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de Tony Alamo

TREI ÎNCERCĂRI NEREUŞITE 
DE A-L RĂSTURNA PE DUMNEZEU

Pastorii Tony şi Susan Alamo şi orchestra în 
timpul programului lor TV internaţional  
poză făcută în 1974

Nu te deranjează câtuşi de pu-
ţin faptul că Satana a amăgit în-
treaga lume? De trei ori a făcut o 
încercare evidentă de a-L da la o 
parte şi a-L înlocui pe DUMNE-
ZEU şi împărăţia LUI. Două din-
tre acestea au eşuat lamentabil, 
iar a treia, pe care o face chiar în 
acest moment, va eşua tot la fel, 
curând. 

Prima încercare a Satanei de a-L 
răsturna pe DUMNEZEU a fost 
în Grădina Edenului, când Satana 
a întrebat-o pe Eva: “Chiar a zis 
Dumnezeu asta?” În Geneza 3:1-3 
stă scris: “Şarpele [Satanei] era mai şi-
ret decât toate fiarele câmpului pe care 
le făcuse DOMNUL DUMNEZEU. El 
a zis femeii: «Oare a zis DUMNEZEU 
cu adevărat: “Să nu mâncaţi din toţi 
pomii din grădină?”» Iar femeia [în loc 
să-l mustre şi să-l respingă] a răspuns 
şarpelui: «Putem să mâncăm din rodul 
tuturor pomilor din grădină.»” Dar des-
pre rodul pomului din mijlocul grădi-
nii, DUMNEZEU a zis: “Să nu mâncaţi 
din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca 
să nu muriţi.” Când a spus DUMNE-
ZEU “ca să nu muriţi”, EL nu vorbea 
despre o moarte scurtă, de moment. Ci 
EL se referea la o moarte eternă a sufle-
tului bărbatului sau femeii, o veşnicie 
în flăcările Iadului, o moarte veşnică. 
Iar acest fapt este identificat atât în Ve-
chiul, cât şi în Noul Testament.1

Femeia, ca majoritatea populaţiei 
acestei lumi, nu îşi închipuie că atunci 
când acceptă argumentul Satanei, ac-
ceptă de fapt o veşnicie de chinuri, 
un Iad care nu se termină niciodată şi 
care are cel mai  înnebunitor efect atât 
asupra sufletului, cât şi asupra minţii 
victimei. Şi fumul chinului lor se suie 
în sus în vecii vecilor (Apocalipsa 
14:9-11). Cei care se închină (adică 
ascultă de el) Satanei, guvernului său 
unic mondial şi bisericii sale mondi-
ale (Biserica Catolică) vor împărtăşi 
aceeaşi soartă.2 Satana, întruchipat de 
şarpe, aşa viclean cum este, a amăgit-o 
pe Eva, iar acum înşală întreaga lume.3

În Apocalipsa 12:9, Satana este 
identificat ca fiind balaurul cel mare. 
“Şi balaurul cel mare, şarpele cel 
vechi, numit diavolul şi Satana, acela 

care înşală întreaga lume, a fost 
aruncat pe pământ [din Rai]”. Sa-
tana ştia că, amăgind-o pe Eva, 
avea să condamne întreaga lume.4 
Astfel, Eva a devenit prima dis-
cipolă a Satanei; ea a fost prima 
capră. Ca să fii o capră a Satanei, 
nu poţi crede în IISUS, nici nu 
poţi fi unul dintre discipolii SĂI. 
Nu poţi duce o viaţă răstignită în 
HRISTOS, ci trebuie să fii liber 
să faci ceea ce pofteşti. Nu-L poţi 
mărturisi pe HRISTOS, dimpo-
trivă, trebuie să-L tăgăduieşti pe 
ACELA care a venit în lume pen-

tru a-i salva pe păcătoşi.5

Când Satana i-a spus Evei că nu 
va muri, ci va fi ca DUMNEZEU, 
îndemnând-o aşadar să muşte şi să-i 
dea să mănânce şi soţului ei din ace-
laşi rod, Eva a făcut precum i s-a 
spus şi l-a convertit pe bărbatul ei. 
Ochii li s-au deschis (Geneza 3:7). 
Şi-au dat seama că păcătuiseră şi că 
fuseseră înşelaţi. De acum, stăpâni-
rea acestei lumi nu le mai aparţinea 
lor, ci Satanei, şi numai credinţa în 
moartea şi învierea lui HRISTOS ce 
avea să vină îi mai putea aduce din 
nou la DUMNEZEU. 

La început, DUMNEZEU i-a bine-
cuvântat pe Adam şi Eva peste toate 
creaturile. EL le-a dat să stăpânească 
întregul univers, fiecare făptură vie. 

1 Psa. 9:17, Is. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Mat. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Mar. 9:42-48, Luca 3:17, 16:19-26, 2 Tes. 1:7-9, 2 Pet. 
2:1-9, Iuda 5-7, Apoc. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Apo. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 Gen. 3:1-6, Is. 14:9-17, Mat. 24:11-12, 24, 2 Cor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 2 
Tim. 3:13, Apoc. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 Rom. 5:12-21, 1 Cor. 15:20-22   5 Mat. 20:28, 26:28, Ioan 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 
11:49-52, Fapte 5:30-31, 20:28, 26:23, Rom. 5:6-11, 1 Cor. 15:3-4, Gal. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 5:2, 1 Tes. 1:10, 5:9-10, 1 Tim. 2:5-6, Tit. 2:13-14, Ev. 2:9-10   
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Geneza 1:28 ne spune că DUMNE-
ZEU le-a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, 
umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi 
stăpâniţi peste peştii mării, peste pă-
sările cerului şi peste orice vieţuitoa-
re care se mişcă pe pământ.” Adam şi 
Eva aveau în grijă întreaga lume, cu 
tot ce era în ea. Atunci când au fost 
amăgiţi de Satana, întreaga lume se 
afla în păcat, sub stăpânirea  diavolu-
lui, aşadar DUMNEZEU a plănuit să 
răscumpere lumea, coborându-se în 
lume sub chip de om.6 DUMNEZEU 
a devenit Fiul omului. S-a negat pe 
SINE de dragul nostru, chiar până la 
moartea SA pe cruce, urmată fiind de 
învierea şi de înălţarea SA la Cer.7

Ioan 3:16 ne spune: “Fiindcă atât 
de mult a iubit DUMNEZEU lumea, 
că a dat pe singurul LUI FIU, pentru 
ca oricine crede în EL [nu în Satana 
sau în altcineva] să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică.” Poţi avea viaţă veşni-
că numai dacă HRISTOS, care este  
DUMNEZEU, Calea, Adevărul şi Via-
ţa, continuă să trăiască în viaţa ta (Ioan 
14:6).8 Nu poţi avea viaţă veşnică doar 
spunând rugăciunea păcătosului. Tre-
buie, de asemenea, să-I devii discipol. 
DOMNUL ne cere să ne luăm crucea 
pe umeri şi să-L urmăm (Luca 9:23-
25).9 Pentru a avea viaţă veşnică nu ne 
putem coborî de pe cruce.10 Cu alte cu-
vinte, nu mai avem voie să păcătuim. 

