai 
mare decât stăpânul său.» Dacă 
M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă 
vor prigoni; dacă au păzit cuvântul 
Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.”

Îţi mulţumesc, Iisuse, pentru 
această biserică, trupul tău. 
Slavă Domnului!
Fred Schafer                      Oklahoma

eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumi-
nă în DOMNUL. Umblaţi deci ca nişte 
copii ai luminii. (căci roada luminii stă 
în orice bunătate, în neprihănire şi în 
adevăr). Cercetaţi ce este plăcut înain-
tea DOMNULUI. Şi nu luaţi deloc par-
te la lucrările neroditoare ale întuneri-
cului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. 
Căci e ruşine numai să spunem ce fac 
ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, 
când sunt osândite de lumină, sunt 
date la iveală; pentru că ceea ce scoa-
te totul la iveală este lumina. De aceea 
EL zice: «Deşteaptă-te tu care dormi, 
scoală-te din morţi, şi HRISTOS te va 
lumina.» Luaţi seama deci să umblaţi 

cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţe-
lepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi 
vremea, căci zilele sunt rele.” 

Acesta este un scurt rezumat des-
pre cum să-L slujim pe DOMNUL 
cu TOATĂ inima, cu TOT sufletul, 
cu TOATĂ mintea, şi cu TOATĂ pu-
terea noastră. Multe biserici din ziua 
de azi şi mulţi oameni nereligioşi îţi 
pot spune că nu trebuie să-L iubeşti 
pe DOMNUL DUMNEZEU cu toa-
tă inima, sufletul, mintea şi puterea 
ta. Sunt nişte mincinoşi, nişte profeţi 
falşi despre care IISUS ne-a avertizat 
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Nobili europeni ucid pentru amuzament copii dezbrăcaţi 
în timpul unor petreceri cu vânători de oameni?
Marţi, 17 iunie, 2014, 7:29

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

Acesta este unul dintr-o serie de articole întocmite pe 
baza unor mărturii oculare în faţa Curţii Internaţionale 
de Drept Comun din Bruxelles. Cinci judecători din mai 
multe ţări examinează dovezile despre violarea, torturarea, 
uciderea şi răpirea minorilor, care ar fi fost comise de mem-
bri globali de elită ai reţelei Cultului Celui de-al Nouălea 
Cerc Satanic de Sacrificare a Copiilor. Sacrificiile de copii 
comise de cel de-al Nouălea Cerc ar fi avut loc regulat în 
catacombele unor catedrale catolice, la Vatican, pe moşii 
şi păduri private, şi la baze militare guvernamentale din 
Belgia, Olanda, Spania, Australia, Irlanda, Franţa, Anglia 
şi SUA. Au fost identificate cel puţin 34 de gropi comune în 
care fuseseră aruncaţi copiii, în Irlanda, Spania şi Canada - 
dar excavările au fost interzise de către guvernele din aceste 
ţări, Coroana Angliei şi biserica catolică. Printre numele 
prezente la activităţile Celui de-al Nouălea Cerc se numără 
Papa Francisc şi fostul Papă Ratzinger; oficiali ai bisericii 
anglicane, ai bisericii unite din Canada şi ai bisericii cato-
lice, inclusiv cardinali; membri ai roialităţii europene, cum 
ar fi Regina Elisabeta şi Prinţul Filip; oficiali ai armatei 
şi guvernelor canadian, australian, britanic şi american, 
inclusiv CIA, plus miniştri, judecători, politicieni şi oameni 
de afaceri importanţi din SUA, Belgia, Olanda, Canada, 
Australia, Franţa, Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii.

Adolescenţii erau drogaţi, dezbrăcaţi până la piele, vio-
laţi, vânaţi prin păduri şi apoi ucişi de roialitatea europeană, 
potrivit spuselor ultimului martor ocular din această săptă-

mână ce a apărut în faţa Curţii Internaţionale de Drept Co-
mun din Bruxelles. Această femeie a fost cel de-al patrulea 
martor ocular care a oferit detalii despre aceste petreceri cu 
vânători de oameni ale reţelei globale de elită, Cultul Celui 
de-al Nouălea Cerc Satanic de Sacrificare a Copiilor. Un fost 
membru al sindicatului drogurilor din Olanda, cunoscut 
sub numele de Caracatiţa, a depus mărturie că victimele 
acestor petreceri cu vânători de oameni proveneau din cen-
tre de detenţie juvenilă din Belgia şi Olanda.

“În 2004, am fost involuntar martoră la torturarea, vi-
olarea şi uciderea unor copii drogaţi, fapte comise pentru 
un grup de sus-puşi din Olanda”, a declarat o femeie. “Am 
fost dusă la o petrecere de vânătoare ce avea loc în Bel-
gia, aproape de Bruxelles, unde am văzut cum doi băieţi 
şi o fată cu vârstele între 14 şi 16 ani sunt vânaţi şi ucişi 
de personaje din elita globală. Petrecerea era păzită cu 
stricteţe de Gărzile Regale olandeze. Mi s-a comunicat că 
Regele Albert al Belgiei era şi el prezent.”

Patru martori oculari au confirmat că adolescenţii şi 
copiii au fost forţaţi să participe la petreceri cu vânători 
de oameni, unde ei şi alţi copii au fost violaţi, iar unii au 
fost ucişi; băieţilor decedaţi li s-au tăiat penisurile. Se pare 
că acestea erau expuse ca trofee pe pereţii unui palat din 
zona rurală olandeză. Unele petreceri de vânătoare erau 
organizate pe terenul palatului Reginei Beatrix a Olandei.

Terapeuta olandeză Toos Nijenhuis a afirmat că, atunci 
când avea patru ani, a fost forţată să fie martoră la uciderea 
unor copii, în care a fost implicat fostul Papă Ratzinger, un 
cardinal catolic olandez, şi tatăl Reginei Beatrix a Olandei, 
precum şi fondatorul Bilderberger, Prinţul regal Alfrink 
Bernhard. “Am văzut cum fostul Papă Joseph Ratzinger 
a ucis o fetiţă,” a confirmat un alt martor. “Eram la o vilă 
franceză, în toamna lui 1987. Au avut loc lucruri urâte, 
oribile, şi nu doar o dată. Ratzinger şi Bernhard erau unii 
dintre cei mai importanţi oaspeţi care au luat parte la eve-
nimente.”

În Irlanda, Spania şi Canada, au fost descoperite 34 
de gropi comune în care fuseseră aruncaţi copiii; aces-
tea par că au legătură cu activităţile Celui de-al Nouălea 
Cerc. Cea mai mare groapă a fost găsită la şcoala indie-
nilor mohawk din Brantford Ontario, unde în 2008 au 
fost identificate oase de copii înainte ca biserica catolică, 
guvernul canadian şi Coroana Angliei să oprească săpă-
turile arheologilor profesionişti. În 2013, Curtea ICLCJ 
i-au găsit pe Regina Elisabeta şi pe Prinţul Filip vinovaţi 
pentru dispariţia din 10 oct. 1964 a zece copii băştinaşi 
din şcoala catolică din Kamloops Columbia Britanică. 
În primele două săptămâni ale organizării instanţei din 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhirLohgDRc%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhirLohgDRc%26feature%3Dyoutu.be
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
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Coasta de Fildeş

2014, martorii au identificat unele nume din regalitatea 
olandeză şi belgiană, care participaseră la violarea şi uci-
derea unor copii şi nou-născuţi de etnie mohawk. Au fost 
numiţi Bernhard şi Regele Hendrick, consortul Reginei 
Wilhelmina a Olandei.

Se pare că la petrecerile cu vânători de oameni erau 
prezenţi răposatul Prinţ Johan Friso şi soţia sa, Mabel 
Wisse Smit, foşti miniştri, cel mai important om din 
armata olandeză, sub-secretarul statului Raad Van din 
Olanda, vice-regele Olandei şi alţi lideri globali de afaceri 
sau politici, inclusiv unii din SUA. “Cu siguranţă că regii 
actuali, Willem Alexander şi Filip, împreună cu soţiile lor, 
ştiu despre acest abuz şi despre moartea copiilor”, a decla-
rat un martor. “Nu fac nimic în această direcţie şi cel mai 
probabil cei care opresc investigaţiile şi urmăririle penale 
sunt chiar ei.”

În ianuarie 2014, fratele regelui Olandei, Prinţul Johan 
Friso, a murit, intrând în comă după ce aceste trei site-uri 
web în olandeză prezentate aici au ajuns pe internet. Si-
te-urile arată că Friso a participat la petrecerile cu vână-
tori şi ucideri de oameni. “Povestea a apărut pe internet 
după ce ani întregi ministerul de politici şi justiţie al 
Olandei a fost rugat să ia măsuri împotriva făptaşilor”, a 
declarat un martor. “Nimeni nu a făcut nimic pentru a-i 
opri pe aceşti criminali, probabil din cauză că Regina Bea-
trix şi Regele Albert se amestecau în investigaţii.”

Partidele de vânătoare de oameni ar fi avut loc pe terenu-
rile palatului Reginei Beatrix din Olanda. Doi martori au de-
clarat că fostul Papă Joseph Ratzinger şi tatăl Reginei Beatrix, 
răposatul Prinţ Alfrink Bernhard, erau prezenţi la sacrificarea 
copiilor. Se crede că ambii erau simpatizanţi ai naziştilor.

