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CARELE DE FOC
de Tony Alamo

(Continuare la pagina 2)

Atunci când oamenii văd 
cuvântul “car” se gândesc la o 
singură semnificaţie, şi anume 
la “un cărucior pe două roţi, 
tras de cai, folosit în antichitate 
în războaie, curse etc.” Dicţio-
narul Webster, de asemenea, 
ne trimite la termenul “VEHI-
CUL” (n. trad. în limba engle-
ză, termenul “car” se traduce 
şi prin vehicul, autoturism, 
automobil). Căutând cuvântul 
“vehicul”, observăm că acesta 
provine din latinescul “carrus”, 
care înseamnă “car”. Car mai 
înseamnă şi “(1) orice vehicul 
pe roţi; (2) un vehicul care se 
deplasează pe şine, precum 
un tramvai sau un cărucior; 
(3) un automobil; şi (4) cabină de lift.” 
O versiune modernă a acestui termen 
include aeronave, OZN-uri, farfurii zbu-
rătoare şi orice vehicul de transport de 
persoane, îngeri etc. Traducerea ebraică 
pentru “car” poate fi “mulţimi” sau “va-
goane”. Aşadar, cuvântul “car” are multe 
înţelesuri. 

În 2 Împ. 6:15, când însoţitorul (sau 
slujitorul) omului lui DUMNEZEU 
(Elisei) s-a trezit dis-de-dimineaţă şi 
a ieşit afară, a văzut o oaste cu cai care 
înconjura cetatea (acestea nu erau care 
de foc, întrucât ele purtau doar băr-
baţi). Însoţitorul (slujitorul) lui Elisei 
l-a întrebat: 

“– Stăpâne, ce vom face?”
“– Nu te teme”, i-a răspuns acesta, 

“căci cei ce sunt cu noi sunt mai mulţi 
decât cei ce sunt cu ei.”

Apoi Elisei s-a rugat lui DUMNE-
ZEU, zicând: “O, DOAMNE, deschide-i 
ochii, ca să poată vedea!” Şi DOMNUL a 
deschis ochii slujitorului şi el a putut să 
vadă dealurile acoperite de cai şi de care 
de foc din jurul lui Elisei. Aceste care 
sunt diferite de carele siriene, deoarece 
acestea îi purtau pe îngeri. Ele sunt “care 
de foc” şi nu sunt vizibile ochiului ome-
nesc, decât atunci când DUMNEZEU 
ne îngăduie să le vedem. EL permite 
astăzi tot mai multor oameni să vadă 

farfuriile zburătoare cereşti. 
Acestea survolează deasupra 
pământului înainte de întoar-
cerea lui IISUS şi, potrivit 
poruncilor lui DUMNEZEU, 
cauzează dezastre pe alo-
curi, din pricina blasfemiei, 
idolatriei şi multor altor căi 
păcătoase ale oamenilor.1

Unii oameni cred că tot 
ceea ce trebuie să facem este 
să credem în cuvintele “IISUS 
HRISTOS” şi ne vom mântui. 
De fapt, ceea ce DUMNE-
ZEU vrea să spună este că 
trebuie să credem în tot ceea 
ce DOMNUL nostru IISUS 
a spus, a făcut şi continuă să 
facă prin TRUPUL SĂU care 

este Biserica LUI, Mireasa LUI. De ace-
ea, în Cartea Apocalipsei, EL ne spune 
că trebuie să fim preocupaţi cu râvnă în 
a-L urma pe EL.2

Mulţi oameni susțin că ei cred în nu-
mele SĂU, aşa cum şi diavolul crede în al 
SĂU nume şi se înfioară (Iacov 2:19). Cu 
toate acestea, IISUS ne spune că ne cere 
să-L urmăm şi să ţinem toate poruncile 
LUI, cu râvnă!3 Dacă încălcăm chiar şi 
numai una dintre poruncile SALE, la fel 
de bine le-am putea încălca pe toate, căci 
este suficient să încălcăm chiar şi numai 
una dintre poruncile SALE pentru a ne 
condamna sufletele la un Iad etern şi la 
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1 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, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-
21, 20:1-3, 21:9   2 Mat. 3:7-10, 7:13-23, Ioan 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Rom. 12:5-21, Gal. 5:14-26, Ef. 4:20-32, Tit 2:11-15, Evr. 2:1-3, Iacov 1:21-27, 1 Pet. 4:7-8, 2 Pet. 1:3-11, 1 
Ioan 2:3-11, 15-17, 3:4-12, Apoc. 3:14-22  3 Apoc. 3:14-22   
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o veşnicie în Iazul de Foc.4 Tocmai de 
aceea IISUS ne şi avertizează că vorbeşte 
serios. EL spune: “Ştiu Faptele tale [EL 
ştie tot ceea ce spunem şi facem]: că nu 
eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai 
fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti 
căldicel, nici rece, nici în clocot, am să 
te scuip din gura MEA” (Apocalipsa lui 
Ioan 3:15-16).

Cum se face, aşadar, că DOMNUL 
ştie tot ceea ce spunem şi facem? Noi 
ştim că tot ceea ce am spus şi am să-
vârşit sau tot ceea ce vom spune şi vom 
săvârşi, este scris într-o carte.5 Mai ştim 
şi că DUMNEZEU este pretutindeni, 
că universul nu ÎL poate conţine.6 EL 
este, de asemenea, omnipotent, ceea ce 
înseamnă că are putere şi autoritate ne-
limitate. EL este atotputernic.7 EL  este 
omniprezent, ceea ce înseamnă că este 
prezent în toate locurile în acelaşi timp.8 
DUMNEZEU poate să ştie cu uşurinţă 
tot ceea ce spunem şi facem, dar ÎI este 
cu neputinţă să mintă (Evrei 6:18).

Este foarte important ca noi să ÎL 
credem pe IISUS când spune că vom fi 
judecaţi pentru fiecare cuvânt nefolo-
sitor.9 Matei 12:36 ne spune: “Vă spun 
că, în ziua judecăţii, oamenii vor da 
socoteală de orice cuvânt nefolositor 
pe care-l vor fi rostit.” Apocalipsa lui 
Ioan 20:11-12 spune: “Apoi am văzut 
un scaun de domnie mare şi alb, şi pe 
Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au 
fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit 
loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, 
mari şi mici, stând în picioare înaintea 
DOMNULUI. Şi s-au deschis cărţile. 
Şi a fost deschisă o altă carte, care este 
Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi 
după Faptele lor, după cele ce erau scrise 
în cărţile acelea.”

Am scris într-o altă broşură că DUM-
NEZEU ÎŞI trimite îngerii să nimicească 
nelegiuiţii şi locurile păcătoase de pe 
pământ.10 Cartea Apocalipsei ne vorbeşte 
despre primele şapte pedepse, urmate de 
alte şapte, pe care îngerii le vor arunca 
pentru a distruge în întregime pământul 
plin de păcate (Apocalipsa 8:6 până la 
9:21, 11:14-19, 16:1-21).

Un înger a distrus, de asemenea, 
armata lui Sanherib, 185.000 de băr-
baţi într-o singură noapte. “În noaptea 
aceea, a ieşit îngerul DOMNULUI şi 
a lovit [ucis] în tabăra asirienilor o 
sută optzeci şi cinci de mii de oameni 
[185.000]. Şi când s-au sculat dimineaţa, 
iată că toţi erau nişte trupuri moarte.” 
(2 Împ. 19:35).11 Când David a păcătuit 
numărând poporul lui Israel, lucru pe 
care DUMNEZEU nu l-a dorit, DUM-
NEZEU a trimis un înger să arunce o 
pedeapsă asupra copiilor lui Israel, care 
a ucis 70.000 dintre ei (2 Samuel 24:15).

Omniprezent fiind, adică pretutin-
deni în acelaşi timp, DUMNEZEU ÎŞI 
trimite îngerii, care sunt oamenii SĂI, 
să-i blesteme pe oamenii pământului şi 
să îi distrugă pe cei răi. Îngerii sunt, de 
asemenea, mesageri însărcinaţi să adu-
că veşti de bucurie oamenilor precum 
Maria şi Elisabeta.12

Or, există un foc de la DUMNEZEU, 
care arde ca o văpaie pe care Apostolul 
Petru o menţionează în 2 Petru 3:7-14: 
“Iar cerurile şi pământul de acum sunt 
păzite şi păstrate, prin acelaşi CUVÂNT, 
pentru focul din ziua de judecată şi 
de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Dar, 
preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, 
pentru DOMNUL, o zi este ca o mie de 
ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. [Acest 
lucru înseamnă pur şi simplu că DUM-
NEZEU nu trebuie să se grăbească să ne 
judece, fiindcă vieţile noastre sunt foarte 
scurte.13 DUMNEZEU este veşnic; EL 

vieţuieşte pentru totdeauna.14 Într-o cli-
pită ne vom înfăţişa înaintea LUI, iar El 
ştie acest lucru.15 EL are timp mai mult 
decât suficient. Când timpul nu va mai 
exista, EL ne va întâlni - foarte curând]. 
“DOMNUL nu întârzie în împlinirea 
făgăduinţei LUI [judecata SA], cum 
cred unii; ci are o îndelungă răbdare 
pentru noi şi doreşte ca niciunul să nu 
piară, ci toţi să vină la pocăinţă. [înainte 
să se încheie clipa judecăţilor noastre].

“Ziua DOMNULUI însă va veni ca 
un hoţ în noapte. În ziua aceea, cerurile 
vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se 
vor topi de mare căldură, şi pământul, 
cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă 
toate aceste lucruri au să se strice, ce fel 
de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o 
purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi 
grăbind venirea zilei lui DUMNEZEU, 
în care cerurile aprinse vor pieri şi 
trupurile cereşti se vor topi de căldura 
focului? Dar noi, după făgăduinţa LUI, 
aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, 
în care va sălăşlui dreptatea. De aceea, 
preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste 
lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea 
LUI fără prihană, fără vină şi în pace.”

Mai există un foc al lui DUMNEZEU 
care nu arde precum cel despre care 
vorbeam adineaori, dar care mistuie tot 
cerul şi pământul. Iată câteva exemple 
de astfel de foc. Apocalipsa 1:13-14 ne 
spune că a existat unul aşezat în mijlocul 
celor şapte sfeşnice, simboluri ale celor 
şapte biserici “… Cineva care semăna cu 
FIUL OMULUI [IISUS], îmbrăcat cu o 
haină lungă până la picioare şi încins la 
piept cu un brâu de aur. Capul şi părul 
LUI erau albe ca lâna albă, ca zăpada 
[EL fiind simbolizat de MIELUL LUI 
DUMNEZEU, ucis înainte de întemeie-
rea lumii pentru păcatele tuturor celor 
care se vor căi de ele16]; ochii LUI erau 
ca PARA FOCULUI.”

4 Iacov 2:10-11   5 Deut. 31:21, 1 Împ. 8:39, 2 Împ. 19:27, 1 Cron. 28:9, Iov 31:4, 34:21-22, 25, Psa. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Isa. 29:15-16, Ezec. 11:5, Luca 16:15, Fapte 15:18, 
Evr. 4:13, 1 Ioan 3:20, Apoc. 20:12-13   6 1 Împ. 8:27, 2 Cron. 2:6, Psa. 139:7-16, Prov. 15:3, 11, Ier. 23:23-24   7 Gen. 17:1, 35:11-12, 1 Cron. 29:11-12, 2 Cron. 20:6, Iov 42:2, Psa. 
104:1-32, Isa. 26:4, 40:12-18, 21-28, Mat. 19:26, 24:30, 28:18, Luca 1:37, Ioan 17:2, Fapte 26:8, Ef. 1:19-22, Col. 1:12-19, 2:10, Evr. 1:1-12,  Apoc. 4:11, 16:9, 19:6   8 Psa. 139:3-10, 
Ier. 23:23-24, Fapte 7:48-49, 17:24   9 Psa. 19:14, Mat. 12:36-37   10 “Armata şi Forţele Armate ale lui Dumnezeu (Îngerii Păzitori),” “Îngerii din Ceruri zburând deasupra planetei 
noastre,”   Gen. 19:1-25, Exod. 33:1-3, 2 Sam. cap. 24, 2 Împ. 6:8-17, 19:1-35, 2 Cron. 20:1-24, 32:1-22, Psa. 34:7, 35:4-6, Zah. 1:7-21, Mat. 13:36-43, 47-50, 16:27, Fapte 12:21-23, 
Iuda 14-15, Apoc. 7:1-2, cap. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   11 2 Cron. 32:19-21, Isa. 37:36    12 Gen. 16:6-15, 21:14-21, Judc. cap. 
13, 1 Împ. 19:1-8, Dan. cap. 6, Mat. 1:18-25, 28:1-8, Luca 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Fapte 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44   13 1 Cron. 29:15, Iov 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Psa. 22:29, 
39:4-6, Isa. 2:22, 40:6-7, Iacov 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24   14 Exod. 15:18, Deut. 32:39-40, Iov 36:26, Psa. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Isa. 44:6, Plîng. 
5:19, Dan. 4:34, Luca 1:33, Evr. 1:10-12, 1 Tim. 1:17, 6:15-16, Apoc. 1:8, 17-18, 4:8-11   15 Psa. 73:18-19, Ecl. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Fapte 17:30-31, Rom. 2:5-13, 16, 14:10-12, 
1 Cor. 15:52, 2 Cor. 5:10, Evr. 10:26-31, Apoc. 11:18, 20:11-15   16 Isa. 53:4-12, Ioan 1:29, 1 Pet. 1:18-19, Apoc. cap. 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27  
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“Îngerul DOMNULUI i S-a arătat 
[lui Moise] într-o flacără de foc, care 
ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a 
uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi 
rugul nu se mistuia deloc” (Exodul 3:2).