Satana este un duşman învins.11 
La început părea că Satana avea stă-
pânirea lumii în mâinile sale pentru 
totdeauna. Dar astăzi, dacă dăm as-
cultare lui HRISTOS şi renunţăm la 
Satana, la guvernul său unic mondial 
şi la cultul bisericilor sale satanice, în 
frunte cu Vaticanul, stăpânirea va fi a 
noastră în HRISTOS.12

A doua încercare de a-L răsturna 
pe DUMNEZEU şi împărăţia SA ce-
rească i-a aparţinut omului şi a avut 

loc în Babilon. Dar 
şi aceasta a eşuat, 
fireşte. În Geneza 

11:1-9 stă scris că “Tot pământul avea 
o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. 
Pornind ei înspre răsărit, au dat peste 
o câmpie în ţara Şinear; şi au descă-
lecat acolo. Şi au zis unul către altul: 
«Haidem! să facem cărămizi şi să le 
ardem bine în foc.» Şi cărămida le-a 
ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut 
loc de var. Şi au mai zis: «Haidem! Să 
ne zidim o cetate şi un turn al cărui 
vârf să atingă cerul şi să ne facem un 
nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată 
faţa pământului!» DOMNUL S-a co-
borât să vadă cetatea şi turnul pe ca-
re-l zideau fiii oamenilor. 

“Şi DOMNUL a zis: «Iată, ei 
sunt un singur popor şi toţi au ace-
eaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; 
acum nimic nu i-ar împiedica să facă 
tot ce şi-au pus în gând. Haidem! Să 
NE coborâm şi să le încurcăm aco-
lo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă 
vorba unii altora!» [aşa cum nici de-
mocrați şi republicanii nu se înţeleg 
unii pe alţii în zilele noastre, astfel 
încât nu se realizează nimic util]. Şi 
DOMNUL i-a împrăştiat de acolo pe 
toată faţa pământului; aşa că au înce-
tat să zidească cetatea. De aceea ce-
tatea a fost numită Babel, căci acolo 
a încurcat DOMNUL limba întregu-
lui pământ şi de acolo i-a împrăştiat 
DOMNUL pe toată faţa pământului.”

A treia şi ultima încercare a Sata-
nei de a-L răsturna pe DUMNEZEU 
şi de a dejuca împărăţia SA are loc 
chiar în acest moment în istorie. Unii 
oameni susţin în mod fals că OZN-
urile pe care le văd provin de pe alte 
planete, dar acest lucru este complet 
neadevărat. Aceste OZN-uri nu sunt 
de pe alte planete; ele provin din Ce-
ruri. Cum se face că ştiu acest lucru? 
Ei bine, când Susie şi cu mine ne 
deplasam spre Las Vegas unde urma 
să ne căsătorim, ne aflam pe auto-
strada care duce din Los Angeles la 

Las Vegas, la o oră târzie în noapte. 
Se făcuse întuneric când Susie, care 
conducea, m-a luat de mâna stângă şi 
mi-a spus: “Tony, hai să ne rugăm lui 
DUMNEZEU şi să-I cerem să ne ara-
te OZN-urile, dacă ele chiar există.” 
Este un lucru cert că fiinţele de pe 
alte planete nu ar fi putut auzi rugă-
ciunea noastră adresată lui DUMNE-
ZEU, nici nu aveau cum să răspundă 
rugăciunii pe care o rosteam către 
DUMNEZEU. Îndată după aceea, es-
cadrile întregi de OZN-uri au zburat 
direct pe lângă parbrizul nostru. S-au 
apropiat atât de tare încât aveam im-
presia că se vor ciocni de noi. DUM-
NEZEU a răspuns rugăciunii noastre 
neîntârziat. În acel moment, când 
DUMNEZEU a răspuns de îndată ru-
găciunii mele, credinţa mea în DUM-
NEZEU şi în împlinirea rugăciunilor 
a fost întărită. 

Aceste aeronave asemănătoare unor 
roţi sunt menţionate de câteva ori în 
Biblie.13 Acestea compun flota aeria-
nă regală a lui DUMNEZEU, formată 
din Îngerii care monitorizează răutatea 
lumii de astăzi, mai înainte ca DUM-
NEZEU să pună capăt răului care exis-
tă pe pământ până la întoarcerea lui 
HRISTOS. DUMNEZEU Îşi trimite 
Îngerii în această perioadă de necazuri 
(iar noi ne aflăm într-o perioadă pli-
nă de necazuri). Îngerii raportează lui 
DUMNEZEU, iar după aceea DUM-
NEZEU îi va trimite pe Îngerii nimici-
tori să distrugă anumite regiuni rele ale 
pământului.14 EL distruge prin ciume 
(care sunt nişte boli), foamete, inunda-
ţii, cutremure, tornade şi multe altele. 

O bună parte din populația pămân-
tului crede că omenirea Îl va întrece 
pe DUMNEZEU. Aceştia au uitat de 
trecutul în care DUMNEZEU dejuca-
se încercările lor. Satana i-a spus Evei 
că nu va muri, ci că “vor fi ca DUM-
NEZEU”. Dar el a minţit. Ştim aceas-
ta pentru că atât Eva, cât şi soțul ei au 
murit. De asemenea, Nimrod şi popu-
lația mondială nu au mai apucat să-şi 