Curtea ICLCJ a primit un set de arhive iezuite legate 
de un cult de sacrificare a copiilor cunoscut sub numele 
de “Cavalerii întunericului”. Cultul a fost înfiinţat în 1933 
de iezuiţii catolici şi de divizia nazistă SS Waffen. Arhivele 
arată că Ratzinger a fost identificat ca membru al Cava-
lerilor în timp ce lucra ca asistent al preotului militar SS 
din lagărul de concentrare Ravensbruck din Germania. 
Arhivele mai arată că Ratzinger a luat parte la ritualurile 
de sacrificare a copiilor, folosind copii răpiţi din lagăre sau 
prizonieri politici.

Un alt document al instanţei, numit Privilegiul Ma-
gistraţilor, arăta că sacrificarea copiilor era o practică 
regulată la Vatican. La vârsta fragedă de 12 ani, “Svali”, 
din districtul San Diego, California, a afirmat că a fost 
adusă la catacombele de sub Vatican, pentru a fi martoră 
la sacrificarea unui băieţel de trei ani, care fusese drogat 
în prealabil. În acest videoclip reporterul a afirmat că, în 
urmă cu 24 ani, o anumită “Maria” i-a povestit cum fusese 
martora unui alt ritual satanic de sacrificiu al copiilor, ce 
avusese loc în aceleaşi catacombe de la Vatican.

Săptămâna trecută, un anchetator al poliţiei irlande-
ze a declarat în faţa Curţii ICLCJ că cei aproape 800 de 
bebeluşi îngropaţi într-o fosă septică a Surorilor Catolice 
fuseseră dezmembraţi şi decapitaţi - semne că ar fi putut fi 

ucişi în urma unui ritual satanic de sacrificare a copiilor. 
În ultimele două luni, Curtea ICLCJ a ascultat aceste măr-
turii emoţionante despre violarea, torturarea şi uciderea 
copiilor de către lideri catolici, membri ai familiilor regale 
europene şi alte elite globale; infracţiunile au avut loc cel 
mai târziu în anul 2010. Crimele Cultului Celui de-al No-
uălea Cerc Satanic de Sacrificare a Copiilor se pare că ar fi 
avut loc în interiorul catacombelor din catedralele catoli-
ce, inclusiv în cele ale Vaticanului, pe proprietăţi private, 
zone militare şi păduri din Olanda, Spania, Australia, 
Franţa, Anglia şi SUA.

Curtea ICLCJ a fost copleşită de noile dovezi descoperite 
şi de noii martori ce au hotărât să depună mărturie cu 
privire la activităţile Cultului Celui de-al Nouălea Cerc 
Satanic de Sacrificare a Copiilor. Aceştia au deconspirat 
posibila implicare a membrilor Cultului Celui de-al Nouălea 
Cerc Satanic de Sacrificare a Copiilor în sacrificarea, 
răpirea, exploatarea internaţională a copiilor, şi în reţele de 
droguri. Se aşteaptă ca cei cinci judecători internaţionali şi 
juriul format din 27 de membri să delibereze cel puţin un 
an, din cauza complexităţii dosarelor.  

A fost oferită amnistie cetăţenilor sau angajaţilor 
Vaticanului, ai Coroanei Angliei şi ai bisericilor şi statelor 
ce ar dori să depună mărturie sau să aducă dovezi care ar 
duce la acţionarea în justiţie a acestor elite globale suspec-
tate că ar fi comis crimele. Curtea ICLCJ oferă recompen-
se de până la 10.000 euro (în jur de 13,660 dolari).

Curtea Internaţională ICLCJ are peste 450 ofiţeri de 
drept comun în 13 ţări şi 51 grupuri conexe în operaţiu-
ne. Au fost disponibile fonduri locale de organizare pentru 
grupurile de drept comun care au aplicat prin Tribunalul 
Internaţional privind Infracţiunile Comise de Biserică şi 
Stat. Pentru a intra în contact cu ofiţerii curţii sau cu se-
cretarul ITCCS, Kevin Annett, trimiteţi un email la: itccs-
central@gmail.com, info@iclcj.com, admin@iclcj.com, hi-
ddenfromhistory1@gmail.com sau sunaţi la 250-591-4573 
(Canada) sau 386-323-5774 (SUA).

(traducere din limba franceză)
Sunt cu adevărat recunoscător pentru aceste broşuri 

pe care le-am distribuit şi care schimbă vieţile bărbaţi-
lor şi femeilor care sunt de acord să le citească.

Fie ca Domnul să te susţină cu justeţea sa atotpu-
ternică, ca să poţi continua să faci munca pentru care 
Dumnezeu te-a chemat în serviciul Său, aceea de a 
dezvălui adevărul. Suntem împreună cu tine în ini-
mile noastre; închisoarea nu te poate împiedica să faci 
munca lui Dumnezeu, iar cei care sunt în afara gratiilor 
sunt mai întemniţaţi decât cred. Ne rugăm pentru tine. 
Domnul îşi va aminti de tine la momentul potrivit.  
Konan Alexi               Lagune, Coasta de Fildeş

http://capoditutticapi008.blogspot.nl/
http://capoditutticapi008.blogspot.nl/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/7377402/Dutch-Prince-Bernhard-was-member-of-Nazi-party.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://itccs.org/
http://itccs.org/
http://itccs.org/
mailto:hiddenfromhistory1@gmail.com
mailto:hiddenfromhistory1@gmail.com
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de cinci ori doar în capitolul 24 din 
Evanghelia după Matei. EL ne averti-
zează pentru binele nostru.

Aproape toate lucrurile de pe pă-
mânt sunt false. Pământul are doar 6000 
de ani. Crezi în metoda de datare prin 
carbon sau ÎL crezi pe DUMNEZEU? 
Poţi să crezi că soţia lui Lot nu a fost 
transformată într-un stâlp de sare, dar 
DUMNEZEU aşa a spus, iar eu cred cu 
tărie în ce spune EL, cu toată inima, su-
fletul, mintea şi puterea mea. Vrei să ieşi 
din lume sau vrei să îi mai arunci o ulti-
mă privire, aşa cum a făcut soţia lui Lot? 
Pământul e condamnat în totalitate.16

Dacă vrei să te bucuri de viaţa 
eternă şi să nu fii şi tu condamnat, 
atunci spune această rugăciune:

DOMNUL meu şi DUMNEZEUL 
meu, ai milă de sufletul meu, un păcă-
tos.17 Eu cred că IISUS HRISTOS este 
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.18 Eu 
cred că EL a murit pe cruce şi 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 şi că EL stă de-a dreapta lui 
DUMNEZEU în acest moment şi aude 
confesiunea mea de păcate şi această 
rugăciune.21 Deschid uşa inimii mele 
şi te invit în inima mea, DOAMNE 
IISUS.22 Spală toate păcatele mele 
murdare în sângele prețios pe care l-ai 
vărsat în locul meu pe cruce la Golgo-
ta.23 Nu îmi vei întoarce spatele, IISUS, 
vei ierta păcatele mele şi îmi vei mântui 
sufletul. Știu, pentru că CUVÂNTUL 
TĂU, Biblia, ne spune aşa.24 CUVÂN-
TUL TĂU spune că nu vei întoarce 
spatele nimănui, inclusiv mie.25 Prin 
urmare, eu ştiu că TU m-ai auzit şi ştiu 
că TU mi-ai răspuns şi ştiu că eu sunt 
mântuit.26 Și îți mulțumesc, DOAMNE 
IISUS, pentru mântuirea sufletului 
meu, iar eu voi arăta recunoştința mea 
prin a face voia ta şi prin a nu păcătui.27

După mântuire, IISUS a spus să fie 
botezați, complet scufundați în apă, 
în numele TATĂLUI şi al FIULUI şi 
al SFÂNTULUI DUH.28 Studiază cu 
sârguință Biblia Regelui Iacob in RO 
şi fă ceea ce spune.29

DOMNUL vrea să spui şi altora 
de mântuirea ta (Marcu 16:15). Puteți 
deveni un distribuitor al cărților evan-
ghelice ale Pastorului Tony Alamo. Vă 

vom trimite cărțile gratuit. Sunați sau 
contactați-ne prin e-mail pentru mai 
multe informații. Distribuie acest me-
saj şi altor persoane.

Dacă doriți să salvați lumea, cum 
porunceşte IISUS, atunci nu îl jefuiți pe 
DUMNEZEU de zeciuiala şi darurile 
LUI. DUMNEZEU a spus: “Îl va pră-
da un om pe DUMNEZEU? Cu toate 
acestea, voi m-ați jefuit. Dar voi între-
baţi: Cu ce Te-am  jefuit? Cu zeciuielile 
şi darurile de mâncare. Sunteţi bleste-
maţi, câtă vreme căutaţi să MĂ prădați, 
tot poporul în întregime! [şi întrea-
ga lume]. Aduceţi însă toate dările [o 
“dare” este 10% din venitul brut] ca să 
fie carne [hrană spirituală] la casa vis-
tieriei [suflete mântuite], puneţi-MĂ 
astfel la încercare, zice DOMNUL OŞ-
TIRILOR, şi veţi vedea dacă nu vă voi 
deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă 
nu voi turna peste voi belşug de binecu-
vântare, 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 OŞTIRILOR. 
Toate neamurile vă vor ferici atunci, 
căci veţi fi o ţară plăcută, zice DOM-
NUL OŞTIRILOR” (Maleahi 3:8-12)

(Continuare de la pagina 5)

SOŢIA LUI LOT

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 Octombrie 2014, 2015 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo  ® Înregistrat Octombrie 2014, 2015
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