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ТРИ НЕУСПЕШНИ ОПИТА 
ЗА ПОРАЖЕНИЕ НА БОГА

Пасторите Тони и Сюзън Аламо и 
оркестърът по тяхната международна 
телевизионна програма       
снимка, направена през 1974 г.

Не Ви ли притеснява, че Сата-
ната е измамил целия свят? Той на 
три пъти прави открито опит да 
замести Бога и Божието царство. 
Два от неговите опити пропадна-
ха ужасно и този трети опит, кой-
то прави сега, скоро също ще се 
провали.

Първият опит на Сатаната 
да порази Бога бил в Едемска-
та градина, когато казал на Ева: 
„Истина ли каза БОГ?“ Битие 
3:1-3 гласи: „А змията [Сатана-
та] беше най-хитра от всички 
полски зверове, които ГОС-
ПОД БОГ беше създал. И тя рече 
на жената: Истина ли каза БОГ да 
не ядете от всяко дърво в градина-
та? Жената [вместо да го упрекне и 
смъмри] рече на змията: „От плода 
на градинските дървета можем да 
ядем, но от плода на дървото, което 
е всред градината, БОГ каза: Да не 
ядете от него, нито да се допрете до 
него, за да не умрете.“ Когато БОГ 
казва: „За да не умрете“, ТОЙ няма 
предвид, че смъртта е нещо кратко 
и моментно. ТОЙ иска да каже, че 
смъртта е вечна за душата на мъжа 
или жената, цяла вечност в пламъ-
ците на Ада, вечна смърт. Истината 
по този въпрос е отразена в светото 
писание, както в Стария, така и в 
Новия завет.1

Жените, както и по-голяма част 
от световното население, никога не 
мислят, че ако приемат аргумента на 
Сатаната, приемат нещастна вечност, 
безкраен Ад, който има най-влудя-
ващия ефект за душата и разума на 
своята жертва. И димът от мъчение-
то на жертвите ще се издига до вечни 
векове (Откровение 14:9-11). Онези, 
които почитат (т.е. слушат) Сатана-
та, неговото единно световно прави-
телство и неговата световна църква, 
(Католическа) ще ги сполети същата 
участ.2 Сатаната, въплътен в змия, 
измамил Ева със своeтo коварство и 
сега мами целия свят.3

В Откровение 12:9, Сатаната е 
представен като голям дракон. „И 
свален бе големият змей, оная ста-

ровременна змия която се нари-
ча дявол и Сатана, който мами 
цялата вселена.“ Сатаната знаел, 
че като измами Ева, щял да про-
кълне целия свят.4 Ева станала 
първият евангелист на Сатаната; 
тя била първата коза. За да бъ-
дете коза на Сатаната, не можете 
да вярвате в ИСУС или да бъде-
те един от НЕГОВИТЕ ученици. 
Не можете да водите живота на 
разпънатия ХРИСТОС, а трябва 
да бъдете свободни, за да прави-
те, каквото искате. Не можете да 
свидетелствате за ХРИСТОС, а 

трябва да ГО отричате, НЕГО, който 
дошъл на света, за да спаси грешни-
ците.5

Когато Сатаната казал на Ева, че 
няма да умрат, че ще бъдат като Бога, 
че може да яде от плода и да даде от 
него и на мъжа си, Ева направила, 
каквото й казал и покръстила съпру-
га си. Очите им били отворени (Би-
тие 3:7). Те знаели, че били грешници 
и че били измамени. Управлението 
на света сега принадлежало на Сата-
ната вместо на тях и нищо не можело 
да ги върне към БОГА, освен вярата 
в бъдещата смърт и възкресение на 
ХРИСТОС.

Първоначално БОГ благословил 
Адам и Ева повече от всички творения. 

1 Пса. 9:17, Иса. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Мат. 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, Марко 9:42-48, Лука 3:17, 16:19-26, 2 Сол. 1:7-9, 2 
Петр. 2:1-9, Юда 5-7, Откр. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Откр. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 Бит. 3:1-6, Иса. 14:9-17, Мат. 24:11-12, 24, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Сол. 
2:3-12, 2 Тим. 3:13, Откр. 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 Римл. 5:12-21, 1 Кор. 15:20-22   5 Мат. 20:28, 26:28, Йоан 1:29, 3:14-17, 6:51, 
10:11-18, 11:49-52, Деяния 5:30-31, 20:28, 26:23, Римл. 5:6-11, 1 Кор. 15:3-4, Гал. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Еф. 5:2, 1 Сол. 1:10, 5:9-10, 1 Тим. 2:5-6, Тит 2:13-14, Евр. 2:9-10   
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   Духовенства
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ТРИ НЕУСПЕШНИ ОПИТА
ЗА ПОРАЖЕНИЕ НА БОГА

ТОЙ им дал властта над цялата вселе-
на и над всяко живо същество. В Битие 
1:28 БОГ им казва: „Плодете се и се раз-
множавайте, напълнете земята и обла-
дайте я, и владейте над морските риби, 
над въздушните птици и над всяко 
живо същество, което се движи по зе-
мята.“ Адам и Ева отговаряли за целия 
свят и за всичко в него. Когато Сатаната 
ги измамил, целият свят се изпълнил с 
грях под управлението на дявола и БОГ 
планирал да спаси света, слизайки на 
него като човек.6 БОГ станал СИНЪТ на 
хората. ТОЙ отрекъл СЕБЕ СИ заради 
нас, дори до СВОЯТА смърт на кръста, 
последвана от НЕГОВОТО възкресе-
ние и възнесение на Небето.7

Йоан 3:16 гласи: „Защото БОГ тол-
кова възлюби света, че даде СВОЯ 
Единороден СИН, за да не погине ни 
един, който вярва в НЕГО [не Сата-
ната или някой друг], но да има ве-
чен живот.“ Да имаме вечен живот е 
възможно само ако ХРИСТОС, кой-
то е БОГ, Пътя, Истината и Живо-
та, продължава във вас като вашия 
живот (Йоан 14:6).8 Не можете да 
притежавате вечен живот, казвайки 
само молитвата на грешника. Трябва 
също да станете ученик. ГОСПОД ни 
заповядва да поемем нашия кръст и 
да ГО следваме (Лука 9:23-25).9 За да 
имаме вечен живот, не можем никога 
да слезем от кръста.10 С други думи, 
не можем повече да съгрешаваме.