“Şi DOMNUL mergea înaintea lor 
[poporul lui Israel], ziua într-un stâlp 
de nor, ca să-i călăuzească pe drum, 
iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i 
lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi 
noaptea” (Exodul 13:21).

“Înfăţişarea slavei DOMNULUI era 
ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, 
înaintea copiilor lui Israel” (Exodul 
24:17).

În Matei 3:11, Ioan Botezătorul 
spune: “Cât despre mine, eu vă botez 
cu apă, spre pocăinţă; dar CEL [IISUS] 
ce vine după mine este mai puternic 
decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I 
duc încălţămintea. El vă va boteza cu 
DUHUL SFÂNT şi cu FOC.”

“Pe când şedea la masă cu ei, a luat 
pâinea; şi, după ce a rostit binecuvânta-
rea, a frânt-o şi le-a dat-o. Atunci li s-au 
deschis ochii şi L-au cunoscut; dar EL 
S-a făcut nevăzut dinaintea lor. Şi au zis 
unul către altul: «Nu ne ardea inima în 
noi când ne vorbea pe drum şi ne des-
chidea Scripturile?»” (Luca 24:30-32).

În 2 Împ. 6:17, Elisei s-a rugat lui 
DUMNEZEU să deschidă ochii înso-
ţitorului său, slujitorului său, zicând: 
“Doamne, deschide-i ochii să vadă. Şi 
DOMNUL a deschis ochii slujitorului, 
care a văzut muntele plin de cai şi de care 
[căruţe, OZN-uri, farfurii zburătoare] 
de FOC [acelaşi cu DUHUL SFÂNT, 
acel FOC cu care IISUS ne botează 
atunci când suntem înzestraţi cu putere 
de sus, botezaţi cu DUHUL SFÂNT şi 
cu FOC] împrejurul lui Elisei.”

În Faptele Apostolilor 1:7-9, IISUS 
le spune ucenicilor SĂI: “Nu este treaba 
voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; 
pe acestea TATĂL le-a păstrat sub stă-
pânirea SA. Ci voi veţi primi o putere 
[FOC şi RÂVNĂ], când Se va coborî 

DUHUL SFÂNT peste voi, şi-MI veţi 
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, 
în Samaria şi până la marginile pămân-
tului. După ce a spus aceste lucruri, pe 
când se uitau ei la EL, S-a înălţat la cer, 
şi un nor L-a ascuns din ochii lor.”

DUHUL SFÂNT L-a ridicat pe IISUS 
la Cer. DUHUL SFÂNT este cel care 
operează OZN-urile, farfuriile zbură-
toare sau carele de FOC cu îngerii în 
ele. Acestea nu provin de pe nicio altă 
planetă. Ele sunt cereşti – din Ceruri 
– şi survolează deasupra pământului 
cu doar câteva clipe înainte de sfârşitul 
timpului, înainte ca IISUS să se întoarcă 
pe pământ. De asemenea, ele introduc 
începutul durerilor despre care IISUS 
vorbea în capitolul 24 din Evanghelia lui 
Matei. Acestea sunt cuvintele lui IISUS: 
“Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. 
Fiindcă vor veni mulţi în Numele MEU, 
zicând: Eu sunt HRISTOS; şi vor înşela 
pe mulţi. Şi veţi auzi de războaie şi veşti 
de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, 
căci toate aceste lucruri trebuie să se 
întâmple, dar încă nu este sfârşitul. Un 
neam se va scula împotriva altui neam, 
şi o împărăţie împotriva altei împărăţii 
şi va fi foamete şi ciumă, [ciuma este o 
boală epidemică mortală; urgie; tot ceea 
ce poate fi considerat nociv], şi cutremu-
re, în locuri diferite. Toate acestea sunt 
începutul durerilor.” (Matei 24:4-8).

Nu crezi că am trecut de etapa de 
început a durerilor? Versetul 9 spune: 

“Atunci vor pune să fiţi chinuiţi [iar 
DUMNEZEU şi îngerii vă privesc!] şi 
vă vor omorî [după cum i-au omorât 
pe bărbaţii, femeile şi copiii în Asediul 
de la Waco – iar DUMNEZEU şi îngerii 
SĂI privesc. Janet Reno şi Bill Clinton 
au afirmat pe postul naţional de televi-
ziune că amândoi îşi asumă răspunde-
rea deplină pentru acest masacru. Bill 
Clinton a declarat: «Asta ar trebui să le 
fie oamenilor învăţătură de minte, să 
nu mai aparţină niciunui cult.» Acesta 
a fost un act ilegal, neconstituţional 
împotriva Primului Amendament pe 
care l-a făcut – şi pe care spunea că l-a 
făcut – Bill Clinton]; şi voi [adevăraţii 
creştini] veţi fi urâţi de toate neamurile 
pentru numele MEU. [pentru că Îl iu-
biţi pe IISUS. IISUS şi îngerii păzitori 
urmăresc tot ceea ce se întâmplă aici pe 
pământ]. Atunci mulţi vor cădea [din 
pricina prigoanei îndreptate împotri-
va creştinilor adevăraţi (nu catolici)], 
se vor vinde unii pe alţii [aşa cum au 
făcut-o] şi se vor urî unii pe alţii [aşa 
cum o fac şi astăzi]. Se vor scula mulţi 
prooroci mincinoşi [ai Satanei] şi vor 
înşela pe mulţi. [În Cartea Apocalipsei 
12:9 stă scris: «Şi balaurul cel mare, 
şarpele cel vechi, numit diavolul şi Sa-
tana, acela care înşeală întreaga lume, 
a fost aruncat (din Ceruri) pe pământ; 
şi împreună cu el au fost aruncaţi şi 
îngerii lui.»] Şi, din pricina înmulţirii 

(Continuare la pagina 4)

