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ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД
от Тони Аламо

Семето, за което
БОГ казал на Авраам,
че щяло да благослови всички нации, било
семето, което съдържа
в себе си вечен живот
(Битие 12:3). Всички
семена имат временен
или преходен живот,
но само едно семе има
вечен живот в себе си и
това „семе е БОЖИЕТО Тони Аламо в ляво с новопокръстени през 1970 г.
СЛОВО“, което е ИСУС
(Лука 8:11).1 ИСУС е единстве- ЕМАНУИЛ, което означава БОГ
ното семе, както и сеячът на се- с нас (Матей 1:23).
Някои глупави идиоти казват:
мето, БОЖИЕТО СЛОВО (Лука
8:5-15). Ние, които сме храма на „Добре, знам, че не чета БиблияБОГА и тялото на ХРИСТОС, та толкова, колкото трябва“, миНЕГОВАТА булка, имаме ИСУС слейки, че тези глупави думи изс БАЩАТА чрез ДУХА, живеещ разяват скромност и смиреност,
в нас и чрез ДУХА сме станали честна изповед и че те няма да
сеячи на семето на вечния живот, бъдат отговорни, казвайки тези
което отново е ХРИСТОС, СЛО- мудни неща. Те само си причиняват вреда завинаги. Защото „И
ВОТО (Йоан 4:36).2
Ние сме също така наречени- тъй, вярването е от слушане, а
те извън света, църквата.3 Отно- слушането - от БОЖИЕТО СЛОво семето, ИСУС, е СЛОВОТО ВО“, което отново е семето, единна БОГ. Ние, светиите, така на- ственото нещо, което има вечен
речените извън света, църквата живот в себе си (Римляни 10:17).
- всичко това са живота, вечния И СЛОВОТО е БОГ (Йоан 1:1).
живот, което е семето с безсмърт- БОГ е вечен, затова ако БОГ жиност и отново, това е БОЖИЕТО вее във Вас чрез СЛОВОТО, ниСЛОВО, което е БОГ, който е кога няма да умрете, ако останете
станал плът и е живял сред нас, постоянни до край.4

Всичко, което виждаме на земята, е възкръснало чрез БОЖИЕТО
СЛОВО от земята, за да
го видим ясно, особено
онези от нас, които познават БОГА или някога
са ГО познавали.
„Защото
БОЖИЯТ
гняв се открива от небето против всяко нечестие
и неправда на човеците,
които препятствуват на
истината чрез неправда; Понеже,
това, което е възможно да се знае
за БОГА, на тях е известно, защото БОГ им го изяви. Понеже от
създанието на света това, което е
невидимо у НЕГО, сиреч вечната
МУ сила и божественост, се вижда
ясно, разбираемо чрез творенията;
така щото, човеците остават без
извинение. Защото, като познаха
БОГА [досегашните християни],
не ГО прославиха като БОГ, нито
МУ благодариха; но извратиха се
чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като
се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния БОГ
размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на
четвероноги и на гадини.“

(Продължава на страница 2)

1 Мат. 4:3-4, Йоан 1:1, 14, 1 Йоаново 1:1-3, 5:11, Откр. 19:13 2 Марко 16:15-16, 1 Кор. 1:21-24, 6:19, 2 Кор. 5:17-21 3 Йоан 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Кор. 6:14-18 , 1
Петр. 2:9 4 Мат. 4:4, 10:22, 24:13, Йоан 5:24, 6:63, 11:26, 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 5:10-11, 1 Йоаново 2:24-25
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ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД
(Продължава от страница 1)

„Затова, според страстите на
сърцата им, БОГ и ги предаде на
нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях: те
които замениха истинския БОГ с
лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не
на Твореца, който е благословен
до века. Амин. Затова БОГ ги предаде на срамотни страсти, като и
жените им измениха естественото
употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като
оставиха естественото употребление на женския пол, отдадоха се на
страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже,
и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие
[справедливо].“
„И понеже отказаха да познаят
БОГА, БОГ ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е
прилично, изпълнени с всякакъв
вид неправда, разврат, нечестие,
лакомия, омраза; Пълни със завист, убийство, крамола, измама
и злоба; шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални,
горделиви, самохвалци, измис-

