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TRE MISLYKKEDE FORSØG PÅ
AT OMSTYRTE GUD
Af Tony Alamo

Generer det dig ikke at Satan
har ført hele verden bag lyset? Han
har ved tre lejligheder åbenlyst
forsøgt at erstatte GUD og GUDS
kongerige. To af hans forsøg har
slået grueligt fejl og dette tredje
forsøg, som han nu i denne stund
har sat i værk, vil også slå fejl.
Satans første forsøg på at omstyrte GUD foregik i Edens have,
Pastorerne Tony og Susan Alamo og orkester
da Satan spurgte Eva: “Mon Gud
i deres internationale fjernsynsprogram.
virkelig har ham sagt?” I Første
Billedet er taget i 1974.
Mosebog 3:1-3 fortælles det: “Men
Slangen [Satan] var træskere end
Kvinden, såvel som resten af veralle Markens andre Dyr, som GUD
HERREN havde gjort og den sagde dens befolkning, drømmer ikke at om,
til Kvinden: “Mon Gud virkelig ham at man når man godtager Satans argusagt: I må ikke spise af noget Træ i ment så påtager man sig også en evig
Haven?” Kvinden svarede [frem for at elendighed, et Helvede der aldrig enirettesætte og afvise ham]: “Vi har Lov der og som har den mest utålelige efat spise af Frugten på Havens Træer; fekt på dets offers sjæl og bevidsthed.
kun af Frugten fra Træet midt i Haven, Helvede vil udspy offerets røg i al evigsagde GUD, må I ikke spise, ja, I må hed (Åbenbaringen 14:9-11). De som
ikke røre derved, thi så skal I dø.” Når tilbeder (dvs. lytter til) Satan, hans
HAN siger ’så skal I dø’ så mener HAN verdensregering og hans verdenskirke
ikke døden som værende noget kort- (den katolske) vil møde samme skæbvarigt, ubetydeligt. Det HAN mener ne.2 Satan bedrog Eva med snilde i
er, at døden er sjælens evige død for slangens skikkelse og nu bedrager han
mand eller kvinde, en evighed i Hel- hele verden.3
vedes flammer, en evig død. Denne
I Åbenbaringen 12:9 identificeres
kendsgerning er at finde overalt i både Satan som den store drage: “Og den
det Nye og Det Gamle Testamente.1
store Drage blev nedstyrtet [fra Him-

melen]; den gamle Slange, som
kaldes Djævelen og Satan, som
forfører den hele Verden.” Satan
vidste at han ved at bedrage Eva
kunne fælde dom over hele verden.4 Eva blev Satans første evangelist, hun var den første ged. Du
kan ikke være en af Satans geder,
hvis du tror på JESUS, og ej heller
hvis du er en af HANS disciple. Du
kan ikke leve et korsfæstet KRISTI
liv, du må være fri til at gøre hvad
du lyster. Du kan ikke bære vidnesbyrd om KRISTUS, du skal fornægte HAM, HAN som kom til jorden
for at frelse syndere.5
Da Satan sagde til Eva at hun ikke
skulle dø, men hun skulle blive som
GUD, og bad hende om at spise og
give sin mand af samme frugt, gjorde
Eva som han sagde og overbeviste
også sin mand. Da åbnedes begges
øjne (1 Mosebog 3:7). De vidste at de
var syndere og at de var blevet bedragede. Verdensherredømmet tilhørte
nu Satan i stedet for dem og intet ud
over tro på KRISTI fremtidige død og
genopstandelse kunne lede dem tilbage til GUD.
Oprindeligt velsignede GUD Adam
og Eva over alle skabninger. HAN gav
(Fortsættes på side 2)
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6:51, 10:11-18, 11:49-52, Apg. 5:30-31, 20:28, 26:23, Rom. 5:6-11, 1 Kor. 15:3-4, Gal. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 5:2, 1 Thess. 1:10, 5:9-10, 1 Tim. 2:5-6, Tit. 2:13-14, Hebr. 2:9-10

1

Menneskets andet forsøg på at
omstyrte GUD og
HANS kongerige i Himmelen foregik
i Babylon. Det slog naturligvis fejl. I
Første Mosebog 11:1-9 står det skrevet at: “Hele Menneskeheden havde
ét Tungemål og samme Sprog. Da de
nu drog østerpå, traf de på en Dal i
Sinear, og der slog de sig ned. Da sagde de til hverandre: Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt. De
brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk. Derpå sagde de: Kom,
lad os bygge os en By og et Tårn, hvis
Top når til Himmelen, og skabe os et
Navn, for at vi ikke skal spredes ud
over hele Jorden.
“Men HERREN steg ned for at se
Byen og Tårnet, som Menneskebørnene byggede, og HAN sagde: Se, de er
ét Folk og har alle ét Tungemål; og når
de nu først er begyndt således, er intet,
som de sætter sig for, umuligt for dem;
lad OS derfor stige ned og forvirre deres Tungemål der, så de ikke forstår
hverandres Tungemål [præcis som
Demokraterne og Republikanerne
ikke forstår hinanden i dag og derfor
aldrig opnår noget konstruktivt]. Da
spredte HERREN dem fra det Sted ud
over hele Jorden, og de opgav at bygge
Byen. Derfor kaldte man den Babel,
thi der forvirrede HERREN al Jordens
Tungemål, og derfra spredte HERREN
dem ud over hele Jorden.”
Satans tredje og sidste forsøg på at
omstyrte GUD og HANS kongedømme forekommer netop i dette øjeblik.
Nogle mennesker siger, at de UFO’er
de ser, er fra andre planeter, men det
er ikke rigtigt. Disse UFO’er er ikke fra
andre planeter, de er fra Himmelen.
Grunden til at jeg ved dette er, at den
gang Susie og jeg tog til Las Vegas for at
blive gift, befandt vi os på motorvejen
mellem Los Angeles og Las Vegas sent
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dem herredømme over hele universet, over hvert eneste levende væsen.
I Første Mosebog 1:28 får vi at vide,
at GUD sagde til dem: “Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden,
gør eder til Herre over den og hersk
over Havets Fisk og Himmelens Fugle,
Kvæget og alle vildtlevende Dyr, der
rører sig på Jorden!” Adam og Eva
herskede over hele verden og alt hvad
der var i den. Da Satan bedrog dem
lå hele verden i synd under djævelens
herredømme, så GUD planlagde at
frelse verden ved at nedstige til jorden
som et menneske.6 GUD blev menneskets Søn. HAN ofrede sig selv for
vores skyld, helt ind i døden på korset,
efterfulgt af HANS genopstandelse og
opstigning til Himmelen.7
I Johnannes 3:16 står der: “Thi således elskede GUD Verden, at HAN gav
SIN SØN den enbårne, for at hver den,
som tror på HAM [og ikke Satan eller
nogen anden], ikke skal fortabes, men
have et evigt Liv.” Det er kun muligt
at få et evigt liv hvis KRISTUS, som
er GUD, Vejen, Sandheden og Livet,
fortsætter i dig som dit liv (Johannes
14:6).8 Du kan ikke besidde det evige
liv ved blot at bede synderens bøn. Du
skal også vorde en discipel. HERREN
befaler at vi tager vores kors og følger
HAM (Lukas 9:23-25).9 Vi kan aldrig
nedstige fra korset, hvis vi ønsker at
bevare det evige liv.10 Med andre ord:
vi må ikke længere synde.
Satan er en besejret fjende.11 I begyndelsen så det ud til at Satan ville bevare
verdensherredømmet for evigt. Men
i dag adlyder vi KRISTUS og forsager
Satan, hans verdensregering og hans
sataniske kultkirker, der ledes af Vatikanet, magten er vores i KRISTUS.12

om aftenen. Det var mørkt da Susie,
som kørte bilen, tog min venstre hånd
og sagde til mig: “Tony lad os bede til
GUD nu og bede HAM om at lade os
se UFO’erne, hvis de findes”. Det er helt
sikkert, at eksistenser fra andre planeter ikke ville være i stand til at høre
vores bøn til GUD, og ej heller ville de
besvare en bøn vi bad til GUD. Med det
samme fløj eskadroner af UFO’er direkte mod vores forrude. De var så tæt
på, at jeg troede de ville flyve lige ind i
os. GUD besvarede øjeblikkeligt vores
bøn. Da GUD svarede på vores bøn
med det samme styrkedes min tro på
GUD og HANS besvarelse af bønner.
Disse hjullignende luftfartøjer er
nævnt adskillige gange i Biblen.13 Det
drejer sig om GUDS kongelige luftvåben bestående af Engle, som besigtiger ondskabsfuldheden som den
eksisterer i verden i dag, før GUD
ved KRISTUS tilbagekomst sætter en
stopper for al ondskab her på jorden.
GUD sender Englene i denne prøvelsernes tid (og vi befinder os netop i
prøvelserne). Englene rapporterer til
GUD og så sender GUD ødelæggende
Engle til at tilintetgøre visse ondskabsfulde områder på jorden.14 HAN tilintetgør ved hjælp af pestilenser (som er
sygdomme), hungersnød, oversvømmelser, jordskælv og mange andre.
En del af verdens befolkning er
overbeviste om at mennesket kan
overliste GUD. De har glemt de gange
i fortiden, hvor GUD har forpurret deres forsøg. Satan sagde til Eva, at I ikke
skal dø, men “skal blive som guder.”
Men han løj. Det ved vi fordi både Eva
og hendes mand døde. Desuden fik
Nimrod og verdensbefolkningen aldrig gjort deres tårn færdigt og ej heller fik de bygget deres by i Himmelen.
Det skete simpelthen ikke.
Endnu en gang har størstedelen
af verdensbefolkningen brugt milli-

6 Joh. 1:4-13, 12:46, Rom. 5:6-21, Gal. 4:4-5, Hebr. 2:14-18 7 Matt. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Mark 10:32-34, Luk. 9:23, Joh. 10:7-18, Apg 1:1-11, Gal. 2:20, Fil.
2:5-11, Hebr. 12:1-3, 1 Joh. 3:16 8 Ez. 36:27, Joh. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-11, 12:1-2, 1 Kor. 3:9, 16-17, 2 Kor. 6:16-18, Gal. 2:20, Ef. 2:10-22, 3:16-21,
Fil. 2:13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Joh. 3:24, 4:4, Åb. 3:19-21 9 Matt. 16:24-26, Mark 10:17-30, Luk. 9:59-62, 14:26-27, 33, Joh. 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 Kor.
9:26-27, 2 Kor. 5:9-21, 6:1-10, Gal. 5:16-17, 24, Fil. 3:7-9, Kol. 3:5-17, 2 Tim. 2:4, Tit. 2:12, Hebr. 11:8-26, 1 Pet. 4:1-2, Åb. 12:10-11 10 Matt. 10:22, 24:13, Apg. 14:22, Rom.
11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jak. 2:17-26, 5:10-11, 1 Joh. 2:24-25 11 Isa. 14: 9-20, Ez. 28:11-19, Joh. 12:31, 2 Tes. 2:3-10, Hebr. 2:14, 1 Joh. 2:1314, 3:8, 4:4, Åb. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 2 Kor. 6:14-18, Åb. 18:1-5 13 Sl. 68:17, Ez. 1:1-24, 3:12-13, kap. 10, 11:14-25, Dan. 7:7-9 14 1 Mos. 19:1-25, 2 Sam. 24:117, 2 Kong 19:35, 2 Krøn. 32:19-22, Sl. 78:49, Matt. 13:41-42, Apg. 12:23, 2 Thess. 1:7-9, Åb. kap. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, kap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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arder af dollars, og de er villige til at
bruge yderligere billioner på at flytte
verdens befolkning til en anden planet, en anden planet, som de mener,
har de samme kvaliteter som jorden.
Men ingen af planeterne har sådanne
kvaliteter. Den bedragede verden venter åndeløst på, at denne dårskab skal
finde sted. De har troet på den falske
lære om verdensregeringen, om den
dæmoniske kirke, begge dele under
Satans ledelse, en lære som GUD sagde, ville bedrage verden i disse sidste
dage (Åbenbaringen 12:9). GUD sagde, at Satans verdenskirke, som styrer
Satans verdensregering, ville være at
finde i byen på de syv bjerge (dette er
selvfølgelig Rom, Vatikanet, de Forenede Nationer).15 Hvis du ikke ved
at Vatikanet er denne by, skal du blot
bede et rejsebureau om billetter til
byen med de syv bjerge. De vil give
dig billetter til Rom, Italien. Igen er
det Rom, der på satanisk vis styrer
F.N., som er verdensregeringen. Det
kaldes også “Den Ny Verdensorden”
og “Satans trone” (Åbenbaringen
2:13). GUDS ORD skal snart tilintetgøre jorden (og alle de onde mennesker) ved hjælp af Englen med de syv
plager og de andre Engle.16
I Åbenbaringen 17:1-6, 8 står der
skrevet: “Og den af de syv Engle, som
havde de syv Skåle [disse skåle er fyldt
med de sidste syv plager, som UFO’erne bærer. UFO’erne er i virkeligheden
IFO’erne, de identificerbare flyvende
objekter. Vi kan identificere IFO’erne
fordi vi kender GUD og HANS ORD.
GOD er ORDET (Johannes 1:1, Åbenbaringen 19:13).], kom og talte med
mig [denne Engel talte til mig, Johannes], og sagde: Kom! jeg vil vise dig
Dommen over den store Skøge [den
15 Dan. 2:40, 7:19-25, Åb. 13:1-8, 14:8, kap. 17, 18
16 Åb. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21
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romerskkatolske kirke, Vatikanet],
som sidder over mange Vande [alle
nationer i verden]: med hvem Jordens
Konger [alle regeringslederne samt
Vatikanets dommere og Vatikanets
anklagere] have bolet [hver eneste
afskyelige synd og forfølgelse og retsforfølgelse af alle de uskyldige (GUDS
folk)], og de, som bo på Jorden, er
blevne drukne af hendes Utugts Vin.
[Dette er det, de kalder for politisk
korrekthed (som for eksempel ægteskab mellem personer af samme
køn, homoseksualitet), antisemitisme,
antikristendom, blodtørst, mord, tyveri og alt andet der i strid med GUD
og HANS ORD.]
“Og han førte mig [Johannes] i
ÅNDEN ud i en Ørken [verdenen]; og
jeg så en Kvinde siddende på et skarla-

genfarvet Dyr [kvinden er Vatikanet,
verdensreligionen og det skarlagenfarvede dyr er F.N., som er Vatikanets
fartøj. Det hjælper hende på vej, så
hun kan ødelægge GUDS folk og deres værk med sine kanonlove. Hun er]
fuld af Bespottelsens Navne [hvis, for
eksempel, en dæmonisk person fornærmes af GUDS ORD, så gør Vatikanet og verdensregeringen det til en
forbrydelse at nævne GUD i offentlige
skoler, retssale, politiske arenaer, mindesmærker og andre strategiske steder
i verden. Og fordi størstedelen af det
romerskkatolske hierarki er homoseksuelle, har de etableret en ny regel, der
gør det til en rædselsfuld synd at være
imod homoseksualitet (en hadeforbrydelse). Du må have modtaget Dyrets Mærke på din pande for at være
(Fortsættes på side 4)

Kenya

Til Alamo-menighederne,
Hilsener fra os i Jesu vor Herres komme ud af fængslet. Og vi beder
navn. Jeg håber at alt er godt i din me- sammen i en gruppe og faster. Hernighed. Vi vil gerne takke din menig- ren vil ikke forsage os, det siger Bibhed for den litteratur og de bønner I len, for eksempel i Salmernes bog
har sendt os. Det er blevet modtaget 34:18-19: “Herren er nær hos dem,
med stor taknemmelighed i vores hvis Hjerte er knust, han frelser
kirke og samfund. Mange mennesker dem, hvis Ånd er brudt. Den retfærhar valgt at ændre på deres liv og diges Lidelser er mange, men Hertage imod Jesus som deres livs Frel- ren frier ham af dem alle”. Kampen
ser. Det er helt sikkert at Alamo-litte- er ikke vores, men Herrens. Læs
raturen fremfører det sande budskab, også Filipperne 4:4-9.
for når vi deler den ud er der mange Gud velsigne dig.
mennesker der konverteres. Dette Din i troskab,
betyder, at det indeholder et åndeligt Pastor Moses Kwemboi
Endebess, Kenya
budskab fra Herren (det er salvet).
Brødre, vi har besluttet at sprede budskabet i alle byer og kirker
for, som du ved, er der mange
mennesker i Afrika, der stadig
følger traditionelle kulturer. På
nuværende tidspunkt er vi omkring 20 mennesker som er blevet
kaldet og som kan kommunikere
med folk og fordele disse materialer klogt. Vi har afholdt gudtjenester og det er gået godt og vi
venter stadig på det I har sendt.
Pastor Moses Kwemboi uddeler Pastor Alamos
Angående Pastor Alamo,
sjælvindende litteratur sammen med dele af sin
så tror jeg på, at vor pastor vil
menighed omkring Endebess, Kenya.

3

TRE MISLYKKEDE FORSØG PÅ
AT OMSTYRTE GUD
(Fortsat fra side 3)
enig i denne tanke (Åbenbaringen
14:9-11). Dette er et meget ondskabsfuldt åndeligt anliggende.], det havde
syv Hoveder og ti Horn. [Dette fortæller os at verdensregeringen består
af mange regeringer, der er forenet til
én. De tænker alle på samme måde: de
godtager alle blindt, hvad Satan siger
(Åbenbaringen 17:12-15). Ifølge djævelen udtrykker du fædrelandskærlighed, hvis du godtager alt hvad han siger, og de gange hvor du ikke godtager
alt hvad han siger, udviser du mangel
på fædrelandskærlighed].
“Og Kvinden var klædt i Purpur og
Skarlagen [dette er den romerskkatolske kults farver], og dækket med Guld
og Ædelsten og Perler [alle de penge
som IRS (skattevæsenet) har indsamlet tilhører på ulovlig vis Vatikanet. De
har bogstaveligt talt billioner af dollars
som de kan ødsle bort af.], hun havde
et Guldbæger i sin Hånd, fuldt af Vederstyggeligheder og hendes Utugts
Urenheder. [Vatikanet, som igen er
Satans trone, er for enhver synd i
verden og i underverdenen.] Og på
hendes Pande var skrevet et Navn, en
HEMMELIGHED: BABYLON DEN
STORE, MODEREN TIL JORDENS
SKØGER OG VEDERSTYGGELIGHEDER [det, der er ‘skrevet på hendes
pande,’ betyder simpelthen at hendes
tanker er opslugt af satanisk ondskab].
“Og jeg så Kvinden, drukken af de
helliges Blod [Vatikanet, som tilhører
Satan, er kendt for at være skyld i alle

verdens blodsudgydelser, herunder
aborter, Holocaust,
den Spanske Inkvisition og enhver
krig, der nogensinde har fundet sted],
og af JESU Martyrers Blod [HERRENS
Engel fortalte Johannes dette]: og da
jeg så hende [Vatikanet],… og de,
som bor på Jorden, skulle undre sig,
de, hvis Navne ikke er skrevne i Livets
Bog fra Verdens Grundlæggelse, når
de se, at Dyret var og er ikke og skal
komme.” “Dyret, der var” var Rom før
det faldt, og i dag har Satan genoplivet det Rom der var med sin sataniske
ånd, så det nu er blevet forstørret til
gruopvækkende proportioner.
Når jeg fortæller om alle de forfølgelser og retsforfølgelser min
kirke har udholdt gennem de sidste halvtreds år, så gør jeg det ikke
for at beklage mig eller for at søge
medfølelse, men for at vise alle og
enhver, hvor nemt det er at udholde
alt det onde fra den romerskkatolske kult fordi GUD har givet mig
et syn. Uden syner forgår et folk
(Ordsprogene 29:18). Vi bør glæde
os når vi forfølges for JESU skyld.
Det ville kræve adskillige bind at
fortælle dig om blot nogle af forfølgelserne. GUD fortalte mig, at jeg
spirituelt set var nødt til at være 100
millioner gange stærkere end det
gigantiske egetræ, der væltede uden
for min kirke cirka et kvarter efter
jeg fortalte menigheden om, hvad

GUD havde fortalt mig.17 “Salige er I,
når Menneskene hade eder, og når de
udstøder eder og håne eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld. Glæder eder på den
Dag og jubler; thi se, eders Løn er stor
i Himmelen. Thi på samme Måde forfulgte deres Fædre Profeterne” (Lukas
6:22-23).
Jeg siger jer foran GUD og alle
beboere på jorden: det folk kalder
UFO’er kommer ikke fra andre planeter, det er Himmelens Engle. På dette
(Fortsættes på side 8)

Broder Solman Raju Kola og hans
evangelie-team uddeler Pastor Alamos
litteratur i landlige områder i Andhra
Pradesh, Indien.
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17 Læs “The Tree,” (“Træet”) Vol. 6500, “The Most
Powerful Position in the Whole Universe,” (“Den mest
magtfulde stilling i verden”) Vol. 19700

Indien
Kære Broder i Kristus,
Må Gud velsigne dig og hele din
kristne menighed. Det er vidunderligt
at bemærke det gode arbejde Gud har
gjort gennem din lære som formidles
ved hjælp af din litteratur.
Med Guds nåde, og med støtte fra
vores menighed, afholdt vi i dag en
evangelie-rundtur i stammelandsbyen
Dondapudi. Vores rejse (40 km) foregik over vand med en båd, seksogtredive medlemmer deltog. Gud har gjort
et godt stykke arbejde i det hinduistiske
stammeområde gennem din litteratur.
Vi håber at frelse mange flere fortabte
sjæle i det område.
Jeg sender dig billeder af vort arbejde her.
Vi beder for vor broder Tonys helbred og hurtige løsladelse.
Din broder i Kristus,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Indien

Scott Durnings vidnesbyrd
Da jeg var 11 eller 12 år gammel havde
jeg nogle forfærdigelige oplevelser med
den forkerte åndelige virkelighed, oplevelser der ikke er ligefrem er opløftende
at gengive. År senere kom jeg til Los Angeles og begyndte at tage LSD og mistede
kontakten med virkeligheden i et par år.
Det forekom at være for evigt. Jeg troede
bogstaveligt talt, at jeg var død og levede
flere menneskealdre mellem forskellige
LSD-trips.
En dag, i Guds nåde, sad jeg og så TV
i en eller andens lejlighed. Jeg kedede mig
så jeg slukkede for det. Jeg kiggede ud af
karnapvinduet på tredje sal og modtog
et syn fra Gud. Jeg så mig selv da jeg var
omkring 11 år gammel, jeg stod på græs-

plænen foran et hus i Cleveland, Ohio
(hvor jeg er fra). Jeg så mig selv ældes i
hurtige bevægelser (omkring 10 sekunder) til den alder jeg har nu og jeg stod
så på græsplænen foran nabobygningen.
Før jeg kunne nå at overveje, hvad dette
betød talte Gud til mig. Gud sagde: “Gud
skabte solen, Gud skabte månen, Gud
skabte jorden, Gud skabte stjernerne,
Gud skabte græsset og Gud fik græsset til
at gro.” Jeg var chokeret, jeg sagde dette
højt: “Det er den samme sol, det er den
samme jord, jeg er den samme person.
Jeg er blot blevet ældre og blevet skør.”
Dette sendte mig ud på gaderne om
aftenen, på vandreture hvorunder jeg
talte til Gud. To gange forskrækkede Gud

Myanmar
Kære Tony Alamo,
De varmeste hilsner til dig fra Myanmar i vor opstandne Herre og Frelser
Jesus Kristi navn. Jeg beder til, at alt er
godt hos dig.
Siden 2002 har “Rod og Staff ” været involveret i kirkeoprettelse, lægebehandling, nødhjælp, uddannelse, lokalsamfundsudvikling, børnepasning/
børnehjem og uddeling og produktion
af litteratur blandt både troende og ikketroende i Myanmar. Det er vores mål at
nå dem blandt stammegrupper i Myanmar, som endnu ikke er blevet nået og
lede de ikke-troende til Kristus ved at
give dem litteratur, hæfter og Bibler og
lære dem om Biblen ved hjælp af personlige møder, små grupper og større
forsamlinger, samt ved at oversætte og
trykke kristen litteratur. Vi er meget opsatte på at gøre dette til en proaktiv del
af vores anstrengelser for at nå ud til folk
på vegne af Kristus og oprette nye kirker.
Jeg blev inspireret og velsignet af at læse
dit skrift, Messias ifølge Bibelprofetien
(The Messiah According to Bible Prophecy. Siden da har jeg haft en brændende
længsel efter at oversætte det til burmesisk, Hakha-chin og mizo (myanmarske
stammesprog). Både fordi bogen er stor
og vægtig og fordi jeg er overbevist om,

at den vil være en stor velsignelse for mit
folk. Kristen litteratur er meget sjælden i
Myanmar og de som bekymrer sig om at
sprede evangeliets budskab har oversat,
trykt og uddelt litteraturen gratis. Litteratur er meget effektiv og frugtbar. Kun
fire procent af disse mennesker er troende
og størstedelen af regionen befinder sig i
mørke. Vi beder for, at vi kan lede mange
sjæle til Jesus fødder gennem dine skrifter.
Jeg er overbevist om, at deres hjerters tørst
vil blive slukket. Hakha-Chin og Mizo er
stammefolk, der lever i den kuperede vestlige del af landet. De taler deres egne dialekter og de fleste af disse mennesker kan
ikke læse burmesisk. Vi ville blive meget
glade, hvis du kunne sende flere af dine
materialer til vores bibliotek.
Vi vil meget gerne udvide din menighed i Myanmar. Vi er klar til at arbejde
sammen med dig for Ham og vi indbyder dig til at udvide din menighed, så
den også er at finde i vores land. Hvis du
har tid, inviterer vi dig med glæde til at
besøge Myanmar for Hans Kongerige.
Jeg ser frem til at høre fra dig. Gud
velsigne dig.
I Hans tjeneste,
Pastor Bawi H. Thang, Director
Rod and Staff Ministries
Yangon, Myanmar
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mig ud over al fantasi fordi jeg stadig syndede. En dag tog jeg i desperation ud til
Tony Alamos kristne kirke i Hollywood,
Californien. Jeg havde aldrig været til en
af deres gudstjenester fordi det ikke var
en “almindelig” kirke. Det var omkring
klokken 23:30. Tony Alamo var der. Tony
konfronterede mig og sagde: “Du burde
blive her.” Så det gjorde jeg. Til næste aftens gudstjeneste var både Tony og Susan
Alamo til stede. Tony fortalte mig hele sit
vidnesbyrd om, hvordan Gud havde talt
til ham. Jeg havde aldrig før hørt om Jesus Kristi blod som værende den eneste
forladelse af synder. Jeg følte at Helligånden var meget stærk. Tredive mennesker
blev frelst den aften, heriblandt jeg selv.
Jeg gik ind i bedeværelset og modtog Dåben i Helligånden. Jeg vidste, at nu var jeg
hjemme. Det var den 11. maj 1970.
Kun cirka 1 ½ år senere skrev jeg et
brev til Pastor Tony Alamo, fordi jeg havde
problemer. Omkring klokken 2 om natten
vækkede en af brødrene mig og fortalte, at
Tony Alamo var i telefonen og ønskede at
tale med mig. Jeg befandt mig i vores kirke i Saugus, Californien. Jeg tog telefonen
og sagde: “Hallo, det er Scott.” Ingen sagde
noget. Jeg gentog mig selv: “Hallo, det er
Scott.” Så hørte jeg Tony Alamos stemme:
“Gud skabte solen, Gud skabte månen,
Gud skabte jorden, Gud skabte stjernerne,
Gud skabte græsset og Gud fik græsset til
at gro.” Jeg mærkede Helligånden som en
mur omkring mig. Efterfølgende modtog
jeg formaninger fra Tony Alamo i cirka
tre kvarter. Jeg havde aldrig fortalt nogen,
at Gud havde talt til mig og slet ikke, hvad
Gud havde sagt.
Gennem årene er Helligånden blevet
indarbejdet i al den evangelielitteratur
som Pastor Alamo skriver og i alle budskaberne til kirkerne. Tony og Susan Alamo har bogstaveligt talt opbygget “byer” i
forskellige dele af USA med beboelsesfaciliteter til menighedens folk. Hans læreskrifter er blevet sendt ud til 200 forskellige lande sammen med fornødenheder
til folk. Jeg takker Gud for at jeg er blevet
frelst og for at jeg har modtaget det privilegium at være en del af denne menighed.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Pave Francis fundet skyldig i børnehandel, voldtægt og mord

Søndag, 20. juli 2014 7:28
by Judy Byington

tanic Cult fandt efter sigende sted i løbet af forårsmånederne i 2009 og 2010 i Hollandske og Belgiske landdistrikter.
følge et forseglet dokument fra Vatikanets arkiv viste det
sig også, at pave Francis var blandt de gerningsmænd, der
deltog i sataniske børneofringer alt imens han fungerede
som argentinsk præst og biskop. En anden optegnelse med
datoen 25. december 1967 navngivet Magisterial Privilege
(“Det magistrale privilegium”) siges at vise, at enhver ny
pave var pålagt at deltage i de rituelle ofringer af nyfødte
børn, som Ninth Circle Satanic Cult stod for; en del af ritualet var at drikke deres blod. ICLCJ-retten fik overbragt dokumenterne af en prominent funktionær fra Vatikanet og en
tidligere ansat i Vatikanets kurie.
I sidste måned afgav en efterforsker fra det irske politikorps, Irish Garda Police Force, vidneforklaring foran de
fem dommere og 27 jurymedlemmer om, at mærker efterladt på de 796 børn, der blev fundet i et irsk romerskkatolsk
nonneklosters septiktank, kunne tyde på. at der var tale om
rituelle drab. Vidnet forklarede, at retsmedicinske eksperter havde bekræftet at halshugningen og parteringen af
spædbørnene i massegravene mindede om de sædvanlige
tegn på rituelle mord eller børneofringer.
En BBC dokumentar afslørede en halvtreds år lang børnehandelsskandale, der involverede den katolske kirke i
Spanien. Over 300.000 spædbørn blev stjålet fra deres forældre frem til 1990erne. Mødrene fik at vide, at deres spædbørn var døde og var blevet begravet i massegrave. Man
mener, at den katolske kirke har tjent 20 milliarder dollars
på adoptionerne.
Et andet vidne afgav en vidneforklaring, der lød på, at
vedkommende havde været til stede under pave Francis’
møder med militærjuntaen under Argantinas Beskidte Krig.
Ifølge vidnet hjalp pave Francis til med ulovligt salg af 30.000
børn af savnede politiske fanger til en international børneudnyttelseskreds, der ledtes af en af Vatikanets afdelinger.
En nyhedsudsendelse på ABC netværket antydede, at
djævelen var bosiddende i Vatikanet. “De dokumenter fra
Vatikanets hemmelige arkiver, der er blevet forelagt retten,
vidner klart om, at jesuitterne igennem århundreder med
overlæg har planlagt at udføre rituelle mord på nyfødte
kidnappede børn med henblik på at drikke deres blod,”
fortalte ICLCJ rettens chefanklager de fem internationale
dommere og 27 jurymedlemmer. “Planen blev affødt af en
fordrejet forestilling om, at man kunne aflede åndelig magt
fra de uskyldiges livsblod og dermed sikre politisk stabilitet for pavemagten i Rom. Med disse handlinger er der ikke
blot tale om folkemord, men om mord, der både er syste-

I går blev de sagsøgte - pave Francis Bergoglio, den katolske jesuit overgeneral Adolfo Pachon og Ærkebiskoppen
af Canterbury Justin Welby - fundet skyldige i voldtægt,
tortur, mord og børnehandel. Fem af dommerne i den
International Common Law Court of Justice (den internationale sædvaneret) i Bruxelles slog fast, at forbrydelserne
foregik så sent som i 2010. Siden sidste marts er mere end
48 øjenvidner stået frem og har afgivet vidneforklaring om
de anklagedes aktiviteter som medlemmer af Ninth Circle
Satanic Child Sacrifice Cult (niende cirkels sataniske børneofringskult) i denne ICLCJ ret.
Det siges, at Ninth Circle Satanic Cult foretog børneofringer i romerskkatolske katedraler i Montreal, New
York, Rom, Skotland, London, Carnarvon Castle i Wales,
et ikke offentliggjort fransk Chateau i Holland og på canadiske katolske og anglikanske kostskoler i Kamloops,
Britisk Columbia og Brantford, Ontario Canada. Man mener, at Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult har gjort
brug af privatejede skovområder i USA, Canada, Frankrig og Holland til at afholde “menneskejagtsfester” for
den globale elite, heriblandt medlemmer af europæiske
kongefamilier. Teenagerne anses for at være fremskaffet af mafiaen, de er så blevet afklædt, voldtaget, jagtet
og slået ihjel. Chefanklageren erklærede: “Den katolske
kirke er verdens største virksomhed, og den formodes at
samarbejde med mafiaen, regeringer, politi og domstole
over hele verden.”
To unge piger fortalte ICLCJ-retten, at pave Francis havde voldtaget dem, mens han deltog i børneofringer. Otte
andre øjenvidner bekræftede deres anklager om at have
været vidner til voldtægt og børneofringer. Ninth Circle Sa-
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matiske og institutionaliserede i natur. Det forekommer, at
dette er foregået i hvert fald siden 1773, udført af den romerskkatolske kirke, jesuitterne og hver eneste pave.”
Der er blevet etableret en løbende og permanent undersøgelse, der har til formål at efterforske og retsforfølge de
mulige forbrydelser, der er blevet afsløret i ICLCJ-retten. En
undersøgelse med titlen Permanent Commission into Child
Trafficking and Ritual Sacrifice (“Permanent undersøgelseskommission angående børnehandel og rituelle ofringer”)
er planlagt med start den 1. september 2014. Yderligere
sagsanlæg forventes at følge efter.De 48 øjenvidner identificerede deres gerningsmænd som værende de katolske
paver Francis Bergoglio, John Paul II og Joseph Ratzinger,
den anglikanske forenede kirke i Canada og embedsmænd
i den katolske kirke, heriblandt kardinaler og den katolskjesuitiske overgeneral Adolfo Pachon, Englands dronning
Elizabeth og prins Phillip, den anglikanske ærkebiskop af
Canterbury Justin Welby og højesteretsdommer Fulford,
hollandske og belgiske kardinaler og kongelige personligheder, herunder den hollandske kronprins Alfrink Bernhard,
kong Hendrick, gift med dronning Wilhemina af Holland,
dronning Beatrix, hendes fader og vicekonge prins Johan
Frisco og hans kone Mabel Visse Smit, tidligere ministre,
den øverstbefalende i den hollandske hær, undersekretæren i Raad van State, embedsmænd i de canadiske, australske, engelske og amerikanske hære og deres regeringer
herunder CIA (den amerikanske efterretningstjeneste),
samt prominente regeringsministre, dommere, politikere
og forretningsmænd fra USA, Belgien, Holland, Canada,
Australien, Frankrig, Irland og Storbritannien.
Der blev udstedt arrestordrer i retssagen: “Folket mod
Bergoglio et al.” den 19. juli 2014. Ifølge gårsdagens pressemeddelelse fra ITCCS vil retsprotokollerne forblive forseglet indtil videre. Den første ICLCJ-ret tog 50.000 savnede
indfødte canadiske børn i betragtning. Retten afsluttedes i
februar 2013 og kendte 40 medlemmer af den globale elite,
herunder dronning Elizabeth, skyldige.
De 50.000 indfødte børn meldtes savnet fra canadiske og
primært katolskejede kostskoler. Mere end 34 børnemassegrave er blevet identificeret på disse 80 indfødte kostskoler rundt
omkring i Canada. Dronning Elizabeth og den canadiske regering har siden 2008 nægtet ITCCS’s anmodning om udgravning.
Den mulige årsag kommer ikke som en overraskelse.
Dronning Elizabeth og prins Phillip blev dømt i sagen om

to indfødte børn, der forsvandt fra Kamloops kostskole i
Britisk Columbia den 10. oktober 1964. Forældrene har ikke
set deres børn siden. Sagsanlægget resulterede tilsyneladende også i pave Ratzingers opsigelse. Beviserne fra disse
sager kan findes i Kevin Annetts “Hidden No Longer” (“Ikke
længere skjult”).
ICLCJ International Court (ICLCJ internationale ret) består af mere end 450 fredsofficerer inden for sædvaneret i
13 lande, og den driver 51 autoriserede grupper. Interesserede sædvaneretsgrupper kunne søge om tilgængelige
startbevillinger. For at kontakte ITCCS, ICLCJ-retten i Belgien, dens lokale afdelinger eller for at melde dig som frivillig kan du e-maile eller ringe på: itccscentral@gmail.com,
hiddenfromhistory1@gmail.com, + 1 386-323-5774 (USA)
eller +1 250-591-4573 (Canada).
Om forfatteren
Judy Byington, MSW, LCSW er forfatter til “Twenty Two
Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and Her
Twenty Two Multiple Personalities” (“Toogtyve ansigter: Et
indblik i Jenny Hills liv og hendes toogtyve personligheder” - www.22faces.com). Hun er pensioneret terapeut,
offentlig taler, aktivist og dybtborende journalist, hvis artikler om internationale børneudnyttelseskredse er blevet
citeret i hundredevis af blogs og hjemmesider. Den tidligere inspektør for Alberta Mental Health og direktør for
Provo Family Counseling Center er nu CEO for Child Abuse
Recovery and Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com). Hvis du har nogle nyhedstips om emner relateret til misbrug af børn, så send venligst en e-mail til Judy
på denne adresse: info@22faces.com. Du er velkommen
til at skrive under på vores bønskrift til kongressen, der
anmoder om en undersøgelse af CIAs (efterretningsvæsenets) hjernevask af børn ved at klikke her: http://www.
change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children

Elfenbenskysten
(Oversat fra fransk)
Hej du kære Pastor Alamo.
Jeg er Pastor Goma Gba Lévi. I Elfenbenskysten har
vi lukket porten til Himmelens kongerige for temmelig
mange familier med den forklaring, at polygamister ikke
kunne komme ind i Guds rige.
Efter at have læst din publikation om polygami, og
sammenligningerne i Biblen, er jeg på din side. Jeg har nu
åbnet porten på vid gab. Må Gud tilgive os i al Hans nåde.
Desuden vil jeg gerne udbede mig en bestemt publikation om dette emne samt “Marias andre børn” (“Mary’s
Other Children”). Jeg vil gerne have ti eksemplarer af
bogen Messiassen (The Messiah) til de andre prædikanter
som jeg er lærer for.
I broderskab,
Pastor Lévi		
Abidjan, Elfenbenskysten

Malawi

Kære Pastor Alamo,
Tak fordi du sendte os en opdatering om, hvad den romerskkatolske kirke foretager sig. Lad mig benytte lejligheden til at fortælle dig, at de fleste af de medlemmer, der
har sluttet sig til os er fra den romerskkatolske kirke og
det er sket efter de har læst dine budskaber. Bliv venligst
ved med at gøre verden opmærksom på virkeligheden.
Innocent Mtambo		
Chitipa, Malawi
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hjertes dør og jeg
inviterer DIG ind i
mit hjerte, HERRE
JESUS.23 Rens alle mine synder bort
i det kostbare blod som DU udgød i
mit sted på korset på Golgata.24 DU
vil ikke vende dig fra mig, HERRE
JESUS, DU vil tilgive mine synder og
frelse min sjæl. Jeg ved det, fordi DIT
ORD, Bibelen, siger det.25 DIT ORD
siger at DU ikke vender dig væk fra
nogen, og det indbefatter mig.26 Derfor ved jeg, at DU har hørt mig og jeg
ved at DU har svaret mig og jeg ved,
at jeg er frelst.27 Og jeg takker dig,
HERRE JESUS, for at frelse min sjæl,
og jeg vil vise min taknemmelighed
ved at udføre DIN befaling og ikke
synde længere.28
Efter frelsen bød JESUS os at døbes,
fuldt nedsænket i vand, i FADERENS
og SØNNENS og HELLIGÅNDENS
navn.29 Studér flittigt Bibelen [Den
engelske King James Version] – Se
Dette er Bibelen på Dansk (DN1933)
eller den autoriserede oversættelse fra
1992. og gør, som den siger.30 HERREN ønsker, at du skal fortælle andre
om din frelse. Du kan blive distributør

TRE MISLYKKEDE FORSØG PÅ
AT OMSTYRTE GUD
(Fortsat fra side 4)
giver jeg jer mit ord. De som fortæller jer noget andet er Satans bedragne
følgere, det er dem, der er som Eva,
Babylons folk og F.N., og de tager dig
med sig ned i Helvede. Menneskeheden kan ikke tage GUDS plads, det vil
aldrig ske. Menneskeheden har fejlet
tidligere og vil altid fejle.
JESUS KRISTUS er GUDS ORD. Tro
på GUDS ORD (på JESUS KRISTUS)
og du vil blive frelst (Apostlenes Gerninger 16:31). Bed denne bøn så du kan
tage imod KRISTUS, GUDS ORD:
Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.18
Jeg tror på at JESUS KRISTUS er
SØN af den levende GUD.19 Jeg tror
på, at HAN døde på korset og udgød
SIT kostbare blod for at alle mine
fordums synder kunne forlades.20 Jeg
tror på, at GUD kaldte JESUS fra de
døde ved HELLIGÅNDENS kraft,21
og at HAN lige nu sidder ved GUDS
højre hånd og hører min bekendelse
af synd og denne bøn.22 Jeg åbner mit

af Pastor Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gratis.
Ring til os eller send os en e-mail for
yderligere information. Del denne besked med andre.
Hvis du ønsker at verden skal frelses, som JESUS befaler det, så må du
ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske
bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og
I spørger: “Hvorved har vi bedraget
DIG?” Med Tienden og Offerydelsen!
I trues med Forbandelse fordi I bedrager MIG, ja alt Folket [og hele denne
verden] gør det! Bring hele Tienden
[et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til Forrådshuset, så der kan være
Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste
sjæle]; sæt MIG på Prøve dermed, siger
HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke
åbner eder Himmelens Sluser og udøser
Velsignelse over eder i Overmål. Jeg vil
for eders Skyld skræmme Æderne, så at
de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde,
og eders Vinstok på Marken skal ikke
slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal love eder, fordi
I har et yndigt Land, siger HÆRSKARERNES HERRE” (Malakias 3:8-12).

18 Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 19 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 20 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 21 Sl. 16:9-10, Matt. 28:5-7,
Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 22 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 23 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 24 Ef. 2:13-22,
Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 25 Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 26 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 27 Heb. 11:6 28 Joh. 5:14,
8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 29 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 30 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18.

Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Fireogtyve timers andagt og informationslinje: +1 (661) 252-5686 • Fax + 1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore
amerikanske afdelinger, der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN.
Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter.
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information. MÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.
Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier.
Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.
Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
Hvis nogen prøver at opkræve penge for dem, så ring venligst på +1(661) 252-5686 (modtageren betaler).
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN (Apostlenes gerninger 4:12).
SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.
Vi opfordrer jer, som bor i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål.
Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering:
© Copyright August 2014, Februar 2015, Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registreret August 2014, Februar 2015.
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