Ghana
Stimate Pastore Tony Alamo, 

Dumnezeu să vă binecuvânteze din belşug pentru eforturile dumneavoastră 
bune pe care încă le depuneţi pentru popoare. Biserica mea, The Grace Hour Mi-
nistry International, din Ghana, a vizitat câteva orăşele din jurul provinciei Ma-
fia-Kumasi pentru a distribui buletinele dumneavoastră informative la peste 5.000 
de oameni. Vestea bună pe care le-am dus-o a făcut ca 500 de oameni să se predea 
cu totul lui Hristos, iar apoi am programat să ne întâlnim marţea şi duminica pen-
tru a studia Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru a ne ruga pentru misiunea dumnea-
voastră de slujire. Tema anului pe care le-am propus-o a fost: 2013 – Anul Reuşitei 
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fărădelegii, dragostea celor mai mulţi 
se va răci. Dar cine va răbda până la 
sfârşit va fi mântuit. [DUMNEZEU şi 
carele de FOC urmăresc şi ascultă tot.] 
Evanghelia aceasta [aceste adevăruri] a 
Împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească drept mărturie 
tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfârşitul [lumii]. De aceea, când veţi 
vedea «urâciunea pustiirii», despre care 
a vorbit prorocul Daniel, «aşezată în 
Locul Sfânt» – cine citeşte să înţeleagă!” 
(Matei 24:9-15). 

Urâciunea care pustieşte lumea în-
treagă va avea loc atunci când Papa de la 
Roma, Vaticanul, va reuni conducătorii 
tuturor naţiunilor la un loc pentru a 
forma Guvernul Unic Mondial, Noua 
Ordine Mondială, care este fiara. Aceas-
ta se va realiza prin spiritul Satanei.

Iată un articol din 10 decembrie 2012 
care face referire la un comunicat de 
presă de la Vatican: “Vaticanul cere for-
marea Guvernului Mondial şi a unei Noi 

Ordini Mondiale”, de Andrew Puhanic, 
colaborator la revista online Activist 
Post. “Liderul Bisericii Catolice [cult], 
Papa Benedict al XVI-lea, a cerut înfiin-
țarea unui Guvern Mondial şi a unei Noi 
Ordini Mondiale. Într-un discurs ţinut 
la Consiliul Pontifical pentru Dreptate 
şi Pace, luni, 3 decembrie 2012, Papa 
a cerut «construirea unei comunităţi 
mondiale, cu o autoritate corespunză-
toare,» pentru a sluji «binelui comun al 
familiei umane.»”

Binele comun? În Apocalipsa 16:1-2, 
DUMNEZEU a spus că dacă ne alăturăm 
unei asemenea organizaţii condamna-
bile, precum această fiară, acest Guvern 
Unic Mondial, această Nouă Ordine 
Mondială, ne pecetluim singuri propriul 
destin: “Şi am auzit un glas tare care ve-
nea din Templu şi care zicea celor şapte 
îngeri: «Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ 
cele şapte potire ale mâniei lui Dumne-
zeu!» 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 
[care, din nou, este semnul Guvernului 
Unic Mondial, al Noii Ordini Mondiale], 

şi care se închinau icoanei ei [care este 
întreaga mulţime de oameni înşelaţi şi 
nemântuiţi].”

În Apocalipsa 19:20 stă scris: “Şi fiara 
[Guvernul Unic Mondial, Noua Ordine 
Mondială în frunte cu Roma17] a fost 
prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins 
proorocul mincinos [care este cultul 
bisericesc romano-catolic] care făcuse 
înaintea ei semnele [minuni false, cum 
ar fi apariţiile Mariei şi statuile lui IISUS 
care sângerează pe cruce, precum şi sta-
tui mariane cu mâinile-i sângerânde] cu 
care amăgise pe cei [întreaga mulţime 
de oameni pe care i-a amăgit Satana] ce 
primiseră semnul fiarei şi se închinaseră 
icoanei ei [cei care au slujit guvernului 
său şi care apar pe statele lui de plată]. 
Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii 
în iazul de foc care arde cu pucioasă.” 

Prin ceea ce face şi spune, acest 
papă împinge lumea amăgită cu repe-
ziciune spre acceptarea semnului fiarei 
pe mână sau pe frunte. Toţi aceia care 
acceptă acest semn nu fac altceva decât 
să îl hulească pe DUHUL SFÂNT, iar 
acest papă înşală mulţi oameni în nu-

(Continuare de la pagina 3)

CARELE DE FOC

California

17 Apoc. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3   18 Ier. 6:13-14, 8:11, Ezec. 13:9-10, Mat. 10:34, 1 Tes. 5:1-9   

Bisericii Alamo,
Vă mulţumesc pentru ultima cutie cu 

broşuri. Mi-ar prinde bine încă una. Mi-au 
mai rămas doar trei broşuri!

Când văd o mulţime de maşini, îmi vine 
să le pun pe parbrize! Caseta înregistra-
tă de Pastorul Alamo despre semănat a 
avut un mare impact asupra vieţii mele. 
Pastorul Tony a mai spus: “Faceţi ceva cât 
mai puteţi.”  Ieri am trecut pe la o şcoală 
a unei biserici luterane cu multe maşini şi 
un colegiu, iar apoi am fost în zona debar-
caderului de lângă Seal Beach şi am rămas 
fără broşuri! A fost o minunată zi în Dom-
nul şi chiar m-am bucurat de sportul meu 
preferat, acela de “a-i da câteva şuturi în 
fund diavolului”, şi, după cum zicea Pasto-
rul Tony, “îmi aduce o mare bucurie.” Mul-
tă lume află despre Tony prin intermediul 
presei controlate de Vatican, după cum 
ştiţi! Când le dau acestor persoane bro-
şurile, mă asigur că acestea află adevărul 
despre Pastorul Alamo! Campaniile defăi-
mătoare care sunt organizate împotriva lui 
sunt complet false, iar ei îl urăsc (aşa cum 
L-au urât pe Iisus), deoarece este inamicul 

public numărul 1, pentru că a expus Vati-
canul, cultul Satanei. 

Este un război al cuvintelor, după cum 
spunea Pastorul Alamo, adevărul lui Dum-
nezeu împotriva minciunilor Satanei! Dar 
multe persoane cărora le-am dat broşurile 
ascultă adevărul despre misiunea de sluji-
re Alamo! Cu cât Tony este mai persecutat, 
cu atât mai tare ştiu că el este de la Dom-
nul. Nu trebuie decât să asculţi mesajele 
sale, ca să ştii că este un adevărat profet 
al lui Dumnezeu! Mare-ţi va fi răsplata în 
Ceruri, Pastore Tony, căci ţi-ai oferit viaţa 
lui Dumnezeu, pentru ca ceilalţi să poa-
tă fi salvaţi şi să ajungă în Rai pentru tot-
deauna, scăpând de focul veşnic al iadu-
lui! Chiar dacă ar fi să te omoare, eu ştiu 
că, prin lucrarea lui Dumnezeu pe care 
ai început-o, se va continua predicarea 
Evangheliei veşnice! Satana nu poate opri 
o adevărată lucrare a lui Dumnezeu! Şi 
chiar dacă eşti în închisoare, evanghelia 
continuă să fie predicată mai puternic ca 
oricând prin articolele tale şi prin creştinii 
din lumea întreagă, devotaţi la fel ca tine, 

Pastore. Satana este un vrăjmaş învins. 
Mărire lui Dumnezeu!

Vaticanul, marea desfrânată, nu s-a 
schimbat şi nici n-o va face vreodată! Mă 
rog ca Dumnezeu să îl ferească pe Pastorul 
Alamo de această fiară satanică şi ştiu că aşa 
va face! “Orice armă făurită împotriva ta va fi 
fără putere”. Ce promisiune! “Nu vă atingeţi 
de unşii Mei – a zis El – şi nu faceţi rău proo-
rocilor Mei!” Apocalipsa 18:24 spune: “şi pen-
tru că acolo [Vaticanul] a fost găsit sângele 
proorocilor, şi al sfinţilor, şi al tuturor celor ce 
au fost ucişi pe pământ.” Dar ştim cine trium-
fă în final, iar acela nu e diavolul! Continuaţi 
tot aşa! Ştiu că aşa veţi face, voi, credincioşii 
bisericii, şi tu, Tony. După cum spunea Tony, 
“Sunt convins că ai auzit de noua lege a urii – 
că dacă eşti împotriva căsătoriilor între per-
soanele de acelaşi sex e o infracţiune.” Sunt 
convins că o vor pune în aplicare curând. 

Mulţumesc încă o dată pentru tot. Aş-
tept cu nerăbdare broşurile, ca să pot con-
tinua să-l atac pe Satana! Lăudat fie Dom-
nul!
W. D.      Lakewood, CA
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mele păcii şi al siguranţei.18 Apocalipsa 
13:16-17 spune, “Şi [Satana întrupat în 
papă, biserica sa falsă, şi Noua sa Ordi-
ne Mondială, Guvernul Unic Mondial] 
a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi 
săraci, slobozi şi robi, să primească un 
semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi 
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde 
fără să aibă semnul acesta, adică numele 
fiarei sau numărul numelui ei.”

În comunicatul său de presă, Papa 
adaugă că acesta este, “un mijloc de 
apărare a păcii şi dreptăţii globale” 
[«Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi 
să împliniţi poftele tatălui vostru. El 
de la început a fost ucigaş; şi nu stă în 
adevăr, pentru că în el nu este adevăr. 
Ori de câte ori spune o minciună, vor-

Mă numesc Suzette Brown şi de aproa-
pe cinci ani sunt membră a Bisericii Creş-
tine de Slujire Tony Alamo. Aceştia au 
fost cei mai buni cinci ani din viaţa mea. 
Prin învăţăturile pastorului meu, Tony 
Alamo, am învăţat cum să citesc Biblia cu 
evlavie şi cum să dau mărturie oameni-
lor. Sunt atât de recunoscătoare bisericii 
creştine a lui Tony Alamo, deoarece, după 
ce am primit salvarea, am dorit să-I slu-
jesc Domnului din toată inima mea şi să-I 
predau Lui viaţa mea, iar uşile acestei bi-
serici au fost deschise pentru mine. 

Am fost crescută în diferite biserici 
creştine de la o vârstă foarte fragedă. 
Când eram mică, îmi plăcea muzica gos-
pel. Unchiul meu, Mike, era pastor şi îmi 
vorbea despre Iad pe când aveam cinci 
ani. Mi-a povestit despre foc şi chinurile 
veşnice. Eu l-am întrebat: “Cum mă pot 
mântui?” El s-a rugat cu mine. Îmi amin-
tesc că mă rugam astfel: “Doamne, eu 
cred că ai murit pe cruce pentru păcatele 
mele şi ai înviat a treia zi. Vino în inima 
mea, Doamne Iisuse.” Nu mi s-a vorbit 
niciodată despre sângele lui Iisus care 
are puterea de a spăla păcatele mele sau 
că trebuia să păstrez poruncile lui Dum-
nezeu. Unchiul meu mi-a spus că am 
fost salvată şi că nu puteam să-mi pierd 
mântuirea. Credeam că “odată mântuită, 
voi fi mântuită pentru totdeauna”, şi că 

nimeni nu putea fi perfect. Asta e ceea ce 
îmi spuneau bisericile. Eu chiar credeam 
că, pentru a dobândi mântuirea, tot ce 
trebuia să fac era să spun o rugăciune şi 
să cred că Iisus a murit pe cruce pentru 
păcatele mele. De la vârsta de cinci ani 
am tot crezut că fusesem mântuită. 

În clasa a XII-a, frecventam o biseri-
că baptistă din sud. Pastorul bisericii şi 
şeful corului comiteau păcate, lucru care 
m-a făcut să mă îndepărtez de creşti-
nism. Nu că eu aş fi fost mai bună, căci şi 
eu eram o păcătoasă. Am încetat să mai 
merg la biserică. 

În ultimul meu an de liceu voiam să 
mă distrez şi să fiu în rând cu lumea. Eram 
o elevă de nota zece pe linie. În acelaşi 
an am început să îmi petrec timpul cu 
oameni nepotriviţi şi treptat am devenit 
dependentă de metamfetamină. Am 
început să consum acest drog în fiecare 
zi. Ajunsesem să mint, să fur şi să vând 
droguri. Viaţa mea se degradase complet. 
Eram atât de pierdută şi devenisem atât 
de depresivă! Mă simţeam goală pe 
dinăuntru şi singură. Am plecat de acasă 
şi m-am mutat cu prietenul meu care era 
traficant de droguri, şi am devenit foarte 
nefericită. M-am lăsat de şcoală şi de 
serviciu şi trăiam pur şi simplu o viaţă de 
drogată. Timp de opt ani din viaţa mea 
am consumat metamfetamină. Nu îmi 

Mărturia lui Suzette Brown

(Continuare la pagina 6)

(Continuare la pagina 8)

dorisem niciodată să fiu dependentă, 
dar Satana mă controla, iar eu nu mă 
puteam opri. 

La câţiva ani după evenimentul de la 
11 septembrie, am urmărit serialul Loo-
se Change. Am văzut cum s-au prăbuşit 
Turnurile Gemene şi am ştiut că fusese o 
demolare controlată. Am început să fac 
nişte cercetări cu privire la incidentul de 
la acea dată. Voiam să cunosc adevărul 
şi să aflu cine fusese responsabil pentru 
tragedia de la 11 septembrie. Nu cre-
deam ceea ce afirma guvernul. Am făcut 
cercetări timp de aproape cinci ani – mii 

Sora Suzette Brown

beşte din ale lui, căci este mincinos şi 
tatăl minciunii» (Ioan 8:44).]. Potrivit 
viziunii sale de stabilire a Guvernului 
Mondial şi a unei Noi Ordini Mondi-
ale, se presupune că Papa nu va crea o 
nouă superputere, ci un nou organism 
de conducere [care este pentru o lume 
nemântuită şi condamnată (dar cu 
izbăvire pentru sfinţi)] care oferă celor 
(politicieni fără scrupule) care sunt res-
ponsabili de luarea deciziilor un criteriu 
de judecată şi instrucţiuni practice. Papa 
a fost citat spunând că «Organismul 
propus (Guvernul Mondial) nu ar fi 
o superputere, concentrată în mâinile 
câtorva, care va domina toate popoarele, 
exploatându-i pe cei mai slabi.» [Este 
exact ceea ce intenţionează să facă şi 

ceea ce tocmai pune în aplicare.] De 
asemenea, Papa şi-a descris viziunea 
ca fiind «o forţă morală [imorală]» sau 
o autoritate morală [daca se dă atât de 
moral, de ce nu permite acest guvern 
introducerea Decalogului în şcolile 
publice sau în clădirile guvernamentale, 
cum ar fi sălile de judecată?] care are 
«puterea de a influenţa potrivit raţiunii, 
fiind aşadar o autoritate participativă, 
limitată prin lege în competenţa sa.»”19

DUMNEZEU ne spune să ne ferim 
de toate organizaţiile Satanei, în primul 
rând de Guvernul său Unic Mondial, 
căruia Satana îi oferă control prin in-
termediul Noii Ordini Mondiale.20 Îl 
vei crede pe DUMNEZEU, sau vei da 

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html   20 2 Cor. 6:14-18, 2 Tes. 2:3-12, Apoc. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, cap. 17, 18:1-8, 
19:1-3, 17-21, 20:4, 10   
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de ore de cercetare. Această cercetare a 
fost ca un fel de evadare din viaţa mea 
şi devenise deja o obsesie. În această 
perioadă a vieţii mele obişnuiam să mă 
droghez cu metamfematimă şi să fac 
cercetări. Într-o zi mi-am dat seama că 
ceea ce citeam e o minciună. Stăteam în 
faţa calculatorului când am început să 
mă rog astfel: “Doamne, arată-mi ade-
vărul despre 11 septembrie; simt o mare 
împovărare de a cunoaşte adevărul. Am 
făcut atâta cercetare! Arată-mi adevă-
rul şi înlătură minciunile.” Iar Domnul 
mi-a răspuns imediat. Am început să 
găsesc informaţii despre iezuiţi şi des-
pre Vatican. Nu ştiam nimic despre Bi-
serica Catolică. Am urmărit un material 
audiovizual pe Internet despre Alberto 
Rivera (un fost preot iezuit) ținând un 
discurs în Biserica Creştină a lui Tony 
Alamo în 1984. Am scris pe un bileţel 
gălbui “Biserica Creştină Tony Alamo” 
şi l-am pus deoparte, uitând complet de 
acesta. Mi-am continuat cercetările cu 
privire la iezuiţi şi Vatican. Credeam în  

mâhnirea de dinaintea înălțării la ceruri, 
astfel că mă gândeam că nu voi mai fi pe 
pământ când guvernul unic mondial va 
veni. Dumnezeu a început să îmi deschi-
dă mintea să pricep că trăiam în ultimele 
zile dinaintea sfârşitului lumii şi că Vati-
canul era Mama tuturor Urâciunilor. Nu 
voiam să cred aşa ceva. 

 Cam tot în această perioadă, într-o 
zi, prietenul meu a venit pe la mine şi 
mi-a spus că înălțarea la cer era un lu-
cru neadevărat. M-am înfuriat, însă nu 
cunoşteam Biblia, aşa că nu i-am putut 
cita nimic din ea ca să-mi argumentez 
credința. Aşadar, am început să citesc 
Biblia, ca să-i demonstrez contrariul. 
Nu am reuşit să găsesc nimic în Biblie 
care să-mi argumenteze ipotezele. Am 
citit Matei capitolul 24, versetele 29-30: 
“Îndată după acele zile de necaz soare-
le se va întuneca, luna nu-şi va mai da 
lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi 
puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci 
se va arăta în cer semnul Fiului omului, 
toate seminţiile pământului se vor boci 
şi vor vedea pe Fiul omului ve-

nind pe norii cerului cu putere şi cu o 
mare slavă.” M-am gândit: “Domnul va 
veni după , nu înainte!” Am continuat să 
citesc scripturile unde El le spunea dis-
cipolilor Săi “să vegheze” şi “să fie pre-
gătiţi”: “Nu cunoaşteţi nici ziua, nici ora 
Venirii Mele”. L-am întrebat pe Domnul: 
“De ce le spui discipolilor Tăi să veghe-
ze şi să fie pregătiţi, dacă nu ne putem 
pierde salvarea? Ce anume să veghem?” 
Domnul mi-a vorbit în inimă, zicân-
du-mi: “Fiindcă îţi poţi pierde salvarea.” 
M-am înfuriat atât de tare pe biserici! 
Fusesem minţită şi înşelată. Nu voiam să 
mă mai întorc în biserică. 

În acel timp eram încă pierdută şi 
moartă în păcatele mele, dependentă de 
metamfetamină. Am încetat să studiez 
subiectul iezuiţilor, pentru că începuse 
să-mi fie teamă. Voiam să-mi scot din 
minte toate aceste lucruri. Într-o zi, pe 
când mă drogam în sufragerie, o con-
vingere copleşitoare a pus stăpânire pe 
mine. Am simţit prezenţa Domnului. 
Am început să plâng fără să mă mai pot 
controla. Am căzut în genunchi şi am 
strigat către Domnul din toată inima 

(Continuare de la pagina 5)
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Germania

Africa de Sud
Cât de minunat este El, Dumnezeul lui Iacov şi Dumnezeul nostru Viu şi 

Sfânt! Îi aduc necontenit mulţumire lui Dumnezeu, căci misiunea dumnea-
voastră îi cheamă cu adevărat pe oameni la Dumnezeu, iar ei încep să-L slu-
jească cu toată inima, mintea, cu tot sufletul şi cu toată puterea. Vă mulţumesc, 
Pastore Tony Alamo. Fie ca harul şi milostivirea lui Dumnezeu să fie asupra 
dumneavoastră şi a misiunii de slujire.
Gift Limban Nangwale           Johannesburg, Republica Africii de Sud

Dragă Pastore Alamo,
Salutări în numele Domnului. Am fost atât de binecuvântat după ce am citit 

pagina dumneavoastră de Internet. Voiam să vă întreb dacă puteţi să-mi trimiteţi 
câteva din broşurile dumneavoastră, atât în limba engleză, cât şi în germană. Ar fi 
minunat dacă aţi putea trimite materiale pentru 100 de persoane, întrucât doresc 
ca toată lumea din biserica mea să aibă cartea Mesia. Puteţi să îmi trimiteţi 50 de 
bucăţi în limba germană şi 50 în limba engleză, vă rog? De asemenea, mai avem 
nevoie de 10 biblii în limba engleză sau germană şi de pliante pentru 1.000 de 
persoane, pentru că vrem să ne extindem! Dumnezeu să vă binecuvânteze din 
abundenţă pentru că ne ajutaţi să ne apropiem de cei pierduţi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu! Aştept veşti de la dumneavoastră cât mai curând!
Al dumneavoastră în Hristos,
Andre J. Schoen                          Koln, Germania

Uganda
Dragă Pastore Tony Alamo,

Salutări în numele lui Iisus Hristos. Eu 
sunt Pastorul Embwata Yamungu, cel care 
distribuie broşurile dumneavoastră în 
Kampala, Uganda.

Doresc să-I mulţumesc lui Dumnezeu 
pentru lucrarea pe care El a făcut-o prin 
scrierile dumneavoastră. Am distribuit 
broşurile dumneavoastră la City Center 
College School şi la şcoala primară din Na-
kivubo. Peste 30 de studenţi au fost salvaţi. 
În Republica Democrată Congo, 15 per-
soane s-au salvat.

Vă rog să-mi trimiteţi câteva broşuri 
plus 20 de biblii în limba engleză, 20 în 
limba franceză, 20 de cărţi Mesia în limba 
franceză, 20 de cărţi Mesia în limba engle-
ză, 25 de tricouri pentru echipa din Ugan-
da şi Congo. Aceste biblii vor fi distribuite 
celor nou-convertiţi, celor dragi.
Al dumneavoastră în Hristos,
Pastorul Embwata Yamungu
Kampala, Uganda
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mea, zicând: “Doamne, cum pot spune 
eu că Te iubesc şi în continuare să păcă-
tuiesc şi cum pot să mă numesc creştină 
din moment ce continui să păcătuiesc?” 
Inima mea s-a frânt într-un milion de 
bucăţi. M-am simţit atât de ruşinată, de 
rănită, şi atât de murdară! Domnul mi-a 
arătat că nu eram mântuită şi că mă în-
dreptam spre Iad. I-am cerut Domnului 
să-mi arate o cale prin care să mă împac 
cu El, un loc unde să merg. I-am spus 
Domnului că toate bisericile m-au min-
ţit şi că trebuie să existe un loc unde să 
merg. Nu voiam să merg în iad, nu mai 
voiam să consum droguri, însă nu mă 
puteam opri. Nu voiam să mai păcătu-
iesc, dar nu mă puteam opri. 

Am dat peste bileţelul galben pe care 
cu câteva luni mai înainte notasem “Bi-
serica Creştină Tony Alamo”. Am intrat 
pe Internet şi am început să citesc broşu-
rile evanghelice. Nu mă puteam sătura. 

Scrierile erau pline de Duhul Sfânt şi au 
fost ca o apă vindecătoare pentru sufle-
tul meu rănit. Am petrecut toată ziua 
şi toată noaptea citind acele materiale. 
A fost ceva puternic. Am citit articole-
le “Secretele Papei”, “Agenţii malefici ai 
Guvernului Unic Mondial se dau drept 
Agenţi ai Statelor Unite” şi “Un al doilea 
Pearl Harbor”, şi atunci mi-am dat seama 
că pastorul nostru cunoaşte adevărul.

Într-o seară de sâmbătă l-am pus pe 
prietenul meu să mă ducă cu maşina din 
zona golfului San Francisco la biserică. 
Am participat la două slujbe duminică. 
Am putut simţi prezenţa Duhului Sfânt. 
Am ştiu că acela era locul unde mă voia 
Domnul, însă nu eram pregătită. M-am 
întors acasă şi, timp de trei săptămâni, 
Domnul a fost cel care S-a ocupat de 
mine. Ţineam cu dinţii de droguri şi de 
prietenul meu. Într-o zi citeam articolul 
intitulat “Calea spre Putere”, când am 

primit credinţa de a cădea în 
genunchi. Satana îmi spunea că 
mă voi întoarce la droguri, aşa 
că nu îmi venea să mai rostesc 
rugăciunea păcătosului. 

Însă, de această dată, lanţu-
rile fuseseră rupte. Am crezut 
din toată inima că Domnul 
mă va izbăvi de păcatele mele 
şi de dependenţa mea de dro-

guri. Am rostit rugăciunea păcătosului 
cu toată inima, zicând în mintea mea: 
“Îl voi sluji pe Domnul cu toată inima 
mea şi nu mă voi mai întoarce vreo-
dată la o viaţă păcătoasă.” Eram în ge-
nunchi într-o cameră de hotel. Iisus 
Hristos mă eliberase. Ştiam că fusesem 
salvată. L-am putut simţi pe Duhul Său 
cel Sfânt înăuntrul meu şi sângele Său 
ştergându-mi păcatele. Am fost atât de 
fericită. Plângeam cu lacrimi de bucu-
rie. Voiam să o iau la fugă şi să spun 
tuturor ce tocmai mi se întâmplase. Nu 
mai aveam nicio dorinţă de a consuma 
droguri sau de a păcătui. Tot ceea ce 
voiam să fac era să citesc Biblia şi să-L 
slujesc pe Domnul. M-am alăturat aces-
tei biserici la două zile după ce fusesem 
salvată, la data de 11 ianuarie 2008. Am 
luat cu mine două valize, m-am urcat 
într-un tren şi am venit aici. 

Niciodată nu mai fusesem atât de 
fericită. Nici acum nu consum droguri. 
Am primit Botezul Duhului Sfânt şi asta 
este ceea ce vreau să fac pentru tot restul 
vieţii mele, să i-o predau Domnului, fi-
indcă El şi-a dat viaţa pentru mine pe 
Golgota. Cu adevărat, Domnul vă poate 
salva şi vă poate da puterea de a birui pă-
catul. A făcut-o pentru mine şi o poate 
face pentru oricine care Îl cheamă cu o 
inimă sinceră, căită.

Fratele Joseph Banda distribuind broşurile 
de mântuire din partea Pastorului Alamo în 
centrul oraşului Chipata – Chipata, Zambia 

Filipine

Florida
Vă mulţumesc foarte mult! Transmi-

teţi Pastorului Alamo că am descărcat 
şi am pus pe CD multe dintre mesajele 
sale pentru a le putea asculta. Acestea 
mă împiedică să stau să ascult discuţiile 
de la radio (am renunţat la televizor în 
2003). Ascult tot timpul mesajele Pasto-
rului Alamo şi învăţ atât de multe despre 
CUVÂNT! Aceste mesaje m-au binecu-
vântat atât de mult!
Cu dragoste, în Yahshua,
Hank Christen
St. Petersburg, Florida

Iubite evanghelist, Tony Alamo,
Vă scriu acestea cu ajutorul fiicei 

angajatorului meu care îmi este ca o 
soră mai mică, întrucât nu ştiu să scriu, 
nici să vorbesc foarte bine engleza. Am 
19 ani, sunt absolventă de liceu şi locu-
iesc în una dintre provinciile filipine-
ze, numită Antique; lucrez de mai bine 
de un an ca menajeră pentru o familie 
cumsecade.

Familia vă ascultă programul radio 
“Tony Alamo Ministries” în fiecare du-
minică şi tot ei au fost şi cei care m-au 
încurajat să îl ascult şi eu. Uneori nu 
reuşeam să înţeleg din cauza cuvinte-
lor, dar ei mă ajută explicându-mi ceea 
ce se spune în programul dumneavoas-

tră. Odată ce am înţeles am început să 
meditez la mesaj şi l-am apreciat mai 
mult. 

Sper că veţi continua să răspândiţi 
iubirea lui Dumnezeu prin programul 
dumneavoastră. Vă doresc tărie mai 
multă şi vă rog să mă includeţi printre 
intenţiile dumneavoastră de rugăciu-
ne, în special pentru sănătatea familiei 
mele. Vă mai rog să adăugaţi la intenţii-
le dumneavoastră şi familia pentru care 
lucrez. Au fost atât de buni cu mine şi 
m-au tratat ca pe una de-a lor.
Salamat po (vă mulţumesc).
Liezzle Esponilla
Quezon City, Filipine
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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 MÂNTURII (Fapte 4:12).
NU LE ARUNCAȚI, ÎMPRUMUTAȚI-LE ȘI ALTORA.

Pentru cei care sunt din alte țări, vă recomandăm să traduceți aceste cărți în limba voastră maternă. 
Dacă doriți să le retipăriți, vă rugăm să includeți aceste drepturi de autor și de înregistrare:

© Drepturile de autor februarie 2013   Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo ®Marcă înregistrată februarie 2013

21 Mat. 28:19-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5   22 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Iac. 1:22-25, Apoc. 3:18   23 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   24 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 
9:35-37, Rom. 1:3-4   25 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9   26 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   27 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13   28 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   29 Ef. 2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   30 Mat. 26:28, 
Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   31 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13   32 Evr. 11:6   33 Ioan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   34 Deut. 4:29, 6:5, 
10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Ios. 22:5, Mat. 22:37-40, Mar. 12:29-31, Luca 10:27

crezare acestui cult romano-catolic sa-
tanic al Vaticanului în frunte cu Papa? 
A da crezare acestui papă satanic nu 
aduce niciun câştig. Cei care îl cred şi 
îl urmează vor sfârşi în Iazul de Foc 
pentru vecie. 

Crede-L pe DUMNEZEU care 
spune clar că nu există viaţă pe nicio 
altă planetă. Să crezi, de asemenea, 
că OZN-urile sunt îngerii din Ceruri, 
Păzitorii, şi crede-L pe DUMNEZEU 
ATOTPUTERNICUL, din nou, care 
este omniprezent, adică EL este pretu-
tindeni în acelaşi timp.

Dacă alegerea ta este DUMNEZEU, 
atunci spune această rugăciune. Apoi 
botează-te, cufundat în apă pe deplin, 
în numele TATĂLUI, şi al FIULUI, 
şi al SFÂNTULUI DUH.21 Studiază 
Sfânta Biblie şi pune în practică ceea 
ce spune.22

DOMNUL meu și DUMNEZEUL 
meu, ai milă de sufletul meu, un păcă-
tos.23 Eu cred că IISUS HRISTOS este 
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.24 Eu 
cred că EL a murit pe cruce și a vărsat 

sângele SĂU prețios pentru iertarea 
tuturor păcatelor mele din trecut.25 Eu 
cred că DUMNEZEU a înviat pe IISUS 
din morți, prin puterea DUHULUI 
SFÂNT,26 și că EL stă de-a dreapta lui 
DUMNEZEU în acest moment și aude 
confesiunea mea de păcate și această ru-
găciune.27 Deschid ușa inimii mea și te 
invit în inima mea, DOAMNE IISUS.28 

Spălă toate păcatele mele murdare în 
sângele prețios pe care l-ai vărsat în 
locul meu pe cruce la Golgota.29 Nu 
îmi vei întoarce spatele, IISUS, vei ierta 
păcatele mele și îmi vei mântui sufle-
tul. Știu pentru că CUVÂNTUL TĂU, 
Biblia, ne spune așa.30 CUVÂNTUL 
TĂU spune că nu vei întoarce spatele 
nimănui, inclusiv mie.31 Prin urmare, eu 
știu că TU m-ai auzit și știu că TU mi-ai 
răspuns și știu că eu sunt mântuit.32 Și îți 
mulțumesc, DOAMNE IISUS, pentru 
mântuirea sufletului meu, iar eu îmi voi 
arăta recunoștința prin a face voia ta și 
prin a nu păcătui.33

DOMNUL vrea să spui şi altora de 
mântuirea ta. Puteți deveni un distribu-
itor al cărților evanghelice ale Pastoru-
lui Tony Alamo. Vă vom trimite cărțile 
gratuit. Sunați sau contactați-ne prin 

e-mail pentru mai multe informații. 
Distribuie acest mesaj şi altor persoane.

Dacă doriți să salvați lumea, cum po-
runceşte IISUS, atunci nu îl jefuiți pe 
DUMNEZEU de zeciuiala şi 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 mânca-
re. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi 
să MĂ prădați, tot poporul în întregime! 
[şi întreaga lume]. Aduceţi însă toate dă-
rile [o “dare” este 10% din venitul brut] ca 
să fie carne [hrană Spirituală] la casa visti-
eriei [suflete mântuite], puneţi-MĂ astfel 
la încercare, zice DOMNUL OŞTIRILOR, 
şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăga-
zurile 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 OŞTIRI-
LOR. Toate neamurile vă vor ferici atunci, 
căci veţi fi o ţară plăcută, zice DOMNUL 
OŞTIRILOR” (Maleahi 3:8-12).

Acum că eşti mântuit, slujeşte-L pe 
DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, 
cugetul şi puterea (Marcu 12:30).34

(Continuare de la pagina 5)
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