лители на злини, непокорни на
родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, жестоки, немилостиви: които, при
все че знаят БОЖИЯТА справедлива присъда [защото били
спасени веднъж], че тия, които
вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но
и одобряват ония, които ги вършат“ (Римляни 1:18-32).5
Светът сега е станал отново
като света от времето на Ной (Битие 6:5-7, Матей 24:37-44). Съзнанията на хората в днешно време
са превърнали истината на БОГА
в лъжа (Римляни 1:21-25).6 Истината на БОГ е, че ТОЙ е единственото семе с вечен живот в НЕГО.
Сега казват, както по времето на
Ной, че тази истина на БОГА, че
е единственото семе с вечен живот, е лъжа и учат нашите деца
на това долно, подкупно, изключително обидно извращение във
всички държавни училища. За
тях не е достатъчно да се женят
помежду си. Те искат да учат децата ни, че истината на БОГ е
лъжа. Те са приели демони (хомосексуални демони) в себе си,
силни демони, които ги карат да
почитат телесни неща, за да служат повече на тварта, отколкото на Твореца (Римляни 1:25).
Поради тази причина, БОГ ги
5 Бит. 19:1-13, 24-25, Лев. 18:22, 20:13, Втор.
22:5, 23:17-18, Съд. 19:22-28, 1 Царе 14:24,
15:11-12, 2 Царе 22:1-2, 23:7, Езек. 16:49-50,
Римл. 1:18-32, 1 Кор. 6:9-10, 1 Тим. 1:9-10, 2
Тим. 3:1-5, Юда 7, Откр. 22:14-15 6 1 Tим. 4:13, 2 Тим. 4:3-4, 2 Петр. 2:1-3

Пастор П.В.
Ратнам
разпространява
литературата на
пастор Аламо в
селата на Андхра
Прадеш, Индия

изоставил. ТОЙ ги оставил в тези
противни състояния, техните
собствени противни състояния,
които толкова много обичат. БОГ
вижда как те са отхвърлили НЕГО
и НЕГОВИЯТ вечен живот и порочно МУ се противопоставят
с техните противни състояния,
затова БОГ повече не се занимава с тях. БОГ се отказва от тях и
ги оставя да имат единственото,
което искат и това са противните
състояния! ТОЙ ги оставя да правят това, което са избрали - жени
с жени, мъже с мъже, лесбийство
и хомосексуализъм.
Въпреки това, семето на БОГ,
семето на вечния живот на БОГ,
няма да живее в душа, която е
противна, защото това превръ-

Нигерия

Уважаеми пастор Тони,
Поздрави в името на Исус. Радвам се да Ви кажа, че вече станах
Божи служител чрез Вашата евангелска литература, която прочетох и Вашата радио-програма по
радио Африка. Благодаря Ви за
начина, по който предавате по радиото Божието слово за нас тук.
Аз съм нов във вярата и искам да
ми изпратите едно пълно издание
на Светата Библия и бюлетини за
книгите на Месията. Бях загубен и
открит отново.
Нека Господ благослови богато Вашата църква. Надявам се да
получа скоро Вашия отговор.
С уважение,
Моне Акинва и неговото семейство
Област Съншайн, Нигерия

Църквата на Аламо онлайн

www.alamoministries.com
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ща истината на БОГ в лъжа!
Хомосексуалният демон е силен, но ИСУС, семето с вечен
живот в НЕГО, е по-силен.7 БОГ
ни казва да се противопоставяме на дявола и той ще избяга
от нас (Яков 4:7).8 Световното
правителство твърди, че ако се
противопоставяме на хомосексуалността, извършваме престъпление от омраза.
Преди ИСУС да се възнесе на
Небето, ТОЙ победил смъртта,

Ада, гроба, Сатаната и всички
подли демони, но всички, които
отхвърлят вечния живот, ще бъдат овъзмездени за своите порочни решения.9 Ще получат в себе
си това справедливо възнаграждение, което е Адът и Огненото
езеро, вечни мъки. Те причиняват
това на себе си, както по времето
на Ной (Лука 17:26-30).
Популярно стана следването
на Сатаната, който е измамил
цялата земя (Откровение 12:9).10

7 Втор. 4:39, 32:39, 1 Сам. 2:6-8, 1 Лет. 29:11-12, 2 Лет. 20:6, Пса. 46:1, Иса. 44:6, 45:23, Ер. 10:10, 18:6, Дан.
4:35-37, Йоан 10:29, Деяния 17:24-26, Откр. 1:12-18 8 Мат. 4:1-11, Римл. 12:9, Еф. 4:27, 5:3-17, 1 Сол. 5:21-22
9 1 Лет. 28:9, Йов 4:7-9, 21:14-20, Пр. 1:22-32, 8:36, 10:25, Иса. 1:15-20, Дан. 12:2-3, Лука 12:4-9, Йоан 3:16-21,
36, Римл. 1:18, 1 Кор. 6:9-10, Юда 14-15, Откр. 20:11-15, 21:8, 27 10 Мат. 24:11-12, 24, 1 Тим. 4:1-2, 2 Тим. 3:13,
2 Петр. 2:1-3, Откр. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23

Конго

(Превод от френски език)
Световен пастор Тони Аламо,
Мир в Христос! Аз съм пастор Андре Хиларион, един от най-големите читатели на Вашите бюлетини. Открих Вашите публикации през 2006
г. и те напълно промениха моята църква. Светият дух отвори очите ми,
когато ги прочетох. Поради тази причина, в църквата, в която сега съм
пастор, използваме литературата „Тайните на папата“ като инструмент
за представяне на обществени места и Господ сега прави велики неща.
Всяка седмица приемаме нови души, които са докоснати от Светия дух
след нейното прочитане и приемане, отдавайки своите сърца на Исус, за
да започнат нов живот.
Ето защо искаме да ни изпращате редовно много повече материал със
статии на френски език, които биха ни позволили да създадем дистрибуторски център за литературата на пастор Тони Аламо.
Пастор Тони Аламо, Вашият Бог е наш Бог. Вашата мисия стана също
и наша мисия. Вашата битка също е и наша битка. Благодарим Ви предварително и се молим на всемогъщия Бог да станете все повече и повече
канал за благословия за нас и за хората от нашата нация.
Андре Хиларион
Кимпесе, Демократична Република Конго

Мисури

Уважаеми пастор Тони Аламо,
Много съм благодарен за Вашата църква и за разкритието на истините,
които Бог Ви е дал. Вие наистина отворихте очите ми и засилихте вярата
ми в Бога, разкрихте ми измамите на Сатаната, световното правителство,
неговите дейности срещу нас, Булката и всички други, използвани от него,
в този загубен свят.
Моля, изпратете ми всички материали, които предлагате. Искам ги
ВСИЧКИТЕ. Благодаря Ви много и нека живият Бог благослови Вас и Вашето духовенство богато в Неговото благоволение и сила!
Моля, включете моето име във Вашия списък за молитва.
В Христос,
Тери Бирмингам					
Камерон, MO
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Това, което правят медиите и
правителството, е превръщането на
БОЖИЕТО СЛОВО в престъпление от омраза, но това е единственият начин за живот и бягство от
вечните страдания и мъки в Ада и в
Огненото езеро. ИСУС и НЕГОВИТЕ хора са единствените, които се
грижат за Вашата душа. Не позволявайте духа на Сатаната да Ви убеди в противното. Не сме родени по
този начин. Демонът може да е влязъл във Вас, когато сте били много
млади, но ИСУС прогонва демоните от хората.11 ТОЙ е ЖИВОТ и поизобилен живот.12 „Аз дойдох, за да
имат живот, и да го имат изобилно“
(Йоан 10:10).
Ако Ви покажа как да избегнете вечно проклятие, може да
помислите, че това е престъпление от омраза. Животът тук е
(Продължава на страница 4)
11 Мат. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Марко 1:34, 39,
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Лука 11:14 12 Йоан 11:25-26, 14:6

Индия
Уважаеми пастор Тони,
Отидох в селото на моя баща,
наречено Сандипуди, преди десет дни, за да видя нашата стара
къща. Имаше една много болна
вярваща, която лежеше на легло
и хората мислеха, че е мъртва, но
аз я посетих и се молих за нея. Бог
чу молитвите и я излекува изцяло. Чрез тази постъпка хората от
цялата улица ме уважаваха много, но аз им казах: „Не аз, а Исус
Христос направи това. Нека да
Му отдадем почест и слава.“
Вярвам, че Вашите ценни молитви ми помогнаха в Неговата
църква. Нека да Го възхваляваме
чрез действия и думи.
Благодаря на всички. Моля Ви,
молете се повече за мен и за нашата мисия.
В Неговата любов,
Ваш брат,
Раджеш Татпуди
Андхра Прадеш, Индия

ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД
(Продължава от страница 3)

кратък, но вечността е дълга.13
Тя никога не свършва. Душите
на хората ще живеят завинаги на
Небето или в Ада.14 Ние всички
сме хора. Всички сме получили
правото да изберем живота или
смъртта, доброто или злото, БОГ
или Сатаната.15 Когато ДУХЪТ на
БОГ влезе във Вас и Вие ГО запазите, приемайки ГО, НЕГОВОТО СЛОВО, всеки ден, ще бъдете способни да притежавате във
Вас НЕГОВАТА жизнена сила с
НЕГОВАТА мощ, докато умрете.
При все това, трябва много да се
стараете. Сатаната не се шегува с
Вас! Той иска да бъдете с него в
Ада и в Огненото езеро.
БОГ също не се шегува. ТОЙ
умрял за нас на Разпятието, след
това възкръснал от мъртвите и
се възнесъл на Небето, за да ни
докаже, че ТОЙ е БОГ и има си-

лата да ни спаси и да ни съживи
в последния ден.16
Любовта не е секс. Любовта е
да спазваме БОЖИТЕ заповеди
(1 Йоаново 5:3).17 Ако ги спазвате,
ще живеете. ИСУС казал: „Който
казва: Познава ME (обича ME),
а заповедите МИ не пази, лъжец
е, и истината не е в него“ (1 Йоаново 2:4). „И понеже отказаха да
познаят БОГА, БОГ ги предаде на

[техния] развратен ум“ (и на техния развратен начин на живот)
да вършат това, което Сатаната
искал от тях и злият дух в тях ги
кара да обичат да го правят (Римляни 1:28-32).
Оставете глупаците да бъдат
царе и да управляват света със
злато, перверзия, политика и други неща и оставете сърцето ми да
(Продължава на страница 8)

16 Марко гл. 16, Йоан 11:25-26, Деяния 2:29-33, 4:10-12, 1 Кор. 15:3-22, 1 Петр. 1:3-5 17 Изх. 20:6, Втор. 7:9,
11:1, 13-15, 30:16, Исус Нав. 22:5, Йоан 14:15, 21, 15:10, 2 Йоан 6

Арканзас

Уважаеми пастор Тони,
Днес бях с един приятел, който е прероден християнин. Той
беше на едно погребение. Починалият беше проповедник и на погребението имаше много хора. Преди смъртта си, където и да ходел, той винаги питал хората, независимо дали в магазин, в аптека
или просто на улицата: „Признавате ли Исус Христос за Ваш личен
Спасител? Праведни ли сте с Бог?“ Той правил това навсякъде,
където отивал до такава степен, че някои хора се чудили за причината.
На погребението, дъщеря му се изправила и казала: „Искам да
разкажа на всички една история за баща ми. Когато бях малка, на
около 13 години, аз често го придружавах и навсякъде, където хо13 2 Царе 14:14, 1 Лет. 29:15, Йов 7:6-10, 8:9, 9:25-26,
деше, той спираше и питаше някого дали е праведен с Исус или
14:1-2, Пса. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6,
питаше: „Признавате ли Исус Христос за Ваш личен Спасител?“
9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Екл. 1:4, 3:1921, 6:12, 12:7, Иса. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Яков 1:10Понякога си мислех, че прекалява. Той го казваше на всички и не11, 4:14, 1 Петр. 1:24 14 Иса. 66:24, Дан. 12:1-3, Мат.
прекъснато.
25:31-46, Марко 9:42-48, Йоан 5:26-29, Римл. 2:1-16,
Откр. 14:9-11 15 Втор. 30:14-20, Исус Нав. 24:14Един път влязохме в колата и го попитах: „Татко, защо трябва
15, Езек. 18:19-32, 33:11, Йоил 3:14, Мат. 16:24-27
да говориш на всеки за Исус?“ Баща ми отговори: „Дъще, ще ти
разкажа една история. Имах видение в
съня си, когато бях на 17 години и в него
Кения
умрях и отидох на Небето. Това бе найЗдравейте, пастор Тони Аламо,
красивото място. Заведоха ме на ръба
Трогната съм от Вашата загриженост. Бях благословена много
на Небето и погледнах надолу в Ада. Вичрез Вашата брошура „Намерих Исус на уебсайта на Тони.“ Прочетох статията и казах молитвата за опрощение, която прочетох на
дях ръце, повдигнати към мен и хората
брошурата. Разкаях се искрено за греховете ми, в действителност
крещяха: „Защо не ни каза! Защо не ни
бях трогната до сълзи, докато съжалявах за цялото време, което
каза! Защо не ни каза!“ Това бяха хора,
бях загубила в този богохулстващ свят. Почувствах, че ме напускоито познавах. Сънят свърши и аз бях
на бремето на греха. Наистина се чувствам лека и свободна. О,
отново тук на земята - затова го казвам
наистина ми липсваше тази радост, радостта от опрощението на
на всички.“
греховете, радостта от живота в Христос. Благодаря на ГОСПОД за
Приятелят ми каза, че това му напомспасението на душата ми и се моля СВЕТИЯТ ДУХ да ме ръководи
няло
много за нас и за литературата на
през това духовно пътешествие. Сега съм начинаеща в това дупастор Аламо, защото винаги разпросховно пътуване. Моля, направлявайте ме за това как да пътувам и
траняваме литература навсякъде, къдезасрамете дявола и неговите лъжи. Още веднъж изразявам моята
то отидем. Пастор Тони предупреждаблагодарност за Вашите духовенства, които осигуряват всичко,
вал хората в продължение на години.
свързано с религията. Нека Бог благослови богато Вас и Вашите
Хвалете Господ,
духовенства.
Сара Tери					
Бунгома, Кения
Брат Томи
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От нашия отдел за преводи
Работим за преводите на Илаконо
(езикът, който се говори в Северните
Филипини) и един от преводачите е
млад човек, възпитаник на Петдесятничеството, завършил теологична семинария, който преподава в Библейско
училище за деца. Църквата има още
50 църкви, разпръснати в Северните
Филипини, всяка с нейния собствен
пастор. