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TRE MISSLYCKADE FÖRSÖK
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av Tony Alamo

Är det inte irriterande att Satan har lurat hela världen? Han
har vid tre olika tillfällen öppet
försökt att ersätta Gud och Guds
rike. Två av hans försök misslyckades totalt och hans tredje försök,
som sker i detta nu, kommer även
det att misslyckas.
Satans försökte störta Gud i
Edens lustgård när Satan frågade
Eva: ”Skulle då Gud hava sagt?
...” Första Moseboken 3:1–3 säger: ”Men ormen [Satan] var listigare än alla andra markens djur
som Herren Gud hade gjort; och
han sade till kvinnan: »Skulle då Gud
hava sagt: ’I skolen icke äta av något
träd i lustgården’?» Kvinnan [istället
för att tillrättavisa och neka honom]
svarade ormen: »Vi få äta av frukten
på de andra träden i lustgården, men
om frukten på det träd som står mitt
i lustgården har Gud sagt: ’I skolen
icke äta därav, ej heller komma därvid,
på det att I icke mån dö.’»” När Gud
säger ”I icke mån dö” säger han inte
att döden är en kort och obetydlig sak.
han menar att döden är en evig död
för mannens och kvinnans själar, en
evighet i Helvetets lågor, en evig död.
Detta faktum identifieras genom hela
det Gamla och Nya Testamentet.1
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Kvinnan, så väl som de flesta av
jordens befolkning, tror absolut inte
att om du accepterar Satans argument så accepterar du en bedrövlig
evighet, ett Helvete utan ände, som
har den mest outhärdliga effekten på
offrets själ och sinne. Helvetet skall
utspy offrets rök för evigt (Uppenbarelseboken 14:9–11). De som dyrkar
(lyssnar på) Satan, hans världsregering, och hans världskyrka (den katolska), kommer att gå samma öde tillmötes.2 Satan, förkroppsligad av en
orm, listig som han var, lurade Eva,
och nu lurar han hela världen.3
I Uppenbarelseboken 12:9, identifieras Satan som den stora draken.
”Och den store draken blev nedkas-

tad [från Himlen], den gamle ormen, han som kallas Djävul och
Satan, och som förvillar hela världen.” Satan visste att han, genom
att lura Eva, skulle fördöma hela
världen.4 Eva blev Satans första
evangelist; hon var den första geten. För att bli Satans get kan du
inte tro på Jesus eller vara en av
hans lärjungar. Du kan inte leva
ditt liv enligt den korsfäste Jesus
utan är fri att göra vadhelst du
vill. Du kan inte lämna vittnesbörd men måste neka honom,
han som kom till världen för att rädda syndarna.5
När Satan sade till Eva att du skall
icke dö, du skall bli som Gud, ät och
ge din man att äta samma frukt gjorde Eva som han sade och evangeliserade för sin man. Så öppnades bådas
ögon (1 Mosebok 3:7). De visste att
de var syndare och att de blivit lurade. Världens ledarskap tillhörde nu
Satan istället för dem, och inget annat
än tro på Kristus framtida död och
återuppståndelse kunde återupprätta
dem till Gud.
Gud välsignade ursprungligen
Adam och Eva framför alla levande
varelser. Han gjorde dem till härskare
(forts. på sida 2)
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TRE MISSLYCKADE FÖRSÖK
ATT STÖRTA GUD
(forts. från sida 1)
över hela universum, alla levande varelser. Första Moseboken 1:28 berättar
för oss att Gud sade till dem: ”Varen
fruktsamma och föröken eder, och
uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i
havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig
på jorden.” Adam och Eva ansvarade
för hela världen och allting i den. När
Satan lurade dem, drogs hela världen
ner i synd under djävulens ledarskap,
så Gud planerade att förlösa världen
genom att stiga ner till världen som
en människa.6 Gud blev människosonen. Han nekade sig själv för vår
skull, även till sin egna död på korset,
följt av återuppståndelsen och uppstigandet till Himlen.7
Johannes 3:16 säger: ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin
enfödde son, på det att var och en
som tror på honom [inte Satan eller
någon annan] skall icke förgås, utan
hava evigt liv.” Ett evigt liv är enbart
möjligt om kristus, som är Gud, Vägen, Sanningen och Livet fortsätter i
dig som ditt liv (Johannes 14:6).8 Du
kan inte få ett evigt liv bara genom att
säga syndarens bön. Du måste även
bli en lärjunge. Herren befaller oss
att ta vårt kors och följa honom (Lukas 9:23–25).9 För att ha evigt liv kan
vi aldrig stiga ned från korset.10 Vi
kan med andra ord aldrig mer synda.
Satan är en besegrad fiende.11 Till
en början verkade det som om Satan
hade världsherravälde för evigt. Men
idag, om vi lyder Kristus och tar avstånd från Satan, hans världsregering
och hans sataniska kultkyrkor som
leds av Vatikanen, kommer herraväldet bli vårt i Kristus.12

Människans
andra försök att
störta Gud och
hans Himmelrike var i Babylon. Det
misslyckades givetvis. Första Moseboken 11:1–9 visar att ”hela jorden
hade enahanda tungomål och talade
på enahanda sätt. Men när de bröto
upp och drogo österut, funno de en
lågslätt i Sinears land och bosatte sig
där. Och de sade till varandra: »Kom,
låt oss slå tegel och bränna det.» Och
teglet begagnade de såsom sten, och
såsom murbruk begagnade de jordbeck. Och de sade: »Kom, låt oss
bygga en stad åt oss och ett torn vars
spets räcker upp i himmelen, och så
göra oss ett namn; vi kunde eljest
bliva kringspridda över hela jorden.»
Då steg Herren ned för att se staden och tornet som människobarnen
byggde.
Och Herren sade: »Se, de äro ett
enda folk och hava alla enahanda
tungomål, och detta är deras första
tilltag; härefter skall intet bliva dem
omöjligt, vad de än besluta att göra.
Välan, låt oss stiga ditned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke
förstår den andres tungomål [precis
som demokrater och republikaner
inte förstår varandra idag så att inget
av värde kan åstadkommas].» Och så
spridde herren dem därifrån ut över
hela jorden, så att de måste upphöra
att bygga på staden. Därav fick den
namnet Babel, eftersom herren där
förbistrade hela jordens tungomål;
därifrån spridde ock herren ut dem
över hela jorden.”
Satans tredje och sista försök att
störta Gud och hans rike sker i detta
nu. Vissa människor säger falskt att
de UFO:n de ser kommer från andra
planeter men detta är falskt. Dessa
UFO:n kommer inte från andra planeter, utan de kommer från Himlen.

Anledningen till att jag vet detta härstammar från när Susie och jag åkte
till Las Vegas för att gifta oss, och vi
åkte på motorvägen mellan Los Angeles och Las Vegas sent på natten. Det
var mörkt när Susie, som körde, tog
tag i min vänstra hand och sade till
mig: ”Tony, låt oss be till Gud och
fråga honom att om det finns UFO:n,
så må han låta oss se dem.” Säkert är
att varelser från andra planeter inte
kunde höra vår bön till Gud. Inte heller skulle de kunna besvara vår bön
till Gud. Genast flög skvadroner av
UFO:n precis intill vår vindruta. De
flög så nära att jag trodde att de skulle
flyga in i oss. När Gud genast svarade
på vår bön stärktes min tro på Gud
och hans bönhörelse.
Dessa
hjulliknande
flygplan
nämns flera gånger i bibeln.13 De är
Guds kungliga Änglaflygvapen som
övervakar det ogudaktiga i dagens
värld, precis innan Gud sätter stopp
för ondskan som existerar här på jorden vid Kristi återkomst. Gud sänder Änglarna i denna bedrövliga tidsperiod (och vi är i bedrövelserna).
Änglarna rapporterar till Gud, och
sedan sänder Gud de förstörande
Änglarna att förstöra vissa ogudaktiga områden på jorden.14 han förstör
genom farsoter (sjukdomar), svält,
översvämningar, jordbävningar, tornados och mycket annat.
En stor del av jordens befolkning
tror att mänskligheten skall överlista
Gud. De har glömt det förflutna, där
Gud omintetgjorde deras försök. Satan sade till Eva att skolen I slippa
att dö, men ”bliven såsom gud”. Men
han ljög. Detta vet vi eftersom både
Eva och hennes make dog. Dessutom fullbordade aldrig Nimrod och
världsbefolkningen tornet. Inte heller byggde de sin stad i Himlen. Det
hände helt enkelt inte.
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Majoriteten av jordens befolkning
har spenderat flera miljarder dollar
och är mer än villig att spendera flera
miljarder dollar till, för att flytta jordens befolkning till en annan planet.
En annan planet som de tror har samma kännetecken som jorden. Men
ingen annan planet har liknande kännetecken. Den lurade världen väntar
med spänning på att denna galenskap
ska ske. De har trott på en-världsregeringens och den demoniska kyrkans falska doktrin, som båda leds
av Satan, som enligt Gud skulle lura
hela världen under dessa sista dagar.
(Uppenbarelseboken 12:9).
Gud
sade att Satans en-världskyrka, som
kontrollerar Satans en-världsregering, skulle placeras i de sju kullarnas
stad (vilket givetvis är Rom, Vatikanen, FN).15 Om du inte tror att denna
stad är Vatikanen behöver du bara gå
till en resebyrå och fråga efter biljetter till de sju kullarnas stad. De kommer ge dig biljetter till Rom, Italien.
Detta är samma Rom som sataniskt
kontrollerar FN, som är en-världsregeringen. Den kallas även för ”The
New World Order” och ”Satans säte”
(Uppenbarelseboken 2:13). Guds
ord, via Ängeln med de sju plågorna
och andra Änglar, kommer snart att
förstöra jorden (och alla ogudaktiga
människor).16
Uppenbarelseboken 17:1–6, 8 säger: ”Och en av de sju änglarna med
de sju skålarna kom [Dessa skålar
är fulla med de senaste sju plågorna
som genomfördes av UFO:n, som
verkligen är IFO:n, de identifierbara
flygande objekten. Vi kan identifiera
ett IFO genom att känna Gud och
hans ord. Ordet är Gud (Johannes 1:1, Uppenbarelseboken 19:13).],
och han talade till mig [denna Ängel
15 Dan 2:40, 7:19–25, Upp 13:1–8, 14:8, kap. 17, 18
16 Upp 8:7–12, 9:1–11, 15, 14:14–20, 16:2–4, 8–12,
17–21
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talade med mig, Johannes], och sade:
»Kom hit, så skall jag visa dig, huru
den stora skökan [den romerskkatolska kyrkan, Vatikanen] får sin
dom, hon som tronar vid stora vatten
[alla nationer på jorden], hon som
jordens konungar [alla regeringschefer, så väl som Vatikanens domare
och åklagare] hava bedrivit otukt
[alla förfärliga synder, förföljelse och
åtal mot de oskyldiga (Guds folk)]
med och av vilkens otukts vin jordens
inbyggare hava druckit sig druckna.»
[Detta är vad som kallas politisk korrekthet (såsom samkönade äktenskap, homosexualitet), antisemitism,
anti-kristendom,
blodtörstighet,
mord, tjuveri och allt som motsätter
Gud och hans ord.]
Sedan förde han mig [Johannes]
i anden bort till en öken [världen].

Där såg jag en kvinna som satt på ett
scharlakansrött vilddjur [Kvinnan är
Vatikanen, en-världsreligionen, och
det scharlakansröda vilddjuret är FN,
som är Vatikanens fordon. Det tar
henne till platser så att hon kan förstöra arbetet och Guds folk genom
hennes kanoniska lag.], fulltecknat
med hädiska namn [Till exempel, om
en demonisk person kränks av Guds
ord gör Vatikanen och en-världsregeringen det till ett brott att nämna
Gud i offentliga skolor, rättssalar, politiska arenor, minnesplatser och andra strategiska platser i världen. Och
eftersom de flesta i den romersk-katolska kyrkans hierarki är homosexuella har de skapat en ny lag som innebär att det är en otäck synd att vara
mot homosexualitet (ett hatbrott).
(forts. på sida 4)

Kenya

Till Alamo Ministries,
Beträffande Pastor Alamo, tror
Hälsningar från oss i Jesus vår Herres namn. Jag tror att ni har det bra jag att han ska få komma ut från
i er missionsverksamhet. Vi vill tacka fängelset. Vi ber tillsammans och
er missionsverksamhet för att ni har fastar. Herren kommer inte överge
skickat skrifter till oss och för att oss och Bibeln säger i Psaltaren
ni bett för oss. Detta har tacksamt 34:19–20, ”Herren är nära dem som
tagits emot av vår kyrka och vårt hava ett förkrossat hjärta och frälsamhälle. Många människor har be- ser dem som hava en bedrövad
stämt sig för att ändra sina liv och ande. Den rättfärdige måste lida
erkänna Jesus som Frälsare av sina mycket, men Herren räddar honom
liv. Alamos skrifter bär med sig det ur allt.” Striden är inte vår utan Hersanna budskapet eftersom många rens. Läs även Filipperbrevet 4:4–9.
konverteras när vi sprider dem. Det- Gud välsigne dig
ta innebär att det innehåller ett and- Högaktningsfullt,
Pastor Moses Kwemboi
ligt budskap från Herren (smort).
Så, bröder, vi har beslutat att sprida Endebess, Kenya
budskapet runtom alla byar
och kyrkor eftersom, som ni vet,
många människor i Afrika följer
fortfarande traditionella trosföreställningar. Vid det här laget
är vi runt 20 personer som är
kallade och kan kommunicera
med människor och kan på ett
vist sätt dela ut dessa material.
Vi genomför gudstjänsterna väl
och vi väntar fortfarande på det
ni har skickat.
Pastor Moses Kwemboi, med några från hans
församling, delar ut pastor Alamos själavinnande tryckalster runt Endebess, Kenya.
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TRE MISSLYCKADE FÖRSÖK
ATT STÖRTA GUD
(forts. från sida 3)
För att tänka på detta sätt måste du
ha fått Vilddjurets bild på din panna (Uppenbarelseboken 14:9–11).
Detta är en väldigt ondskefull andlig
sak.], och det hade sju huvuden och
tio horn [Detta förklarar för oss att
en-världsregeringen består av flera
regeringar, enade som en. Dessa hava
ett och samma sinne, och de giva
sin makt och myndighet åt djävulen
(Uppenbarelseboken 17:12–15). Djävulen får det att verka förnuftigt när
du erkänner allt vad han säger och
oförnuftigt när du nekar till allt han
säger].
Och kvinnan var klädd i purpur
och scharlakan [dessa är den romersk-katolska, sataniska kyrkans
färger] och glänste av guld och ädla
stenar och pärlor [Alla pengar som
olagligt samlas in av Internal Revenue Service (de amerikanska skattemyndigheterna) tillhör Vatikanen.
De har bokstavligen miljarder dollar
att slösa bort.]; och i sin hand hade
hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.
[Vatikanen, som är Satans säte, är för
all världens synd och dödsriket.] Och
på hennes panna var skrivet ett namn
med hemlig betydelse: »Det stora
Babylon, hon som är moder till
skökorna och till stygelserna
på jorden.» [frasen ’på hennes panna var skrivet’ innebär att hennes
sinne har uppslukat av allt sataniskt
ondskefullt]

och jag såg kvinnan vara drucken
av de heligas blod
[den sataniska Vatikanen är känd för
att ligga bakom all blodgjutelse på
jorden, inklusive aborter, förintelsen,
den spanska inkvisitionen och alla
krig som någonsin har inträffat] och
av Jesu vittnens blod [herrens ängel
berättade detta för Johannes]. Och
jag förundrade mig storligen när jag
såg henne [Vatikanen] ... Och de av
jordens inbyggare, vilkas namn icke
från världens begynnelse äro skrivna
i livets bok, skola förundra sig, när
de få se vilddjuret som har varit, och
icke mer är, men dock skall komma.” ”Vilddjuret som har varit” var
Rom innan dess fall och idag har
Satan återupplivat Rom med sin
sataniska ande som har förstorats
till bedrövliga proportioner.
När jag berättar om de förföljelser och åtal som min kyrka
har stått ut med under de senaste
femtio åren, berättar jag det inte
för att klaga eller för att få sympatier, utan för att i detalj visa alla
hur enkelt det är att stå ut med
den romersk-katolska sataniska
kyrkans ondska, genom att Gud
har skänkt mig en uppenbarelse. Där visioner saknas, går folket
under (Ordspråksboken 29:18).
Vi skall glädjas när vi blir förföljda för Jesus. Flera volymer skulle
kunna rymmas med beskrivning-

ar av bara några få av förföljelserna.
Gud sade till mig att jag måste vara
100 miljoner gånger starkare andligt än en gigantisk ek, som föll ner
utanför min kyrka, 15 minuter efter
att jag berättat för församlingen vad
Herren sade till mig.17 ”Saliga ären
I, när människorna för Människosonens skull hata eder och förskjuta
och smäda eder och kasta bort edert
namn såsom något ont. Glädjens på
den dagen, ja, springen upp av fröjd,
ty se, eder lön är stor i himmelen. På
(forts. på sida 8)
17 Läs “The Tree” [Trädet], Vol. 6500, “The Most
Powerful Position in the Whole Universe” [Den
mäktigaste positionen i universum], Vol. 19700

Indien
Kära Broder i Kristus,
Må Gud välsigna dig och hela Kristi
kropp inom din missionsverksamhet.
Det är underbart att uppmärksamma
det fantastiska arbete som Gud har
gjort genom dina evangelieskrifter.
Med Guds nåd och med hjälp av
stödet från vår församling genomförde
vi idag en evangelisk tripp till stambyn
Dondapudi. Vår resa (40 km) skedde
över vatten med båt och trettiosex
medlemmar deltog. Gud har gjort ett
fantastiskt arbete i det inre hinduiska
stamområdet genom dina skrifter. Vi
hoppas att detta kommer rädda många
fler förlorade själar i området.
Jag vill skicka våra bilder så att du
kan se arbetet här.
Våra böner är för vår broder Tonys
hälsa och snabba frigivning.
Din broder i Kristus,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Indien

Broder Solman Raju Kola, och hans
evangeliska team, delar ut pastor Alamos
tryckalster på landsbygden i Andhra
Pradesh, Indien.
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Scott Durnings vittnesbörd
När jag var 11 eller 12 år gammal
upplevde jag hemska erfarenheter
från en felaktig andlig värld som inte
är värd att nämna vid namn. Några
år senare flyttade jag till Los Angeles
och började ta LSD och förlorade kontakt med verkligheten under ett par
års tid. Det kändes som en evighet.
Jag trodde bokstavligen att jag var
död och levde olika livstider pga. alla
LSD-rusen.
En dag, i Guds nåd, kollade jag på TV
i någons lägenhet. Jag blev uttråkad
och stängde av den. Jag tittade ut genom fönstret från den tredje våningen
och fick en vision från Gud. Jag såg mig
själv när jag var runt 11 år gammal, ståendes på gräsmattan till ett hus i Cleve-

land, Ohio (där jag kommer ifrån). Jag
såg mig själv åldras till min nuvarande
ålder i en snabb rörelse (runt 10 sekunder) och jag stod på gräsmattan till lägenhetsbyggnaden bredvid. Innan jag
ens kunde tänka på vad det innebar talade Gud till mig. Gud sade: ”Gud skapade solen; Gud skapade månen; Gud
skapade jorden; Gud skapade stjärnorna; Gud skapade gräset; och Gud fick
gräset att växa.” Jag var chockad. Jag
sade detta högt: ”Det är samma sol; det
är samma jord; det är samma jag. Jag
bara åldrades och blev galen.”
Detta fick mig att agera, vandrandes på gatorna nattetid talandes till
Gud. Med tiden skrämde Gud mig
bortom vad jag kunnat föreställa mig

Myanmar/Burma
Kära Tony Alamo,
Varmaste hälsningar till dig från
Burma i vår återuppståndna Herre och
frälsare Jesus Kristus. Jag ber att allt är
bra med dig.
Sedan 2002 är Käppen och staven
engagerad i grundandet av kyrkor,
evangelieism, sjukvård, hjälpaktiviteter,
samhällsinsatser inom utbildning, insatser inom barnomsorgs och barnhem,
och framställning och spridning av
skrifter bland troende och icke-troende
i Burma. Vårt mål är att nå folken som
inte nåtts bland Burmas stammar och
leda de icke-troende till Kristus genom
att dela ut skrifter, häften och biblar och
genom att lära ut Bibeln personligen,
via små grupper och missionskonferenser samt översättning och publicering
av kristna tryckalster.
Vi är engagerade att gör det här till
en proaktiv del av våra ansträngningar
att nå människor för Kristus och grunda
nya kyrkor.
Jag inspirerades och välsignades
när jag läste din skrift, The Messiah According to Bible Prophecy [Messias enligt Bibelns profetior]. Sedan dess har
jag en brinnande längtan att översätta
den till burmesiska, Hakha-Chin och
Mizo (Burmas stamspråk). Eftersom
boken är mäktig och innehållsrik litar

jag på att den kommer överösa mitt
folk med välsignelser. Kristna skrifter är
ovanliga i Burma och människor som
är sinnade till att sprida evangeliet har
gratis översatt, publicerat och distribuerat dem. Skrifter är mycket effektiva
och fruktbara. Enbart fyra procent av
dessa människor är troende och större
delen av regionen befinner sig i ett
mörker. Det är vår bön att leda många
själar till Jesu fötter genom dina texter.
Jag tror starkt att deras hjärtans törst
kommer släckas. (Hakha-Chin och
Mizo är stamfolk som lever i den västra
bergiga regionen. De har egna dialekter och de flesta av dessa människor
kan inte läsa burmesiska.) Om du kan
skicka mer material till vårt bibliotek
vore vi väldigt glada.
Vi vill utöka er missionsverksamhet
i Burma. Vi är redo att arbeta tillsammans med dig, för Honom, och bjuder
in dig till att utöka er missionsverksamhet i vårt land. Om du har tid vill
vi högaktningsfullt bjuda in dig till
Burma för Hans Rike.
Jag ser fram emot att höra från dig.
Gud välsigne dig.
I Hans tjänst,
Predikant Bawi H. Thang, Direktör
Missionen Käppen och staven
Yangon, Burma
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två gånger, eftersom jag fortfarande
syndade. En dag gick jag i min desperation till Tony Alamo Christian Church
i Hollywood, Kalifornien. Jag hade
aldrig deltagit i deras gudstjänster eftersom det inte var en av de vanliga
kyrkorna. Runt 23.30 var Tony Alamo
där. Tony konfronterade mig och sade:
”Du borde stanna här.” Och så gjorde
jag. Följande kväll på gudstjänsten var
pastorer Tony och Susan Alamo närvarande. Tony gav sitt fulla vittnesbörd
om hur Gud hade talat till honom. Jag
hade aldrig tidigare hört om Jesus
Kristus blod som den enda förlåtelsen
för synd. Starkt kände jag den Helige
Anden. Trettio personer räddades den
natten, inklusive mig själv. Jag gick in i
bönerummet och tog emot den Helige Andens dop. Jag visste att jag kommit hem. Detta var den 11 maj, 1970.
Lite mer än 1½ år senare skrev jag
ett brev till pastor Tony Alamo eftersom jag hade problem. Runt 2 på natten sade en av bröderna till mig att
Tony Alamo var i telefon och ville prata
med mig. Jag var i vår kyrka i Saugus,
Kalifornien. Jag tog tag i telefonen och
sade: ”Hallå, det är Scott här.” Ingen
sade någonting. Jag upprepade, ”Hallå, det är Scott här.” Jag hörde då Tony
Alamos röst – ”Gud skapade solen;
Gud skapade månen; Gud skapade
jorden; Gud skapade stjärnorna; Gud
skapade gräset; och Gud fick gräset
att växa.” Som en enorm vägg kände
jag den Helige Anden runt om mig.
Tony Alamo uppmuntrade mig sedan
i 45 minuter. Jag hade aldrig berättat
för någon att Gud hade talat till mig,
än mindre vad Gud hade sagt.
Genom åren är den Helige Anden införlivad med all evangeliska traktat
som Pastor Alamo skriver, och alla
budskap till kyrkorna. Tony och Susan Alamo har bokstavligen byggt
”städer” i olika delar av USA till boendetillfällen för folket i missionsverksamheten. Hans evangelietraktat har
mejlats till 200 olika länder, i svar på
behov människor uttryckt. Jag tackar
Gud för att jag är räddad och för privilegiet att vara en del av denna missionsverksamhet.

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

Påve Franciskus skyldig till barnhandel, våldtäkt och mord

Söndag, 20 juli, 2014 kl. 7.28
Av Judy Byington

Igår förklarades svarandena Påve Franciskus Bergoglio,
de katolska jesuiternas ordensgeneral Adolfo Pachon
och ärkebiskop av Canterbury Justin Welby, skyldiga
till våldtäkt, tortyr och barnhandel. Fem domare i Internationella domstolen i Bryssel fastställde att brotten
begicks så nyligen som 2010. Sedan förra mars har mer
än 48 ögonvittnen trätt fram för att vittna inför Internationella domstolen gällande svarandenas aktiviteter som
aktiva medlemmar i den ”Nionde cirkelns sataniska kult
för barnoffer”.
Nionde cirkelns sataniska kult sades genomföra
barnoffer i romersk-katolska katedraler i Montreal, New
York, Rom, Skottland, London, Carnarvon Castle i Wales, ett hemligt franskt slott i Holland och på kanadensiska katolska och anglikanska indiska internatskolor i
Kamloops, British Columbia och Brantford, Ontario i
Kanada. Nionde cirkelns sataniska kult troddes använda
privatägda skogsdungar i USA, Kanada, Frankrike och
Holland för sina ”Människojaktsfester” för den globala
eliten, vilket inkluderade medlemmar av kungliga europeiska familjer. Tonåringar sades ha tillfångatagits av
maffian, för att sedan kläs av nakna, våldtas, jagas och
mördas. Chefsåklagaren framförde att ”Den katolska
kyrkan är världens största företag och tycks samverka
med maffian, regeringar, polis och domstolar över hela
världen.”
Två kvinnliga tonåringar sade till domstolen att Påve
Franciskus hade våldtagit dem när han deltog i barnoffer. Åtta andra ögonvittnen bekräftade sina anklagelser
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av att ha varit vittnen till våldtäkt och barnoffer. Nionde
cirkelns sataniska kults ritualer sades äga rum under
vårarna 2009 och 2010 på de holländska och belgiska
landsbygderna.
Påve Franciskus skall även ha varit gärningsman i
sataniska barnofferritualer när han var argentinsk präst
och biskop, enligt ett förseglat dokument som finns i Vatikanens arkiv. En andra post daterad till 25 december
1967, som heter Magisterial Privilege, [Ämbetsprivilegium] sades visa att varje ny påve var skyldig att delta
i Nioende cirkelns sataniska kults offerriter av nyfödda
barn, vilket även omfattade att dricka deras blod. Dokumenten presenterades för domstolen av en framstående
ämbetsman från Vatikanen och en f.d. anställd i Vatikanens kuria.
Förra månaden vittnade en utredare för polisen i
Republiken Irland inför de fem domarna och 27 jurymedlemmarna gällande de 796 barn som hittades i en
irländsk romersk-katolsk nunnas septiktank, och han
antydde att de hade mördats rituellt. Han vittnade om
att rättsmedicinska experter hade bekräftat att halshuggningar och stympningar av spädbarnen i massgraven
liknade vanliga tecken på rituella mord eller barnoffer.
En BBC-dokumentär avslöjade en femtio år lång
skandal gällande barnhandel som genomfördes av den
katolska kyrkan i Spanien. Över 300 000 spädbarn stals
från deras föräldrar fram till 1990-talet. Mödrar fick förklarat för sig att deras barn hade dött men de begravdes
i massgravar. Den katolska kyrkan sades tjäna 20 miljarder dollar på adoptionerna.
Ett annat vittne vittnade om att de varit närvarande
under Påve Franciskus möten med militärjuntan under
det smutsiga kriget i Argentina på 1970-talet. Enligt vittnet deltog Påve Franciskus i bedriften av handel med 30
000 barn, som tillhörde försvunna politiska fångar, till
en internationell ring för utnyttjande av barn, som styrdes av en avdelning i Vatikanen.
An nyhetsrapport från ABC antydde att djävulen var
bosatt i Vatikanen. ”Dokument från Vatikanens hemliga
arkiv som presenterades för domstolen visar tydligt att
jesuiter i århundraden har haft en avsiktlig plan att rituellt mörda kidnappade, nyfödda barn och sedan dricka
deras blod”, sade domstolens chefsåklagare till de fem internationella domarna och 27 jurymedlemmarna. ”Pla-

nen föddes från en vriden idé att härleda andlig makt
från de oskyldigas livsblod, vilket försäkrar politisk stabilitet i påvedömet i Rom. Dessa gärningar är inte bara
folkmordsliknande utan naturligt systematiska och institutionaliserade. Sedan åtminstone 1773 verkar de ha
utförts av den romersk-katolska kyrkan, jesuiterna och
varenda påve.”
En pågående och bestående utredning organiserades
för att utreda och åtala andra som var inblandade i möjliga brott som avslöjades vid domstolen. Den 1 september 2014 var en utredning planerad att inledas, kallad
Fasta kommissionen för rituella offer och trafficking av
barn. Ytterligare rättstvister förväntades följa.
De 48 ögonvittnena identifierade sina gärningsmän
som de katolska påvarna Franciskus Bergoglio, Johannes
Paulus II och Joseph Ratzinger; anglikanska kyrkan i Kanada och katolska kyrkoämbetsmän inklusive kardinaler
och den katolska jesuiten ordensgeneral Adolfo Pachon;
Storbritanniens drottning Elizabeth och Prins Phillip,
anglikanen ärkebiskop av Canterbury Justin Welby och
högsta domstolens domare Fulford; i Nederländerna:
holländska och belgiska kardinaler och kungligheter inklusive den holländska kronprinsen Alfrink Bernhard,
kung Hendrick, gemål till drottning Wilhelmina av
Holland, drottning Beatrix, hennes far och vicekonung,
prins Johan Friso och hans fru Mabel Wisse Smit, f.d.
ministrar, de holländska arméstyrkornas huvudman och
statsrådets undersekreterare; kanadensiska, australiska,
brittiska och amerikanska militära och regeringstjänstemän, inklusive USA:s CIA, och dessutom prominenta
regeringsministrar, domare, politiker och affärsmän från
USA, Belgien, Holland, Kanada, Australien, Frankrike,
Irland och Storbritannien.
Arresteringsorder för Folket mot Bergoglio och andra
utfärdades 19 juli 2014. DOmstolsregistret skulle fortsätta vara förseglat tillsvidare, enligt gårdagens pressmeddelande av ITCCS [Internationella tribunalen för brott
av kyrka och stat]. Den första Internationella domstolen
tog hänsyn till 50 000 försvunna kanadensiska barn och
slutade i, februari 2013, fällande domar för 40 medlemmar av globala eliter, inklusive drottning Elizabeth.

Malawi
Kära Pastor Alamo,
Tack för att du uppdaterade oss om vad den romersk-katolska kyrkan överlag sysslar med. Tillåt mig
att ta tillfället i akt att berätta för dig att de flesta medlemmar som har anslutit sig till oss kommer från den
romersk-katolska kyrkan efter att ha läst ditt budskap.
Fortsätt göra världen medveten om verkligheten.
Innocent Mtambo		
Chitipa, Malawi

Drottning Elizabeth och prins Phillip dömdes för försvinnandet av 10 barn från Kamploops internatskola i
British Columbia, 10 oktober 1964. Föräldrarna har inte
sett sina barn sedan dess. Rättstvisten verkar ha lett till
Påve Ratzingers avgång. Bevis från de fallen kan hittas i
Kevin Annetts “Hidden No Longer“ [Inte längre dolt].
Internationella domstolen har mer än 450 civilrättsliga fredstjänstemän i 13 olika länder, med 51 lokalt
auktoriserade grupper. Ideella grupper som arbetar med
rättsfrågor kan ansöka om medel från särskilda fonder.
För att kontakta ITCCS, den Internationella domstolen i
Bryssel, deras lokala avdelningar, eller för att bli volontär,
skicka emejl eller ring till: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, +1 386 323 5774 (USA).
Om författaren
Judy Byington, MSW, LCSW, pensionerad, författare av
boken “Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life
of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities”
[Tjugotvå ansikten: En studie av Jenny Hills unika liv och
henne tjugotvå personligheter] (www.22faces.com) är en
pensionerad terapeut, föredragshållare, aktivist och undersökande journalist vars artiklar om internationella grupper
som utnyttjar barn har citerats på hundratals bloggar och
webbsidor. Den f.d. handledaren för Alberta Mental Health
och direkör Provo Family Counseling Center är VD för
Child Abuse Recovery and Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com). Om du har nyhetstips om frågor gällande barnmisshandel, e-mejla Judy på info@22faces.com.
Du är inbjuden att skriva under vårt upprop till kongressen
att undersöka CIA:s hjärntvätt av barn här:
http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-ofchildren

Elfenbenskusten
(original översatt från franska)
Hallå kära Pastor Alamo.
Jag är Pastor Goma Gba Lévi. I Elfenbenskusten har
vi stängt Himmelrikets dörrar för flera familjer med
anledning av att en polygamist inte kan stiga in i Guds
rike.
Efter att ha läst din publikation om månggifte, och
jämförelsen i bibeln, kommer jag över till din sida. Jag
öppnar denna dörr på ett stort sätt. Må Gud av all nåd
förlåta oss.
Dessutom efterfrågar jag en specifik publikation om
detta ämne samt ”Mary’s Other Children” [Marys andra
barn]. Jag skulle vilja ha tio kopior av boken The Messiah
för de andra predikanterna som jag undervisar.
Broderligt,
Pastor Lévi		
Abidjan, Elfenbenskusten
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uppväckte
Jesus
från de döda genom kraften i den
Helige21 Ande och att Han sitter på
Guds högra sida i denna stund och
hör min syndabekännelse och bön.22
Jag öppnar dörren till mitt hjärta
och välkomnar Dig, Jesus min Herre.23 Tvätta bort alla mina smutsiga
synder med Ditt dyrbara blod som
Du utgav på Golgata kors i mitt ställe.24 Du kommer inte att vända Dig
bort från mig, Jesus min Herre, Du
kommer att förlåta mina synder och
rädda min själ. Jag vet det, eftersom
Ditt Ord, Bibeln, säger så.25 Ditt Ord
säger att Du inte vänder Dig bort
från någon och det gäller även mig.26
Därför vet jag att Du har hört min
bön och jag vet att Du har svarat mig
och jag vet att Du har frälst mig.27
Och jag tackar Dig, Jesus min Herre, för att Du har frälst min själ och
jag vill visa min tacksamhet till Dig
genom att göra som Du befaller och
sluta att synda.28
Efter frälsningen, säger JESUS att du
skall döpas, helt nedsänkt i vatten, i faderns, sonens och den heliga andens
namn.29 Studera 1917 års bibel flitigt och
gör som den säger.30

TRE MISSLYCKADE FÖRSÖK
ATT STÖRTA GUD
(forts. från sida 4)

samma sätt gjorde ju deras fäder med
profeterna” (Lukas 6:22–23).
Jag säger till dig inför Gud och
alla jordens invånare att det som
människor kallar UFO:n inte kommer från andra planeter. De är Himlens Änglar, så sant som jag lever. De
som säger annat är lurade av Satans
anhängare, liksom Eva, Babylons och
FN:s folk, och de kommer ta med dig
till Helvetet. Mänskligheten kan inte
och kommer inte att ta Guds plats.
Mänskligheten har misslyckats i det
flydda och kommer alltid misslyckas
igen.
Jesus Kristus är Guds ord. Tro
på Guds ord (på Jesus Kristus), så
blir du med ditt hus frälst (Apostlagärningarna 16:31). För att acceptera
Kristus, Guds ord, säg denna bön:
Min Herre och min Gud, ha nåd
över min själ. En syndare är jag.18
Jag tror på att Jesus Kristus är den
levande Gudens Son.19 Jag tror på
att Han dog på korset och utgav sitt
dyrbara blod till förlåtelse för alla
mina synder.20 Jag tror på att Gud

HERREN vill att du ska berätta om
din frälsning till andra. Du kan bli en
spridare av pastor Tony Alamos evanglieskrifter. Vi skickar skrifterna till dig
gratis. Ring eller mejla oss för mer information. Dela detta budskap med någon
annan.
OM du vill att världen ska räddas,
såsom JESUS befaller, röva inte tionden
och offergåvor från GUD. GUD sade,
”Så en människa får röva från Gud? Ni
rövar ju från mig! Då säger ni: Hur har
vi rövat från dig? Tionden och offergåvor
har ni rövat! Ni drabbas av förbannelse,
ändå rövar ni från mig, hela nationen
[och hela denna värld]. Kom med hela
tiondet [ett ’tionde’ är 10 % av din bruttoinkomst] till förrådshuset, så att det finns
mat [andlig mat] i MITT hus [räddade
själar], och sätt MIG på ett sådant prov,
säger HERREN SEBAOT, då kommer jag
öppna himlens fönster och låta ymnig
välsignelse strömma ner över er att det
inte skall finnas tillräckligt med utrymme att ta emot den. Jag skall skrämma
bort gräshopporna så att de inte förstör
markens gröda för er och så att era vinodlingar inte blir utan frukt, säger HERREN SEBAOT. Då skall alla folk prisa er,
och ni ska få ett härligt land, säger HERREN SEBAOT.” (Malaki 3:8–12)

18 Ps 51:7, 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, Upp 5:9 21 Ps 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, Upp 3:20
24 Ef 2:13–22, Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 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, Upp 7:14, 22:14 29 Joh 14:6 30 Apg 4:12

Kontakta oss för mer information eller för skrifter på andra teman som kan vara av intresse.
Tony Alamo, världspastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Bön och information, kontakt dygnet runt +1 661 252 5686 • Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamos kristna missionsrörelse världen över tillhandahåller en plats att leva med alla de saker som är nödvändiga för livet för alla
de i våra amerikanska lokaliteter som verkligen vill tjäna HERREN av hela sitt hjärta och sin själ, i sina tankar och med sin styrka.
Gudstjänster avhålls i New York City varje tisdag kl 20.00 och på andra platser under kvällstid.
Var god ring +1 908 937 5723 information. MÅLTIDER SERVERAS EFTER VARJE GUDSTJÄNST.
Be om pastor Alamos bok, Messias, visar hur KRISTUS från gamla testamentet framträder i över 333 profetior.
Delta i arbetet att skörda själar genom att distribuera pastor Alamos skrifter.
Alla våra trycksaker och våra ljudinspelningar är kostnadsfria, inklusive frakt.
Om någon försöker ta betalt för dem, ring +1 661 252 5686; mottagaren betalar.
DENNA SKRIFT REDOGÖR FÖR DEN SANNA FRÄLSNINGSPLANEN (APG 4:12).
KASTA INTE BORT DEN, GE DEN TILL NÅGON ANNAN.
De av er som befinner sig i andra länder, vi uppmuntrar er att översätta denna skrift till ert språk.
Om ni reproducerar något av vår text, var vänlig och inkludera följande notis om copyright och registrering:
© Copyright Augusti 2014 Alla rättigheter förbehållna World Pastor Tony Alamo
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