Сатаната е победен враг.11 Отнача-
ло, изглеждало сякаш Сатаната имал 
световна власт завинаги. Въпреки 
това, в днешно време, ако се подчи-
ним на ХРИСТОС и отхвърлим Са-
таната, неговото световно правител-
ство и неговите сатанински култови 
църкви, оглавявани от Ватикана, 
властта ще е наша в ХРИСТОС.12  

Вторият опит на хората да побе-
дят БОГ и НЕГОВОТО царство на 

Небето бил във Ва-
вилон. Той се про-
валил, разбира се. 

Битие 11:1-9 гласи: „А по цялата земя 
се употребяваше един език и един 
говор. И като потеглиха човеците 
към изток, намериха поле в Сенаар-
ската земя, гдето се и заселиха. И 
рекоха си един на друг: Елате, да на-
правим тухли и да ги изпечем в огъ-
ня.  Тухли употребяваха вместо ка-
мъни, а смола употребяваха вместо 
кал. И рекоха: Елате, да си съградим 
град, даже кула, чийто връх да сти-
га до небето; и да си спечелим име, 
да не би да се разпръснем по лицето 
на цялата земя. А ГОСПОД слезе да 
види града и кулата, които градяха 
човеците.

„И рече ГОСПОД: Ето, едни люде 
са, и всички говорят един език; и това 
е което са почнали да правят; и не ще 
може вече да им се забрани, какво 
да било нещо, що биха намислили 
да направят. Елате да слезем, и там 
да разбъркаме езика им, тъй щото 
един други да не разбират езика си 
[така, както демократите и републи-
канците не се разбират помежду си в 
днешно време и не се постига нищо 
значително]. Така ГОСПОД ги раз-
пръсна от там по лицето на цялата 
земя; а те престанаха да градят града. 
За това той се наименува Вавилон; 
защото там ГОСПОД разбърка езика 
на цялата земя; и от там ГОСПОД ги 
разпръсна по лицето на цялата земя.“

 Третият и последен опит на Са-
таната да порази БОГ и НЕГОВОТО 
царство се случва в този момент. Ня-
кои хора погрешно твърдят, че НЛО, 
които виждат, са от други планети, 
но това не е вярно. Тези НЛО не са 
от други планети; те са от Небето. 
Знам това, защото когато аз и Сузи 
отидохме да се оженим в Лас Вегас, 
късно вечерта се намирахме на ма-
гистралата между Лос Анджелис и 
Лас Вегас. Беше тъмно, когато Сузи, 
която шофираше, взе лявата ми ръка 

и каза: „Тони, нека сега се помолим на 
БОГ и да поискаме от НЕГО да видим 
НЛО, ако наистина съществуват.“ 
Сигурно е, че същества от други пла-
нети не могат да чуят, нито да отго-
ворят на молитвата ни до БОГА. Не-
посредствено след това, ескадрони от 
НЛО долетяха право към предното 
ни стъкло. Те се доближиха толкова 
много, че се уплаших да не се блъс-
нат в нас. БОГ веднага отговори на 
молитвата ни. Вярата ми в БОГА и в 
НЕГОВИЯ отговор се засили, когато 
БОГ реагира мигновено на нашата 
молитва.

Този, подобен на колело летате-
лен апарат, е споменат многократно 
в Библията.13 Това са кралските въз-
душни сили на БОГА, състоящи се от 
ангелите, изследващи порочността 
на съвременния свят, точно преди 
БОГ да постави край на злото, което 
съществува тук на земята, при завръ-
щането на ХРИСТОС. БОГ изпраща 
ангелите в този период на скръб (и 
ние сме в период на скръб). Ангели-
те докладват на БОГА, след това БОГ 
изпраща унищожителни ангели, за 
да разрушат определени порочни об-
ласти от земята.14 ТОЙ унищожава 
чрез епидемии (които са болести), 
глад, наводнения, земетресения, тор-
нада и много други.

Голяма част от населението на 
земята вярва, че човечеството ще 
надхитри БОГА. Те са забравили ми-
налото, когато БОГ осуетил техните 
опити. Сатаната казал на Ева, че няма 
да умрат, а „ще бъдат като богове“, 
но той лъжел. Знаем това, защото и 
двамата умрeли. Също така, Нимрод 
и световното население никога не за-
вършили кулата си и не построили 
своя град на Небето. Това просто не 
се случило.

Отново, по-голяма част от све-
товното население е похарчила ми-
лиарди долари и е повече от готова 
да изразходва още трилиони долари, 
за да премести световното население 

6 Йоан 1:4-13, 12:46, Римл. 5:6-21, Гал. 4:4-5, Евр. 2:14-18   7 Мат. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Марко 10:32-34, Лука 9:23, Йоан 10:7-18, Деяния 1:1-11, Гал. 2:20, 
Фил. 2:5-11, Евр. 12:1-3, 1 Йоаново 3:16   8 Езек. 36:27, Йоан 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Римл. 8:10-11, 12:1-2, 1 Кор. 3:9, 16-17, 2 Кор. 6:16-18, Гал. 2:20, Еф. 2:10-
22, 3:16-21, Фил. 2:13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1 Йоаново 3:24, 4:4, Откр. 3:19-21   9 Мат. 16:24-26, Марко 10:17-30, Лука 9:59-62, 14:26-27, 33, Йоан 12:24-26, Римл. 8:1-14, 
35-37, 12:1-2, 1 Кор. 9:26-27, 2 Кор. 5:9-21, 6:1-10, Гал. 5:16-17, 24, Фил. 3:7-9, Кол. 3:5-17, 2 Тим. 2:4, Тит. 2:12, Евр. 11:8-26, 1 Петр. 4:1-2, Откр. 12:10-11   10 Мат. 10:22, 
24:13, Деяния 14:22, Римл. 11:22, Кол. 1:22-23, 1 Тим. 4:16, 2 Тим. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Яков 2:17-26, 5:10-11, 1 Йоаново 2:24-25   11 Иса. 14: 9-20, Езек. 28:11-19, Йоан 12:31, 
2 Сол. 2:3-10, Евр. 2:14, 1 Йоаново 2:13-14, 3:8, 4:4, Откр. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 2 Кор. 6:14-18, Откр. 18:1-5   13 Пса. 68:17, Езек. 1:1-24, 3:12-13, гл. 10, 11:14-25, 
Дан. 7:7-9   14 Бит. 19:1-25, 2 Царе 24:1-17, 2 Царе 19:35, 2 Лет. 32:19-22, Пса. 78:49, Мат. 13:41-42, Деяния 12:23, 2 Сол. 1:7-9, Откр. гл. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, 
гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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Кения
Що се отнася до пастор Аламо, 

вярвам, че нашият пастор ще из-
лезе от затвора. Ние се молим за-
дружно и постим. Господ няма да ни 
напусне и Библията казва в Псалми 
34:18-19: „Господ е близо при ония, 
които са със съкрушено сърце, и 
спасява ония, които са с разкаян 
дух. Много са неволите на правед-
ния, но Господ го избавя от всички 
тях.“ Битката не е наша, а на Господ. 
Прочетете също Филипяни 4:4-9.
Бог да Ви благослови.
 С уважение,
Пастор Мосес Куембой     
Ендебес, Кения

 (Продължава на страница 4)

на друга планета, които те считат, че 
притежава всички характеристики 
на земята. Но нито една от планетите 
няма такива характеристики. Изма-
меният свят очаква със затаен дъх да 
се случи тази лудост. Tе вярват във 
фалшивата доктрина на световното 
правителство и демоничната църк-
ва, ръководени от Сатаната, за кои-
то БОГ е казал, че ще измамят целия 
свят в тези последни дни (Открове-
ние 12:9).  БОГ казал, че световната 
църква на Сатаната, която контроли-
ра световното правителство на Сата-
ната, ще се намира в града на седемте 
хълма (разбира се, това е Рим, Вати-
кана, Обединените нации).15 Ако не 
знаете, че Ватикана е този град, всич-
ко, което трябва да направите, е да 
отидете в една туристическа агенция 
и да поискате билети за града на се-
демте хълма. Те ще Ви дадат билети 
за Рим, Италия. Отново, самият Рим 
контролира сатанински ООН, които 
представляват световното правител-
ство. Той е наречен също „Новият 
Световен Ред“ и „Престолът на Са-
тана“ (Откровение 2:13). БОЖИЕ-
ТО СЛОВО, чрез ангела със седем-
те чуми и другите ангели, скоро ще 
унищожи земята (и всички порочни 
хора).16

Откровение 17:1-6, 8 гласи: „И 
дойде един от седемте ангела, които 
държаха седемте чаши [Тези чаши са 
пълни със седемте последни чуми, 
носени от НЛО, които наистина 
са ИЛО, идентифицирани летящи 
обекти. Ние сме способни да иден-
тифицираме ИЛО, познавайки БОГА 
и НЕГОВОТО СЛОВО. БОГ е СЛО-
ВОТО (Йоан 1:1, Откровение 19:13).] 
и говори с мен [този ангел говори 
с мен, Йоан], казвайки ми: Дойди, 
ще ти покажа присъдата на голя-
мата блудница,  [Римокатолическа-
та църква, Ватикана] която седи на 
много води [всички нации на цялата 

земя]: с която блудствуваха [всеки 
долен грях и преследване и гонение 
на невинните (БОЖИ хора)] зем-
ните царе [всички ръководители на 
правителството, както и съдиите и 
прокурорите на Ватикана], и земните 
жители се опиха от виното на ней-
ното блудствуване. [Това означава 
така наречената от тях политическа 
коректност (като брака между хора 
с еднакъв пол, хомосексуалност), 
антисемитизъм, антихристиянство, 
жажда за кръв, убийство, кражба и 
всичко друго, което противоречи на 
БОГА и на НЕГОВОТО СЛОВО.] 

„И тъй, той ме заведе [Йоан] ДУ-
ХОМ в една пустиня [света]: гдето 
видях жена, седяща на червен звяр 
[Жената е Ватикана, световната ре-
лигия, а червеният звяр е ООН, кой-
то е превозното средство на Ватика-
на. Той я води на места, за да може тя 

да унищожи делата и хората на БОГА 
с нейното Каноническо право. Тя е], 
пълна с богохулни имена [например, 
ако един демоничен човек е обиден 
от БОЖИЕТО СЛОВО, Ватикана и 
световното правителство превръ-
щат в престъпление споменаването 
на БОГА в държавните училища, съ-
дебните зали, политическите арени, 
паметниците и други стратегически 
места в света. И тъй като по-голяма 
част от йерархията в Римокатоли-
ческата църква е хомосексуална, те 
са въвели ново правило, че да бъ-
деш антихомосексуален е ужасен 
грях (престъпление от омраза). За 
да разсъждавате така, трябва да сте 
сложили белега на звяра на челото 
си (Откровение 14:9-11). Това е мно-
го порочен духовен въпрос.], който 
имаше седем глави и десет рога [Това 

15  Дан. 2:40, 7:19-25, Откр. 13:1-8, 14:8, гл. 17, 18   
16 Откр. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21   

Пасторите Мосес Куембои с някои хора от 
паството му разпространяват печелещата 
души литература на пастор Аламо около 
Ендебес, Кения.