6 Ioan 1:4-13, 12:46, Rom. 5:6-21, Gal. 4:4-5, Ev. 2:14-18   7 Mat. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Mar. 10:32-34, Luca 9:23, Ioan 10:7-18, Fapte 1:1-11, Gal. 2:20, Filip. 
2:5-11, Ev. 12:1-3, 1 Ioan 3:16   8 Ez. 36:27, Ioan 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-11, 12:1-2, 1 Cor. 3:9, 16-17, 2 Cor. 6:16-18, Gal. 2:20, Ef. 2:10-22, 3:16-21, Filip. 
2:13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Ioan 3:24, 4:4, Apoc. 3:19-21   9 Mat. 16:24-26, Mar. 10:17-30, Luca 9:59-62, 14:26-27, 33, Ioan 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 Cor. 9:26-
27, 2 Cor. 5:9-21, 6:1-10, Gal. 5:16-17, 24, Filip. 3:7-9, Col. 3:5-17, 2 Tim. 2:4, Tit. 2:12, Ev. 11:8-26, 1 Pe. 4:1-2, Apo. 12:10-11   10 Mat. 10:22, 24:13, Fapte 14:22, Rom. 11:22, Col. 
1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Iac. 2:17-26, 5:10-11, 1 Ioan 2:24-25   11 Is. 14:9-20, Ez. 28:11-19, Ioan 12:31, 2 Tes. 2:3-10, Evr. 2:14, 1 Ioan 2:13-14, 3:8, 4:4, Apoc. 
1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 2 Cor. 6:14-18, Apoc. 18:1-5   13 Psa. 68:17, Ez. 1:1-24, 3:12-13, cap. 10, 11:14-25, Dan. 7:7-9   14 Gen. 19:1-25, 2 Sam. 24:1-17, 2 Re. 19:35, 2 
Cro. 32:19-22, Psa. 78:49, Mat. 13:41-42, Fapte 12:23, 2 Tes. 1:7-9, Apoc. cap. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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Kenya
În ceea ce-l priveşte pe pastorul 

Alamo, sunt de părere că va fi elibe-
rat din închisoare.  Ne rugăm împre-
ună, ca o echipă, pentru acest lucru, 
şi ţinem şi post. Iar Domnul nu ne 
va părăsi; Biblia ne spune că, la fel 
ca în Psalmi 34:18-19, “Domnul este 
aproape de cei cu inima înfrântă şi 
mântuieşte pe cei cu duhul zdro-
bit. De multe ori vine nenorocirea 
peste cel fără prihană, dar Domnul 
îl scapă întotdeauna din ea.” Lupta 
nu este a noastră, ci a Domnului. Să 
citiţi şi Filipeni, 4:4-9.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Al vostru,
Pastor Moses Kwemboi     
Endebess, Kenya

(Continuare pe pagina 4)

termine turnul, nici nu şi-au mai con-
struit oraşul în Ceruri. Pur şi simplu nu 
s-a întâmplat.

Din nou, cea mai mare parte a po-
pulației lumii cheltuie miliarde de do-
lari, fiind mai mult decât dispusă să 
cheltuiască mii de miliarde de dolari, 
pentru a muta populația lumii pe o altă 
planetă, o altă planetă despre care ei 
cred că are toate caracteristicile pă-
mântului. Dar niciuna dintre planete 
nu are astfel de caracteristici. Lumea 
înşelată aşteaptă cu răsuflarea tăiată 
pentru ca această absurditate să aibă 
loc. Ei au dat crezare doctrinei false 
a guvernului unic mondial şi bisericii 
demonice, ambele conduse de Satana, 
despre care DUMNEZEU a spus că 
vor înşela întreaga lume în aceste ulti-
me zile (Apocalipsa 12:9). DUMNE-
ZEU a spus că biserica unică mondia-
lă a Satanei, care controlează guvernul 
unic mondial al Satanei, s-ar fi situat 
în oraşul celor şapte coline (desigur, 
acesta este Roma, Vaticanul, Naţiuni-
le Unite).15 Dacă nu ştiaţi că acest oraş 
este Vaticanul, tot ce trebuie să faceți 
este să mergeți la o agenție de turism 
şi să cereţi bilete pentru oraşul celor 
şapte coline. Vă vor oferi bilete pen-
tru Roma, Italia. Din nou, aceasta este 
chiar acea Romă care guvernează Or-
ganizaţia satanică a Naţiunilor Unite, 
care este guvernul unic mondial. Mai 
este numită “Noua Ordine Mondia-
lă” şi “scaunul de domnie al Satanei” 
(Apocalipsa 2:13). CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU, transmis prin Îngerul 
cu cele şapte ciume şi prin ceilalţi În-
geri, va distruge în curând pământul 
(şi pe toți oamenii nelegiuiţi).16

Apocalipsa 17:1-6, 8 ne spune: 
“Apoi, unul din cei şapte Îngeri care 
ţineau cele şapte potire [aceste po-
tire sunt umplute cu ultimele şapte 
ciume aduse de OZN-uri care sunt 
de fapt OZI-uri, adică obiecte zbu-

rătoare identificabile. Putem iden-
tifica OZN-urile cunoscându-L pe 
DUMNEZEU şi CUVÂNTUL SĂU. 
DUMNEZEU este CUVÂNTUL 
(Ioan 1:1, Apocalipsa 19:13).], a ve-
nit de a vorbit cu mine [acest Înger 
a vorbit cu mine, Ioan] şi mi-a zis: 
«Vino să-ţi arăt judecata curvei ce-
lei mari [Biserica Romano-Catoli-
că, Vaticanul] care şade pe ape mari 
[toate naţiunile de pe toată faţa pă-
mântului]: Cu ea au curvit împăraţii 
pământului [toţi capii guvernelor, 
precum şi judecătorii şi procurorii 
Vaticanului] [preacurvie aici înseam-
nă fiecare păcat nelegiuit, persecuţie 
şi acuzare a celor nevinovaţi (popo-
rul lui DUMNEZEU)]; şi locuitorii 
pământului s-au îmbătat de vinul 
curviei ei!» [Aceasta înseamnă ceea 
ce ei numesc corectitudine politică 
(precum căsătoriile dintre persoane-

le de acelaşi sex, homosexualitate), 
anti-semitism, anti-creştinism, sete 
de sânge, crime, hoţii şi tot ceea ce 
contravine lui DUMNEZEU şi CU-
VÂNTULUI SĂU.]

“Şi m-a dus [pe mine, Ioan], în 
DUHUL, într-un pustiu [lume]. Şi 
am văzut o femeie şezând pe o fia-
ră de culoare stacojie [Femeia este 
Vaticanul, religia unică mondială, 
iar fiara de culoare stacojie este Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite care este 
vehiculul Vaticanului. Aceasta îi ia 
locul pentru a putea distruge lucrări-
le şi pe poporul lui DUMNEZEU cu 
Legile sale Canonice. Ea este], plină 
cu nume de hulă [de exemplu, dacă 
o persoană demonică este ofensată 
de CUVÂNTUL lui DUMNEZEU, 
Vaticanul şi guvernul unic mondial 
fac ca rostirea lui DUMNEZEU în 

15  Dan. 2:40, 7:19-25, Apoc. 13:1-8, 14:8, cap. 17, 18   
16 Apoc. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-
21   

Pastorul Moses Kwemboi împreună cu o 
parte din membrii congregaţiei sale distribuie 
materialele emoţionante ale pastorului Alamo 
în Endebess, Kenya.

Către Misiunile Creştine Tony Alamo,
Vă salutăm în numele lui Iisus, 

Domnul nostru. Sper că misiunea 
voastră este bine. Dorim să vă mul-
ţumim că ne-aţi trimis  broşurile şi 
v-ați rugat pentru noi. Biserica şi 
societatea noastră sunt foarte recu-
noscătoare pentru ele. Mulţi oameni 
au decis să-şi schimbe vieţile şi să-L 
accepte pe Iisus ca Mântuitor al vieţii 
lor. Sunt sigur că materialele evan-
ghelice Alamo poartă adevăratul 
mesaj al lui Dumnezeu, deoarece, 
atunci când le distribuim, mulţi oa-
meni aleg să se convertească. Cu alte 
cuvinte, acest lucru înseamnă că ele 
conţin un mesaj spiritual de la Dom-
nul (sunt binecuvântate).

Deci, fraţii mei, am decis să 
răspândim acest mesaj în toate 
satele şi bisericile, deoarece ştiţi 
şi voi că în Africa mulţi oameni 
încă mai respectă culturile tra-
diţionale. Până acum, suntem 
cam 20 de persoane care am 
simţit chemarea şi care putem 
să comunicăm cu oamenii şi să 
le distribuim aceste materiale 
într-un mod chibzuit. Deci ne-
am îndeplinit cu succes îndato-
ririle; încă aşteptăm pachetele 
pe care le-aţi trimis.
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şcoli publice, tribunale, arene politi-
ce, memoriale şi alte locuri strategi-
ce din lume, să devină o infracţiune. 
Şi, fiindcă cea mai mare parte din 
ierarhia bisericească romano-cato-
lică este homosexuală, au scornit o 
nouă lege, aceea potrivit căreia a fi 
anti-homosexual este un păcat oribil 
(infracţiune motivată de ură). Ca să 
gândeşti astfel trebuie să fii însemnat 
cu Semnul Fiarei pe frunte (Apoca-
lipsa 14:9-11). Aceasta este o ches-
tiune spirituală foarte rea.], şi avea 
şapte capete şi zece coarne. [Aceasta 
ne spune că guvernul unic mondial 
este alcătuit din mai multe guverne, 
unite într-unul singur. Toate gândesc 
în acelaşi mod; toate primesc orbeş-
te orice le spune Satana (Apocalipsa 
17:12-15). Diavolul face ca acesta să 
devină un act patriotic atunci când 
accepţi tot ceea ce spune el, şi un act 
nepatriotic atunci când nu o faci].

“Femeia aceasta era îmbrăcată cu 
purpură şi stacojiu [acestea sunt culo-
rile cultului romano-catolic]; era îm-
podobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu 
mărgăritare. [Toţi banii strânşi în mod 
ilegal de FISC aparţin Vaticanului. 
Au de risipit efectiv mii de miliarde 
de dolari.] Ţinea în mână un potir de 
aur plin de spurcăciuni şi de necurăţi-
ile preacurviei ei. [Vaticanul care, din 
nou, este scaunul de domnie al Sata-
nei acceptă orice fel de păcat care este 
în lume şi în Iad.] Pe frunte purta scris 
un nume, o TAINĂ: «BABILONUL 
CEL MARE, MAMA CURVELOR 
ŞI SPURCĂCIUNILOR PĂMÂN-
TULUI» [propoziţia ‘pe frunte purta 

scris un nume’ în-
seamnă pur şi sim-
plu că mintea ei 

este absorbită de tot răul satanic].
“Şi am văzut pe femeia aceasta, 

îmbătată de sângele sfinţilor [Vatica-
nul Satanei este bine cunoscut pentru 
toată vărsarea de sânge de pe acest 
pământ, inclusiv avorturile, Holo-
caustul, Inchiziţia Spaniolă şi toate 
războaiele care au avut loc vreodată] 
şi de sângele mucenicilor lui IISUS 
[aceasta i-a spus-o lui Ioan Îngerul 
DOMNULUI]. Când am văzut-o [Va-
ticanul], m-am mirat minune mare. Şi 
locuitorii pământului, ale căror nume 
n-au fost scrise de la întemeierea lu-
mii în Cartea Vieţii, se vor mira când 
vor vedea că fiara era, nu mai este, 
şi va veni.” “Fiara care era” a fost 
Roma înainte de căderea ei, iar as-
tăzi Satana a retrezit la viaţă Roma 
cu spiritul său satanic care se amp-
lifică la proporţii de tribulaţii.  

Atunci când povestesc de per-
secuţiile şi acuzaţiile îndurate de 
biserica mea în ultimii 50 de ani, 
nu o fac ca să mă plâng sau ca să 
fiu compătimit, ci ca să arăt în ge-
neral tuturor cât de uşor poate fi să 
înduri tot răul din partea Cultului 
Romano-Catolic, deoarece DUM-
NEZEU mi-a dat această viziune. 
Fără o viziune, poporul ar pieri 
(Proverbe 29:18). Trebuie să ne bu-
curăm atunci când suntem persecu-
taţi pentru IISUS. Mi-ar trebui vo-
lume întregi să vă pot povesti doar 
câteva dintre persecuţii. DUMNE-
ZEU mi-a spus că, din punct de ve-

TREI ÎNCERCĂRI NEREUŞITE 
DE A-L RĂSTURNA PE DUMNEZEU

Dragă frate întru Hristos,
Dumnezeu să te binecuvânteze pe 

tine şi pe întregul trup al lui Hristos din 
misiunea ta. Este minunat să observi 
rezultatele muncii pe care Dumnezeu 
a făcut-o cu ajutorul literaturii voastre 
evanghelice.

Cu bunăvoinţa lui Dumnezeu, şi cu 
ajutorul congregaţiei noastre, azi am 
făcut un tur evanghelic în satul tribal 
Dondapudi, situat în centrul ţării. Că-
lătoria noastră (40 km) s-a desfăşurat 
pe apă, cu o barcă; la ea au participat 
treizeci şi şase de membri. Cu ajutorul 
materialelor voastre, munca lui Dum-
nezeu a avut rezultate foarte bune în 
cadrul comunității tribale hinduse. 
Sperăm că va salva multe alte suflete 
pierdute din acea zonă.

Vreau să vă trimit poze, ca să puteţi 
vedea munca pe care o facem aici.

Rugăciunile noastre se în-
dreaptă către sănătatea fratelui 
Tony şi în speranţa eliberării sale 
grabnice.
Fratele vostru întru Hristos,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, India

India

Fratele Solman Raju Kola şi echipa sa 
de evanghelizare distribuie lucrările 
pastorului Alamo în zonele rurale din 
Andhra Pradesh, India.

dere spiritual, ar trebui să fiu de 100 
de milioane de ori mai puternic decât 
un stejar uriaş care a căzut la pământ 
în faţa bisericii după aproximativ un 
sfert de oră după ce spusesem congre-
gaţiei ceea ce îmi transmisese DOM-
NUL.17 “Ferice de voi, când oamenii 
vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă 
vor ocărî şi vor lepăda numele vostru 
ca ceva rău, din pricina Fiului omului! 
Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de 
veselie; pentru că răsplata voastră este 
mare în Cer; căci tot aşa făceau părin-
ţii lor cu prorocii” (Luca 6:22-23).

17  Citeşte “The Tree,” (“Copacul”), Vol. 6500, “The 
Most Powerful Position in the Whole Universe,” (“Cea 
mai puternică poziție din întregul Univers”), Vol. 19700
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Dragă Tony Alamo,
Te rog să primeşti cele mai calde 

salutări din Myanmar în numele 
Domnului şi Mântuitorului nostru 
renăscut, Iisus Hristos. Sper din tot 
sufletul că eşti bine. 

Din 2002, organizaţia “Sceptrul şi 
toiagul” s-a implicat în construcţia de 
biserici, a făcut eforturi de convertire, 
a acordat ajutor medical şi umanitar, 
a ajutat la dezvoltarea educaţiei din 
comunităţi, la iniţierea unor programe 
pentru orfani şi copii fără posibilităţi, şi 
a produs şi distribuit broşuri atât pentru 
cei ce cred, cât şi printre necredincioşii 
din Myanmar. Scopul nostru este să 
ajungem la popoarele izolate din toate 
grupurile tribale ale Myanmarului, şi să 
conducem necredincioşii către Hristos, 
oferindu-le materiale literare, broşuri 
şi Biblii, învăţându-i Biblia prin întâlniri 
personale, în grupuri mici sau chiar 
prin conferinţe, cât şi prin traducerea şi 
tipărirea materialelor creştine. Suntem 
hotărâţi ca această activitate să devină 
o parte cât mai activă a efortului 
nostru de a trimite mesajul lui Hristos 
oamenilor şi de a construi biserici noi. 

Am fost inspirat şi binecuvântat 
să îţi citesc lucrarea, Mesia Potrivit 
Prorocirii Bibliei. De atunci, am o dorinţă 
arzătoare de a o traduce în burmeză, 
hakha-chin şi mizo (limbile tribale ale 
Myanmarului). Îmi doresc acest lucru 
deoarece cartea este măreaţă şi plină de 
substanţă, şi pentru că sunt de părere 
că va fi un izvor de binecuvântare 

Pe la 11 sau 12 ani, aveam experien-
ţe înfricoşătoare ce veneau din partea 
greşită a tărâmului spiritual; nu merită 
să le repet aici. Anii au trecut, iar eu am 
venit la Los Angeles, am început să iau 
LSD şi am pierdut contactul cu realita-
tea timp de câţiva ani. Mi s-a părut o 
veşnicie. Credeam literalmente că sunt 
mort şi trăiam doar vieţile din timpul 
experienţelor cu LSD.

Într-o bună zi, Dumnezeu a avut 
milă de mine; eram în apartamentul 
unui prieten şi mă uitam la TV. Mă plic-
tiseam, aşa că l-am închis. Am aruncat 
o privire pe geam (apartamentul era la 
etajul trei), iar Dumnezeu mi-a trimis o 
viziune. Mă vedeam pe mine, aşa cum 
eram la 11 ani, stând pe gazonul din 
faţa casei mele din Cleveland, Ohio 
(acolo unde m-am născut). M-am pri-

pentru poporul meu. În Myanmar, 
materialele creştine sunt foarte rare, iar 
oamenii care se ocupă de împărţirea 
cuvântului lui Dumnezeu s-au ocupat 
de traducerea, tipărirea şi distribuirea 
materialelor, toate gratis. Aceste 
materiale sunt foarte eficiente, dau cu 
adevărat rod. Doar patru procente din 
aceşti oameni sunt credincioşi, şi cea 
mai mare parte a regiunii bâjbâie încă 
în întuneric. Cu ajutorul scrierilor tale, 
ne rugăm să putem conduce cât mai 
multe suflete la picioarele lui Iisus. Cred 
cu tărie că vom putea stinge setea din 
inimile lor. (Popoarele hakha-chin şi 
mizo sunt popoare tribale ce trăiesc 
în partea deluroasă din vestul ţării. 
Aceştia vorbesc în propriul dialect, şi 
majoritatea dintre ei nu ştiu să citească 
în limba burmeză.) Ne-am bucura tare 
mult dacă ai putea să ne mai trimiţi 
materiale literare pentru biblioteca 
noastră.

Dorim cu ardoare ca misiunea ta din 
Myanmar să crească. Suntem pregătiţi 
să colaborăm cu tine pentru a munci 
în numele Lui, şi te invităm să îţi extinzi 
misiunea şi în ţara noastră. Dacă ai 
timp, este plăcerea noastră de a te 
invita să vizitezi Myanmarul, în numele 
Împărăţiei Sale. 

Aştept cu nerăbdare veşti de la tine. 
Dumnezeu să te binecuvânteze.
Slujitor al lui Hristos,
Reverend Bawi H. Thang, director al
Misiunii “Sceptrul şi toiagul”
Yangon, Myanmar 

Myanmar

Mărturia lui Scott Durning
vit cum ajungeam pe repede-înainte 
(cam 10 secunde) la vârsta mea actu-
ală, stând pe gazonul din faţa blocului 
de vizavi. Înainte să îmi dau seama ce 
înseamnă toate astea, Dumnezeu mi-a 
vorbit. Mi-a spus: “Dumnezeu a făcut 
soarele; Dumnezeu a făcut luna; Dum-
nezeu a făcut pământul; Dumnezeu a 
făcut stelele; Dumnezeu a făcut iarba; 
şi Dumnezeu a făcut ca iarba să creas-
că”. Eram şocat. Am spus cu voce tare: 
“Este acelaşi soare; acelaşi pământ; eu 
sunt acelaşi. Doar că am îmbătrânit şi 
am luat-o razna”.

Această întâmplare m-a făcut să 
pornesc într-o nouă aventură: mer-
geam noaptea pe străzi şi vorbeam 
cu Domnul. În timp, Dumnezeu m-a 
înspăimântat inimaginabil de mult 
de două ori, din cauză că încă păcătu-

iam. Eram disperat; într-o zi, m-am dus 
la Biserica Creştină Tony Alamo din 
Hollywood, California. Nu mai fusesem 
la vreo slujbă de-ale lor, deoarece nu 
era o biserică “normală”. Era cam 11:30 
noaptea. Era şi Tony Alamo prezent. 
Tony m-a abordat şi mi-a zis: “Ar trebui 
să rămâi”. Aşa am şi făcut. În timpul 
slujbei din următoarea noapte, erau 
prezenţi pastorii Tony şi Susan Alamo. 
Tony a făcut o mărturisire completă 
despre cum Dumnezeu a vorbit cu el. 
Nu mai auzisem de sângele lui Iisus 
Hristos ca fiind folosit pentru iertarea 
păcatelor. Am simţit că Sfântul Duh era 
foarte puternic. În acea noapte au fost 
mântuiţi treizeci de oameni; printre 
ei, mă număram şi eu. Am intrat în ca-
mera de rugăciune şi am fost botezat 
întru Sfântul Duh. Ştiam că sunt acasă. 
Toate acestea se întâmplau pe 11 mai 
1970.

La un an şi jumătate după aceasta, 
i-am scris o scrisoare pastorului Tony 
Alamo, deoarece aveam nişte proble-
me. În acea noapte, pe la ora 2, unul 
dintre fraţi mi-a spus că Tony Alamo aş-
tepta la telefon să vorbească cu mine. 
Eram la biserica noastră din Saugus, 
California. Am ridicat telefonul şi am 
spus: “Salut, sunt Scott”. Din receptor 
nu se auzea nimic. Am repetat:  “Hei, 
sunt Scott”. Apoi am auzit vocea lui 
Tony Alamo: “Dumnezeu a făcut soare-
le; Dumnezeu a făcut luna; Dumnezeu 
a făcut pământul; Dumnezeu a făcut 
stelele; Dumnezeu a făcut iarba; iar 
Dumnezeu a făcut ca iarba să crească”. 
Simţeam Sfântul Duh ca pe un perete 
imens în jurul meu. Apoi, Tony Alamo 
mi-a dat sfaturi timp de cam 45 mi-
nute. Nu spusesem nimănui că Dum-
nezeu vorbise cu mine şi cu atât mai 
puţin ce îmi spusese El.

De-a lungul anilor, Sfântul Duh este 
încorporat în toată literatura evanghe-
lică scrisă de pastorul Alamo şi în toa-
te mesajele trimise bisericilor. Tony şi 
Susan Alamo practic au construit “ora-
şe” în diferite părţi ale Statelor Unite, 
pentru ca oamenii din Misiune să aibă 
unde locui. Broşurile sale evanghelice 
au fost trimise prin poştă către 200 
de ţări, împreună cu alte materiale de 
care oamenii au nevoie. Îi mulţumesc 
lui Dumnezeu că sunt mântuit şi că am 
privilegiul de a face parte din această 
misiune.
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http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Papa Francisc găsit vinovat pentru 
trafic de copii, viol, crimă

Duminică, 20 iulie 2014, 7:28
by Judy Byington

În cursul zilei de ieri, inculpaţii Papa Francisc Bergoglio, 
generalul superior catolic iezuit Adolfo Pachon şi 
arhiepiscopul din Canterbury, Justin Welby, au fost găsiţi 
vinovaţi de acte de viol, tortură, crimă şi trafic de copii. 
Cinci judecători ai Curţii Internaţionale de Drept Comun 
de Justiție de la Bruxelles (ICLCJ) au hotărât că aceste 
infracţiuni au fost comise cel mai recent în anul 2010. Din 
luna martie a anului trecut peste 48 martori oculari şi-au 
depus mărturia în faţa acestei instanţe, detaliind activităţile 
inculpaţilor ca membri ai Cultului Celui de-al Nouălea Cerc 
Satanic de Sacrificare a Copiilor.

Se pare că acest Cult Satanic al Celui de-al Nouălea Cerc 
organiza ritualuri de sacrificare a copiilor în catedralele 
romano-catolice din Montreal, New York, Roma, Scoţia, 
Londra, castelul Carnarvon din Ţara Galilor, pe o moşie 
franceză al cărei nume rămâne secret, şi la şcolile 
canadiano-catolice şi indiano-anglicane din Kamloops, 
Columbia Britanică şi Brantford, Ontario, Canada. Cultul 
Celui de-al Nouălea Cerc Satanic de Sacrificare a Copiilor 
se pare că se folosea de păduri proprietate personală din 
SUA, Canada, Franţa şi Olanda pentru a organiza “partide 
de vânători de oameni” pentru elitele de la nivel mondial, 
inclusiv pentru membrii familiilor regale europene. Se pare 
că adolescenţii erau procuraţi cu ajutorul mafiei, fiind apoi 
dezbrăcaţi complet, violaţi, vânaţi şi ucişi. Procurorul şef a 
afirmat următoarele: “Biserica catolică este cea mai mare 
corporaţie din lume şi se pare că este mână-n mână cu mafia, 
guvernele, poliţia şi instanţele din toată lumea.”

Două adolescente au declarat Curţii ICLCJ că Papa 
Francisc le-a violat şi că participa la sacrificiile copiilor. 

Opt alţi martori le-au confirmat declaraţiile, fiind martori la 
violuri şi sacrificii de copii. Operaţiunile Cultului Satanic al 
Celui de-al Nouălea Cerc ar fi avut loc în timpul primăverilor 
anilor 2009 şi 2010, în zone rurale din Olanda şi Belgia.

Papa Francisc a mai fost găsit vinovat de practicarea 
unor rituri satanice de sacrificare a copiilor, în timp ce 
deţinea funcţia de preot şi de episcop în Argentina, potrivit 
unui document sigilat obţinut din arhivele Vaticanului. Un 
al doilea document, cu data de 25 decembrie 1967, numit 
Privilegiul judiciar, ar fi arătat că fiecare Papă, după numire, 
trebuie să participe la ritualul de sacrificare a pruncilor 
organizat de Cultul Satanic al Celui de-al Nouălea Cerc şi să 
le bea sângele, printre altele. Documentele au fost înfăţişate 
Curţii ICLCJ de un oficial important al Vaticanului şi de un 
fost angajat al Curiei Vaticanului.

Luna trecută, un anchetator al poliţiei irlandeze, Garda, a 
depus mărturie în faţa a cinci judecători şi a 27 de membri 
ai juriului, declarând că semnele de pe oasele a cca. 796 
copii descoperiţi într-un fosă septică a Surorilor Irlandeze 
Romano-Catolice indică faptul că aceştia au fost ucişi 
ritualic. Martorul a declarat că experţii medico-legali au 
confirmat că decapitarea şi mutilarea pruncilor din groapa 
comună erau semne comune ale crimelor ritualice şi ale 
sacrificiului de copii. 

Un  documentar BBC a expus un scandal vechi de 
cincizeci de ani legat de traficul de copii comis de biserica 
catolică din Spania. Până în anii 1990, peste 300.000 de 
bebeluşi au fost furaţi din mâinile părinţilor. Mamelor li se 
spunea că pruncii lor au murit şi că au fost aruncaţi în gropi 
comune. Se pare că biserica catolică a câştigat 20 miliarde 
de dolari  cu ajutorul acestor adopţii.

O altă persoană a depus mărturie că a fost prezentă în 
timpul întâlnirilor dintre Papa Francisc şi junta militară, 
în timpul Războiului Murdar din Argentina anilor 1970. 
Potrivit acestui martor, Papa Francisc a ajutat la traficarea 
a 30.000 copii ai prizonierilor politici dispăruţi într-un cerc 
internaţional de exploatare a copiilor, condus de o ramură a 
Vaticanului.

Un reportaj special al ABC News a oferit indicii că diavolul 
locuieşte la Vatican. “Documentele din arhivele secrete ale 
Vaticanului, care au fost prezentate în faţa instanţei, indică 
în mod clar faptul că, de secole, iezuiţii au avut un plan 
premeditat de a ucide ritualic nou-născuţii răpiţi, pentru ca 
apoi să le bea sângele”, a declarat procurorul-şef al ICLCJ 
în faţa celor cinci judecători internaţionali şi a celor 27 de 
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membri ai juriului. “Planul a luat naştere dintr-o noţiune 
schimonosită conform căreia ar fi obţinut putere spirituală 
dacă beau sângele celor inocenţi, astfel asigurând stabilitatea 
politică a papalităţii în Roma. Aceste fapte nu sunt doar un 
genocid; sunt sistemice şi instituţionalizate. Se pare că au 
fost comise de biserica romano-catolică, de iezuiţi şi de toţi 
papii încă din 1773.”

S-a organizat o anchetă permanentă pentru a investiga şi 
a le aduce în faţa justiţiei pe celelalte persoane implicate 
în posibilele crime descoperite de Curtea ICLCJ. Pe 1 
septembrie 2014 se preconizează demararea unei anchete 
numită “Comisia permanentă cu privire la traficul de copii 
şi sacrificii ritualice”. Se presupune că vor urma noi litigii.

Cei 48 martori oculari au identificat făptaşii ca fiind papii 
catolici Francisc Bergoglio, Ioan Paul al II-lea şi Joseph 
Ratzinger; oficiali ai bisericii anglicane, unitariene din Canada 
şi ai celei catolice, inclusiv cardinali şi generalul superior 
catolic iezuit Adolfo Pachon; Regina Elisabeta şi Prinţul Filip 
ai Marii Britanii, arhiepiscopul anglican din Canterbury - 
Justin Welby, precum și judecătorul Curţii Supreme, Fulford; 
în Olanda: cardinali olandezi şi belgieni, cât şi aristocraţi 
printre care se numără prinţul moştenitor Alfrink Bernhard, 
regele Hendrick, soţul reginei Wilhelmina a Olandei, regina 
Beatrix, tatăl său şi vice-regele, prinţul Johan Friso şi soţia 
sa, Mabel Wisse Smit, foşti miniştri, omul de top al armatei 
olandeze şi sub-secretarul Consiliului Statului; oficiali ai 
armatei şi ai guvernelor canadiene, australiene, engleze şi 
americane, inclusiv CIA din SUA, plus importanţi miniştri, 
judecători, politicieni şi oameni de afaceri din SUA, Belgia, 
Olanda, Canada, Australia, Franţa, Irlanda şi UK. 

Pe 19 iulie 2014 au fost emise mandate de arestare în 
cazul poporul v. Bergoglio et al. Înregistrările instanţei rămân 
deocamdată secrete, potrivit declaraţiei de presă emisă ieri 
de ITCCS. Prima Curte ICLCJ a raportat dispariţia a 50.000 
copii canadieni. Instanţa a stabilit în februarie 2013 că 40 
persoane de elită la nivel mondial se fac vinovate, inclusiv 
regina Elisabeta. 

Cei 50.000 copii au dispărut din internate canadiene, 
care erau deţinute în principal de catolici. Peste 34 de gropi 
comune pentru copii au fost identificate până acum în unele 
din cele 80 internate din Canada. Din 2008, regina Elisabeta 
şi guvernul canadian continuă să refuze rugăminţile ITCCS 
de a excava locurile în cauză. 

Posibilul motiv pentru acest refuz nu surprinde pe nimeni. 
Regina Elisabeta şi prinţul Filip au fost condamnaţi pentru 
dispariţia a zece copii din internatul Kamloops din Columbia 
Britanică, ce a avut loc pe 10 octombrie 1964. Din acel moment, 
părinţii nu şi-au mai văzut copiii. Litigiul se pare că a provocat 
şi demisia Papei Ratzinger. Dovezi pentru acele cazuri pot fi 
găsite în cartea “Hidden No Longer”, scrisă de Kevin Annett.

Curtea Internaţională ICLCJ are peste 450 ofiţeri de 
drept comun în 13 ţări, şi 51 grupuri conexe în operaţiune. 
Grupurile de drept comun care doresc să aplice pot beneficia 
de fonduri de organizare. Pentru a contacta ITCCS, 
Curtea ICLCJ din Bruxelles, asociaţiile sale locale, sau 
pentru a deveni voluntar, trimiteţi un email sau sunaţi la: 
itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 
386-323-5774 (SUA) sau  250-591-4573 (Canada).

Despre autor
Judy Byington, MSW, LCSW, aflată la pensie, autoare a 

“Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny 
Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities” (22 de fețe: 
din viața lui Jenny Hill și cele 22 de personalități multiple 
ale sale) (www.22faces.com) este o fostă terapistă, oratoare, 
activistă şi jurnalist de anchetă ale cărei articole despre 
cercurile internaţionale de exploatare a minorilor au fost 
citate pe sute de bloguri şi site-uri. Fostul administrator al 
Alberta Mental Health şi director al Provo Family Counseling 
Center este acum preşedintele Child Abuse Recovery and 
Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com).  Dacă 
aveţi noutăţi sau indicii despre abuzuri împotriva minorilor, 
vă rugăm să îi trimiteţi lui Judy un email la adresa: 
info@22faces.com. Vă invităm să semnaţi petiţia către 
Congres, prin care cerem anchetarea metodei de control al 
minţii copiilor dezvoltată de CIA, făcând clic aici: http://
www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-
investigation-cia-mind-control-of-children

Dragă pastore Alamo,
Îţi mulţumim că ne ţii la curent cu acţiunile 

generale ale Bisericii romano-catolice. Permite-mi 
să îţi spun că majoritatea membrilor care ni s-au 
alăturat au făcut parte din biserica romano-catolică; 
au venit la noi după ce ţi-au citit mesajele. Te rugăm 
să continui să prezinţi lumii adevărata realitate.
Innocent Mtambo       Chitipa, Malawi

Malawi

(traducere din limba franceză)
Bună ziua, dragă pastore Alamo,

Sunt pastorul Goma Gba Lévi. Aici, în Coasta de 
Fildeş, am închis uşa către împărăţia Cerului pentru mai 
multe familii, sub pretextul că poligamii nu pot intra în 
împărăţia Domnului.

După ce ţi-am citit lucrarea referitoare la poligamie, 
şi comparaţia cu Biblia, încep să trec de partea ta. Acum, 
sunt pregătit să deschid larg acea uşă. Dumnezeu cel 
atotmilostiv să ne ierte.

De asemenea, te rog să îmi trimiţi orice altă lucrare pe 
acest subiect, cât şi “Ceilalţi copii ai Mariei”. Aş dori şi 
zece copii ale cărţii Mesia pentru ceilalţi predicatori pe 
care-i învăţ.
Cu dragoste frăţească, 
Pastor Lévi              Abidjan, Coasta de Fildeş

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

(Continuare de la pagina 4)
Vă spun în faţa lui DUMNEZEU 

şi a tuturor locuitorilor pământului 
că ceea ce oamenii numesc OZN-uri 
nu provin de pe alte planete, ci sunt 
Îngerii din Ceruri. Îmi pun sufletul 
drept chezăşie pentru acest lucru. Cei 
care vă spun contrariul sunt discipolii 
amăgiţi ai Satanei, asemănători Evei, 
poporului din Babilon şi O.N.U., şi 
vă vor duce în Iad cu ei. Omenirea nu 
poate şi nu îi va lua locul lui DUM-
NEZEU. Omenirea a eşuat în trecut 
şi va eşua mereu. 

IISUS HRISTOS este CUVÂN-
TUL lui DUMNEZEU. Crede în 
CUVÂNTUL lui DUMNEZEU (în 
IISUS HRISTOS) şi vei fi mântuit 
(Fapte 16:31). Pentru a-L accepta pe 
HRISTOS, CUVÂNTUL LUI DUM-
NEZEU, rosteşte această rugăciune:

DOMNUL meu și DUMNEZEUL 
meu, ai milă de sufletul meu, un păcă-
tos.18 Eu cred că IISUS HRISTOS este 
FIUL DUMNEZEULUI celui viu.19 Eu 
cred că EL a murit pe cruce și a vărsat 
sângele SĂU prețios pentru iertarea 
tuturor păcatelor mele din trecut.20 
Eu cred că DUMNEZEU a înviat pe II-

SUS din morți, prin 
puterea DUHULUI 
SFÂNT,21 și că EL stă 

de-a dreapta lui DUMNEZEU în acest 
moment și aude confesiunea mea de 
păcate și această rugăciune.22 Deschid 
ușa inimii mele și te invit în inima 
mea, DOAMNE IISUS.23 Spală toate 
păcatele mele murdare în sângele pre-
țios pe care l-ai vărsat în locul meu pe 
cruce la Golgota.24 Nu îmi vei întoarce 
spatele, IISUS, vei ierta păcatele mele 
și îmi vei mântui sufletul. Știu pentru 
că CUVÂNTUL TĂU, Biblia, ne spune 
așa.25 CUVÂNTUL TĂU spune că nu 
vei întoarce spatele nimănui, inclusiv 
mie.26 Prin urmare, eu știu că TU m-ai 
auzit și știu că TU mi-ai răspuns și știu 
că eu sunt mântuit.27 Și îți mulțumesc, 
DOAMNE IISUSE, pentru mântuirea 
sufletului meu, iar eu voi arăta recu-
noștința mea prin a face voia ta și prin 
a nu păcătui.28

După mântuire, IISUS a spus să fie 
botezați, complet scufundați în apă, 
în numele TATĂLUI și al FIULUI și 
al SFÂNTULUI DUH.29 Studiază cu 
sârguință Biblia Regelui James și fă ceea 
ce spune.30

DOMNUL vrea să spui și altora 
de mântuirea ta (Marcu 16:15). Pu-
teți deveni un distribuitor al cărți-

lor evanghelice ale Pastorului Tony 
Alamo. Vă vom trimite cărțile gratuit. 
Sunați sau contactați-ne prin e-mail 
pentru mai multe informații. Distri-
buie acest mesaj și altor persoane.

Dacă doriți să salvați lumea, cum 
poruncește Iisus, atunci nu îl jefuiți 
pe DUMNEZEU de zeciuiala și daru-
rile 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 ze-
ciuielile și darurile de mâncare. Sun-
teţi 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 spiritua-
lă] la casa vistieriei [suflete mântuite], 
puneţi-MĂ astfel la încercare, zice 
DOMNUL OȘTIRILOR, și veţi vedea 
dacă nu vă voi deschide zăgazurile ce-
rurilor, și dacă nu voi turna peste voi 
belșug de binecuvântare, prea mare ca 
s-o primiţi. Și voi mustra pentru voi 
pe cel ce devorează și nu vă va nimici 
roadele pământului, și viţa nu va fi 
neroditoare în câmpiile voastre, zice 
DOMNUL OȘTIRILOR. Toate nea-
murile vă vor ferici atunci, căci veţi fi 
o ţară plăcută, zice DOMNUL OȘTI-
RILOR” (Maleahi 3:8-12)

TREI ÎNCERCĂRI NEREUŞITE 
DE A-L RĂSTURNA PE DUMNEZEU

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:
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