До църквата на Аламо,
Поздрави от нас в името на на-

шия Господ Исус. Вярвам, че сте 
добре във Вашата църква. Бихме 
искали да благодарим на Вашата 
църква за това, че ни изпрати ли-
тература и молитва. Те бяха при-
ети с голяма благодарност в наша-
та църква и общност. Много хора 
решиха да променят своя живот 
и приемат Исус като Спасител в 
живота си. Литературата на Аламо 
със сигурност предава истинското 
послание, защото много хора про-
менят вярата си, когато я разпрос-
траняваме. Това означава, че тя съ-
държа духовно послание от Господ 
(миропомазана е).

 Ето защо, братя, решихме 
да разпространим посланието 
във всички села и църкви, за-
щото знаете добре, че в Афри-
ка много хора все още следват 
традиционни култури. До този 
момент сме 20 души, които сме 
призовани и сме в състояние 
да общуваме с хората и да раз-
пространяваме разумно тези 
материали. Ние проведохме 
добре службите и все още оч-
акваме това, което сте изпра-
тили.

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
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ни казва, че световното правителство 
е съставено от множество правител-
ства, обединени като едно. Те всички 
мислят по еднакъв начин; те всички 
сляпо получават това, което им каз-
ва Сатаната (Откровение 17:12-15). 
Дяволът прави така, че да бъде па-
триотично, когато приемате всичко, 
което казва и непатриотично, когато 
не приемате всичко, което казва].

„Жената бе облечена в багреница 
и червено [това са цветовете на Римо-
католическата сатанинска църква], и 
украсена със злато, със скъпоценни 
камъни и с бисери [Всички пари, съ-
брани от Данъчната служба на САЩ 
нелегално, принадлежат на Ватикана. 
Те буквално имат трилиони долари 
за харчене.] и държеше в ръката си 
златна чаша, пълна с мръсотии и с 
нечистотиите от нейното блудству-
ване: [Ватикана, която отново е прес-
толът на Сатаната, е за всеки грях, 
който е на света и в ада.] И на челото 
й имаше написано това име: ТАЙНА; 
ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, МАЙКА НА 
БЛУДНИЦИТЕ И НА ГНУСОТИИ-
ТЕ НА ЗЕМЯТА [фразата „на челото 
й имаше написано“ просто означава, 
че разумът й е абсорбиран в цялото 
сатанинско зло].

„И видях, че жената се беше опила 
от кръвта на светиите [Сатанинският 
Ватикан е добре-известен като при-
чинител на всички кръвопролития 
на земята, включително абортите, 
Холокоста, Испанската инквизиция 
и всяка война, която някога се е случ-
вала], и от кръвта на ИСУСОВИТЕ 
мъченици [Ангелът на ГОСПОД ка-

зал на Йоан това]: и 
като я видях [Вати-
кана]…и земните 

жители, всеки, чието име не е напи-
сано в Книгата на Живота от създа-
нието на света, ще се зачудят, когато 
видят, че звярът беше и го няма, но 
пак ще дойде.“ „Звярът беше“ бил 
Рим преди да падне и днес Сатаната 
е съживил Рим с неговия сатанин-
ски дух, който е увеличен в нещастни 
пропорции.

Когато говоря за преследвания-
та и гоненията, които е претърпяла 
моята църква за последните петдесет 
години, аз не говоря за това, за да се 
оплаквам или да търся съчувствие, 
а да покажа на всички колко лес-
но е да се понесе всичкото зло от 
Римокатолическата сатанинска 
църква, защото БОГ ми даде виде-
ние. „Дето няма пророческо виде-
ние людете се изгубват“ (Притчи 
29:18). Трябва да се радваме, кога-
то сме преследвани за ИСУС. Ще 
трябва да изпиша много томове, 
за да Ви разкажа само за някои от 
преследванията. БОГ ми каза, че 
трябва да бъда 100 милиона пъти 
по-силен духовно от огромно дъ-
бово дърво, което падна извън 
моята църквата 15 минути, след 
като казах на членовете на църк-
вата какво ми съобщи ГОСПОД.17 
„Блажени сте, когато ви намразят 
човеците, и когато ви отлъчват от 
себе си и ви похулят и отхвърлят 
името ви като лошо, поради Чо-

ТРИ НЕУСПЕШНИ ОПИТА
ЗА ПОРАЖЕНИЕ НА БОГА

Скъпи брате в Христа,
Нека Бог благослови теб и цяла-

та група на вярващите във Вашата 
църква. Чудесно е да отбележа вели-
ките дела, които Бог извършва чрез 
Вашата евангелска литература.

С Божието благоволение, с помощта 
и подкрепата на членовете на нашата 
църква, днес направихме евангелска 
обиколка във вътрешното село на пле-
мето Дондапуди. Нашето пътуване (40 
км) беше по вода с лодка и участваха 
тридесет и шест членове. Бог извър-
ши прекрасна работа във вътрешната 
област, населявана от племето Хинду, 
чрез Вашата литература. Надяваме се 
да спаси още много души в този район.

Искам да Ви изпратя наши сним-
ки, за да видите работата тук.

Нашите молитви са за здравето 
и бързото освобождаване на брат 

Тони.
Вашият брат в Христа,
Солман Раджу Кола
Андхра Прадеш, Индия

Индия

Брат Солман Раджу Кола и неговият 
евангелистки екип разпространяват 
литературата на пастор Аламо в 
селските области на Андхра Прадеш, 
Индия.

вешкия Син. Възрадвайте се в оня 
ден и заиграйте, защото, ето, голяма 
е наградата ви на небесата; понеже 
бащите им така правеха на пророци-
те“ (Лука 6:22-23).

Казвам ви пред БОГА и всички 
обитатели на света, че тези, които 
хората наричат НЛО, не са от други 
планети, а са ангелите на Небето. 
Залагам душата си за това.  Онези, 
които ви казват друго, са измаме-
ните последователи на Сатаната, 
същите като Ева, хората на Вави-
лон и ООН и те ще ви заведат в Ада 
с тях. Човечеството не може и няма 
да заеме мястото на Бога. Човечест-

17  Прочетете „Дървото“, Том 6500, „Най-могъ-
щата позиция в цялата вселена“, Том 19700
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Уважаеми Тони Аламо,
Най-сърдечни поздрави за Вас от 

Мианмар в нашия възкръснал Господ 
и Спасител Исус Христос. Много се 
моля за това да сте добре. 

От 2002 г. „Род и персоналът“ е ан-
гажиран в църковно основаване, еван-
гелизъм, медицински грижи, помощи, 
образователно развитие на общността, 
програми за детски грижи/сиропитали-
ща, публикуване и разпространение на 
литература сред вярващите и невярва-
щите в Мианмар. Нашата цел е да дос-
тигнем недостигнатите хора от всички 
племенни групи в Мианмар и да пове-
дем невярващите към Христос, разда-
вайки литература, брошури и Библии, 
преподавайки Библията чрез персонал-
ни, малки групи и конферентни църкви 
и превеждайки и отпечатвайки христи-
янска литература. Стремим се да пре-
върнем това в проактивна част на уси-
лията за достигане до хората за Христос 
и основаването на нови църкви. 

Бях вдъхновен и благословен да про-
чета Вашето произведение, „Месията 
според библейското пророчество“. От 
тогава имам изгарящото желание да 
го преведа на Бирмански, Хакха-Чин и 
Мизо (племенни езици на Мианмар). 
Книгата е могъща и съдържателна и 
вярвам, че е голям източник на благо-

Когато бях на 11 или на 12 години, 
имах ужасни преживявания от 
погрешното духовно царство, които не 
са достойни за повторение. Години по-
късно дойдох в Лос Анджелис, започнах 
да вземам LSD и загубих връзка с 
действителността за няколко години. 
Това време изглеждаше цяла вечност. 
Буквално вярвах, че съм мъртъв и 
живях между периодите на LSD.

Един ден, с Божията милост, гледах 
телевизия в нечий апартамент. Стана 
ми скучно и я изключих. Погледнах 
през прозореца от третия етаж и имах 
видение от Бога. Видях себе си, когато 
бях на около 11 години, стоейки на двора 
пред една къща в Кливланд, Охайо 
(откъдето съм). Видях израстването 

словии за моите хора. Християнската 
литература в Мианмар е много оскъд-
на и хората, занимаващи се с разпрос-
транение на евангелието, безплатно я 
превеждат, отпечатват и разпространя-
ват. Литературата е много ефективна и 
плодотворна. Само четири процента от 
тези хора са вярващи и по-голяма част 
от региона е в тъмнина. Нашата молитва 
е да поведем много души по стъпките на 
Исус чрез Вашите произведения. Силно 
вярвам, че жаждата на сърцата им ще 
бъде утолена. (Хакха-чин и Мизо са 
племена, живеещи в западния планин-
ски регион. Те говорят свои собствени 
диалекти и повечето от тях не могат да 
четат бирмански език. Ще се радваме 
много, ако изпратите повече от Вашите 
материали за нашата библиотека.

Много искаме да увеличите броя на 
членовете на Вашата църква в Миан-
мар. Готови сме да работим заедно с Вас 
за Него и Ви каним да увеличите броя 
членовете на Вашата църква в страната 
ни. Каним Ви, ако имате време, да по-
сетите Мианмар за Неговото царство. 

Очаквам новини от Вас. Бог да Ви 
благослови.
В Негова служба,
Преподобен Бави Х. Танг, Директор
„Църквата на Род и персонал“
Янгон, Мианмар

Мианмар

Свидетелство на Скот Дърнинг
ми на бърз кадър (за около 10 секунди) 
до настоящата ми възраст и как стоях 
в предния двор на съседната сграда. 
Преди да разбера какво означаваше 
това, Бог ми проговори с думите: „Бог 
създаде слънцето; Бог създаде луната; 
Бог създаде земята; Бог създаде 
звездите; Бог създаде тревата; и Бог 
направи така, че тревата да расте.“ Бях 
шокиран. Казах на висок глас: „Това е 
същото слънце; това е същата земя; 
аз съм същият. Аз просто пораснах и 
полудях.“

Това ме изпрати на пътешествие, 
вървейки по улиците през нощта, 
говорейки на Бога. Бог ме ужаси 
два пъти с невъобразими неща, 
защото все още съгрешавах. Един 

ден в отчаянието си отидох в 
Християнската църква на Тони Аламо 
в Холивуд, Калифорния. Никога не 
бях ходил на неговите служби, защото 
това не беше „обикновена“ църква. 
Беше около 23.30 часа и Тони Аламо 
беше там. Той се обърна към мен 
и каза: „Би било добре да останеш 
тук.“ Така и направих. По време на 
службите на следващия ден, пасторите 
Тони и Сюзън Аламо бяха там. Тони 
представи пълно свидетелство как Бог 
му е говорил. Никога преди това не 
бях чувал за кръвта на Исус Христос, 
която единствено може да опрости 
греховете. Почувствах много силно 
Светия дух. Тридесет души се спасиха 
тази нощ, включително и аз. Отидох 
в стаята за молитви и бях покръстен 
от Светия дух. Знаех, че съм у дома си. 
Това стана на 11 май 1970 г.

 Само година и половина по-късно, 
написах писмо на пастор Тони Аламо, 
защото имах проблеми. Около 2 часа 
сутринта през тази нощ, един от 
братята каза, че Тони Аламо беше на 
телефона и искаше да говори с мен. 
Намирах се в нашата църква в Саугус, 
Калифорния. Вдигнах телефона и 
казах: „Здравейте, Скот е.“ Никой не 
отговори и аз повторих: „Здравейте, 
Скот е.“ Тогава чух гласа на Тони 
Аламо: „Бог създаде слънцето; Бог 
създаде луната; Бог създаде земята; Бог 
създаде звездите; Бог създаде тревата и 
Бог направи така, че тревата да расте.“ 
Почувствах Светия дух като голяма 
стена около мен. Тони Аламо тогава ми 
говори около 45 минути. Никога не бях 
казвал на никого, че Бог ми е говорил 
и още по-малко, какво ми беше казал.

През годините Светият дух 
бе включен в цялата евангелска 
литература, която пастор Аламо пише, 
и всички послания до църквите. Тони 
и Сюзън Аламо буквално изградиха 
„градове“ в различни части на 
Съединените щати за живот на хората 
в църквата. Неговите евангелски 
произведения бяха изпратени до 
200 различни държави в отговор на 
нуждите на хората. Благодаря на Бог, 
че съм спасен и имам привилегията да 
бъда в тази църква.
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Папа Франциск е обявен за виновен за 
трафик на деца, изнасилване и убийство
Неделя, 20 юли 2014 г., 7:28
от Джуди Байнгтън

Вчера ответниците Папа Франциск Берголио, ка-
толическият йезуит старши генерал Адолфо Пачон и 
архиепископът на Кентърбъри Джъстин Уелби бяха 
обявени за виновни за изнасилване, измъчване, убий-
ство и трафик на деца. Пет съдии от Международния 
съд в Брюксел установиха, че престъпленията са из-
вършени през 2010 г. От март над 48 очевидци дойдоха 
да свидетелстват пред Международния съд (ICLCJ - 
The International Common Law Court of Justice) за дейст-
вията на ответниците като членове на Деветият кръг на 
Сатанинския култ за пожертвование на деца.

Твърди се, че Сатанинският култ на деветия кръг е 
извършвал пожертвувания на деца в Римокатоличе-
ските катедрали в Монреал, Ню Йорк, Рим, Шотлан-
дия, Лондон, замъкът Карнарвън в Уелс, неразкрит 
френски замък в Холандия и в канадски католически и 
англикански индийски училища-пансиони в Камлуупс, 
Британска Колумбия и Брантфорд, Онтарио, Канада. 
Счита се, че Деветият кръг на сатанинския култ за по-
жертвувание на деца използва частно-притежавани 
гористи местности в САЩ, Канада, Франция и Холандия 
за своите „Тържества за ловуване на хора“ за световния 
елит, включително членове на европейските кралски 
семейства. Твърди се, че тийнеджърите са придобити 
от мафията, след което са събличани голи, изнасилва-
ни, измъчвани и убивани. Главният прокурор посочи: 
„Католическата църква е най-голямата световна корпо-
рация и изглежда е в сътрудничество с мафията, прави-
телствата, полицията и съдилищата в целия свят.“

Две девойки казаха пред Международния съд, че 
Папа Франциск ги е изнасилил, докато са участвали в по-
жертвование на деца. Осем други очевидци потвърдиха 
своите изявления, че са били свидетели на изнасилване 

и пожертвувание на деца. Счита се, че Деветият кръг на 
сатанинския култ се е провеждал през пролетите на 2009 
и 2010 г. в селските области на Холандия и Белгия.

Установено е, че Папа Франциск също е бил извър-
шител на сатанински ритуали за пожертвувание на 
деца, докато е бил аржентински свещеник и епископ 
според запечатан документ, получен от архивите на 
Ватикана. Твърди се, че втори документ от 25 декем-
ври, 1967 г., наречен Съдийска привилегия (Magisterial 
Privilege), показва, че от всеки нов Папа се изисква да 
участва в ритуала на Деветия кръг на сатанинския култ 
за пожертвувание на новородени деца, което включва 
пиенето на кръвта им. Документите бяха представени 
на Международния съд от видно длъжностно лице на 
Ватикана и бивш служител на Ватиканската курия.

Миналият месец един следовател към ирландската 
полиция свидетелства пред пет съдии и 27 съдебни 
заседатели, че белезите по костите на почти 796 деца, 
намерени в ирландски римокатолически монашески 
септичен резервоар, посочват, че са убити ритуално. 
Според очевидеца, съдебните експерти са потвърдили, 
че обезглавяването и осакатяването на бебетата в масо-
вия гроб носят обичайните белези на ритуално убийство 
или пожертвувание на дете.

Един документален филм на BBC представи пет-
десет-годишен скандал за трафик на деца от Католи-
ческата църква в Испания. Над 300,000 бебета били 
откраднати от техните родители до 1990 г. На майките 
казвали, че бебета им умрели и били погребани в масо-
ви гробища. Твърди се, че Католическата църква е спе-
челила $20 милиарда долара от осиновявания. 

Друг очевидец свидетелства, че присъствал на сре-
щите на Папа Франциск с Военната хунта по време на ар-
жентинската Мръсна война от 1970 г. Според него, Папа 
Франциск помогнал за трафика на 30,000 деца на изчез-
нали политически затворници в международен кръг за 
експлоатация на деца, ръководен от офис във Ватикана.

Специален репортаж на ABC News посочва, че злото 
живее във Ватикана. „Документи от тайните архиви на 
Ватикана, представени на съда, ясно показват, че от 
векове йезуитите имат обмислен план за ритуално убий-
ство на отвлечени новородени деца и последващото 
изпиване на кръвта им“ посочи главният прокурор на 
Международния съд в Брюксел пред пет международни 
съдии и 27 съдебни заседатели. „Планът е породен от из-
кривената идея за получаване на духовна мощ от кръвта 
на невинните и следователно осигуряване на политиче-
ска стабилност на папството в Рим. Тези действия са не 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
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само геноцидни, но имат систематичен и институциона-
лен характер. Най-малко от 1773 г., те се извършват от 
Римокатолическата църква, йезуитите и всеки Папа.“

Oрганизиранa бе текуща и постоянна комисия за раз-
следване и преследване на други лица, участващи във 
възможни престъпления, разкрити от Международния 
съд. На 1 септември 2014 г. бе планирано да стартира 
комисия, носеща името Постоянна комисия за трафик на 
деца и ритуално пожертвувание. Очаква се да последва 
допълнителен съдебен процес.

48-те очевидци идентифицираха нарушителите като 
католическите папи Франциск Берголио, Йоан Павел II 
и Джозеф Рацингер; длъжностни лица на Англиканска-
та, Обединена църква на Канада и Католическата църк-
ва, включително кардинали и католическият йезуитски 
старши генерал Адолфо Пачон; английската кралица 
Елизабет и принц Филип, англиканският архиепископ 
на Кентърбъри Джъстин Уелби и съдията на Върхов-
ния съд Фулфорд; в Холандия: Холандски и белгийски 
кардинали и членове на кралското семейство, включи-
телно холандският принц Алфринк Бернхард, крал Хен-
дрик, съпруг на кралица Вилхелмина на Холандия, кра-
лица Беатрикс, нейният баща и вицекрал, принц Йохан 
Фрисо и неговата съпруга Мейбъл Висе Смит, бивши 
министри, главнокомандуващите на холандската армия 
и секретарят на Raad van State; длъжностни лица на ка-
надската, австралийската, английската и американската 
войска и правителства, включително ЦРУ на САЩ, плюс 
известни държавни министри, съдии, политици и биз-
несмени на САЩ, Белгия, Холандия, Канада, Австралия, 
Франция, Ирландия и Обединеното кралство.

Заповеди за арест във връзка с Държавата срещу 
Берголио бяха издадени на 19 юли, 2014 г. Съдебните 
архиви засега ще останат запечатани, според вчераш-
ните публикации в пресата на ITCCS. Международният 
съд разгледа случая за 50,000 изчезнали канадски деца. 
Съдът завърши през февруари 2013 г. с обвинителни 
присъди за 40 представители на световния елит, вклю-
чително кралица Елизабет. 

Тези 50,000 местни деца са изчезнали от канадски и 
преди всичко католически училища-пансиони. Иденти-
фицирани са повече от 34 масови гробища в някои от 
тези 80 училища-пансиони в Канада. От 2008 г., кралица 
Елизабет и канадското правителство непрекъснато от-
казват исканията на ITCCS за разкопки. 

Евентуалната причина не бе изненадваща. Кралица 
Елизабет и принц Филип бяха осъдени за изчезването 
на десет деца от училището Камлуупс в Британска Ко-
лумбия на 10 октомври 1964 г. Родителите не са виж-
дали децата си от тогава. Жалбата изглежда е довела 
също до резигнацията на Папа Ратцингер. Данни за 
тези случаи могат да се намерят в произведението на 
Кевин Анет „Вече не са скрити“.

Международният съд има повече от 450 длъжностни 
лица в 13 държави, с 51 действащи местни групи. Орга-
низационни фондове са налични за групите, желаещи да 
кандидатстват. За контакт с ITCCS, Международния съд в 
Брюксел, неговите местни филиали, или за доброволна 
дейност, пишете на електронната поща или се обадете: 
itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 
386-323-5774 (САЩ) или  250-591-4573 (Канада).

За автора
Джуди Бингтън, MSW, LCSW, пенсионирана, автор на 

„Двадесет и две лица: В изключителния живот на Дже-
ни Хил и нейните двадесет и две различни личности“ 
(www.22faces.com) е пенсионирана директор на центъ-
ра за възстановяване и информация на малтретирани 
деца терапевт, обществена говорителка, активист и 
разследващ журналист, чийто статии за международ-
ните кръгове за експлоатация на деца са цитирани в 
стотици блогове и уеб страници. Бившият инспектор 
на център за психично здраве Алберта и директор на 
центъра за семейни консултации Прово е Главен из-
пълнителен (www.ChildAbuseRecovery.com). Ако имате 
данни за малтретиране на деца, моля, изпратете елек-
тронно писмо на Джуди на адрес: info@22faces.com. 
Поканени сте да подпишете нашата молба до Конгреса 
за разследване на промиването на мозъци на деца от 
ЦРУ като кликнете на : http://www.change.org/petitions/
us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-
control-of-children

Уважаеми пастор Аламо,
Благодаря, че ни изпратихте новините за това, 

което прави Римокатолическата църква като цяло.  
Бих искал да се възползвам, за да Ви кажа, че пове-
чето от членовете, които се присъединиха към нас, 
са от Римокатолическата църква, след като прочетоха 
Вашите послания. Моля, продължавайте да уведомя-
вате света за действителността.
Иносент Мтамбо            Читипа, Малави

Малави

(Превод от френски език)
Здравейте, уважаеми пастор Аламо.

Аз съм пастор Гома Гба Леви.  На Брега на Слоно-
вата кост затворихме вратата на небесното царство за 
много семейства, с основанието, че привържениците 
на полигамията не могат да влязат в царството на Бога.

След като прочетох Вашата публикация за полига-
мията и сравнението в Библията, аз се присъединя-
вам на Ваша страна. Сега отварям широко тази врата. 
Нека милостивият Бог ни прости.

Също така, моля за една публикация на тази тема, 
както и за „Другите деца на Мария“. Бих искал десет 
копия на книгата Месията за другите проповедници, 
които обучавам.
С братски поздрави, 
Пастор Леви             Абиджан, Бряг на слоновата кост

Кот д’Ивоар
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18 Пс. 51:5, Римл. 3:10-12, 23   19 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Йоан 9:35-37, Римл. 1:3-4   20 Деян. 4:12, 20:28, Римл. 3:25, 1 Йоан. 1:7, Откр. 5:9   21 Пс. 16:9-10, 
Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Йоан 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Римл. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   22 Лука 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   23 1 Кор. 3:16, 
Откр. 3:20   24 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Йоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   25 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   26 Мат. 21:22, Йоан 6:35, 37-40, Римл. 
10:13 27 Евр. 11:6   28 Йоан 5:14, 8:11, Римл. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   29 Мат. 28:18-20, Йоан 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   30 Вт. 4:29, 13:4, 26:16, Исус Нав. 1:8, 
22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Як. 1:22-25, Откр. 3:18

(Продължава от страница 4)
вото се е проваляло в миналото и 
винаги ще се проваля. 

ИСУС ХРИСТОС е БОЖИЕТО 
СЛОВО. „Повярвай в БОЖИЕТО 
СЛОВО [в ИСУС ХРИСТОС] и ще се 
спасиш“ (Деяния 16:31). За да прие-
мете ХРИСТОС, БОЖИЕТО СЛО-
ВО, кажете тази молитва:

Мой ГОСПОДИ и мой БОЖЕ, 
смили се над душата на мен, греш-
ника.18 Вярвам, че ИСУС ХРИС-
ТОС е СИНЪТ на живия БОГ.19 
Вярвам, че ТОЙ е умрял на кръста 
и пролял СВОЯТА ценна кръв за 
опрощението на всичките ми пре-
дишни грехове.20 Вярвам, че БОГ 
е съживил ИСУС от смъртта чрез 
силата на СВЕТИЯ ДУХ,21 и че ТОЙ 
седи от дясната страна на БОГА в 
този момент, слушайки моето из-
повядване на греховете и тази мо-
литва.22 Отварям вратата на сър-
цето си и каня ТЕБ в сърцето си, 
ГОСПОДИ ИСУСЕ.23 Измий всич-
ките ми нечисти грехове в ценната 
кръв, която ТИ проля вместо мен 

на кръста на Гол-
гота.24 ТИ няма да 
ми обърнеш гръб, 

ГОСПОДИ ИСУСЕ; ТИ ще прос-
тиш греховете ми и ще спасиш ду-
шата ми. Знам това, защото ТВОЕ-
ТО СЛОВО, Библията, казва така.25 

ТВОЕТО СЛОВО обещава, че ТИ 
няма да обърнеш гръб на никого, а 
значи и на мен.26 Ето защо зная, че 
ТИ ме чуваш и знам, че ТИ ми от-
говаряш и знам, че съм спасен/а.27 
И аз ТИ благодаря, ГОСПОДИ ИС-
УСЕ, за спасението на душата си и 
ще покажа благодарността си, като 
изпълнявам заповедите ТИ и няма 
повече да съгрешавам.28

След спасението, ИСУС изисква 
да бъдете покръстен/а, потопен/а из-
цяло във вода, в името на БАЩАТА, 
на СИНА и на СВЕТИЯ ДУХ.29 Изу-
чете добре Библията, версия на Крал 
Джеймс, и изпълнявайте, каквото се 
казва в нея.30

ГОСПОД иска да кажете на други-
те за Вашето спасение (Марко 16:15). 
Можете да станете дистрибутор на 
евангелската литература на пастор 
Тони Аламо. Ще Ви изпратим лите-
ратура безплатно. Обадете ни се или 

ни пишете на електронната поща за 
повече информация. Споделете това 
послание с някой друг.

Ако искате светът да се спаси, как-
то ИСУС заповядва, тогава не кра-
дете от БОГА НЕГОВИТЕ десятъци 
и дарения. Бог казва: „Ще краде ли 
човек БОГА? Вие обаче, Ме крадете. 
Обаче думате: В какво Те крадем? В 
десятъците и в приносите. Вие сте 
наистина проклети, Защото вие, 
да! целият тоя народ [и целият този 
свят], МЕ крадете. Донесете всичките 
десетъци [„десятък“ е 10% oт Вашия 
брутен приход] в хранилището, за да 
има храна [духовна храна] в дома МИ 
[спасена душа], и опитайте МЕ сега 
за това, казва ГОСПОД на СИЛИТЕ, 
дали не ще ви разкрия небесните от-
вори да излея благословение върху 
вас, тъй щото да не стига място <за 
него>. И заради вас ще смъмря по-
глъщателя, та няма вече да повреж-
да рожбите на земята ви; и лозата ви 
на полето няма да хвърля плода си 
преждевременно, казва ГОСПОД на 
СИЛИТЕ. Всичките народи ще ви об-
лажават, защото ще бъдете желателна 
земя, казва ГОСПОД на СИЛИТЕ“ 
(Малахия 3:8-12). 

ТРИ НЕУСПЕШНИ ОПИТА
ЗА ПОРАЖЕНИЕ НА БОГА

Моля, свържете се с нас за повече информация или за литература на други теми, представляващи интерес.
Тони Аламо, Световен пастор, Световна християнска църква на Тони Аламо • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

24-часова линия за молитва и информация: (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com

Световната християнска църква на Тони Аламо ще осигури покрив над главата и необходимите за нормален живот неща
на всички онези, намиращи се в САЩ, които истински желаят да служат на ГОСПОД с цялото си сърце, душа, разум и сила.
Служби се провеждат в град Ню Йорк всеки вторник от 20 ч. и на други места всяка вечер.Моля, 

обадете се на (908) 937-5723 за информация.  ХРАНА СЕ СЕРВИРА СЛЕД ВСЯКА СЛУЖБА.

Попитайте за книгата на пастор Аламо, Месията, показваща ХРИСТОС от Стария завет, разкрит в 333 пророчества.

Участвайте в жътвата на душите като станете дистрибутор на литературата на пастор Аламо. 
Всички наши публикации и аудиопослания са безплатни, включително изпращането им по пощата.

Ако някой се опитва да Ви таксува за тях, моля, обадете се на безплатен телефон (661) 252-5686.

ТЕЗИ ИЗДАНИЯ СЪДЪРЖАТ ИСТИНСКИЯ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Деяния 4:12).
НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ, ПРЕДАЙТЕ ГИ НА НЯКОЙ ДРУГ.

Призоваваме онези от Вас, които се намират в други страни, да преведат тези публикации на своя 
роден език. Ако изготвяте препечатка, моля, включете следното авторско право и регистрация:
© Авторско право август 2014 г. 2016 г. Всички права запазени Световен пастор Тони Аламо   ® Регистрирана август 2014 г. 2016 г.
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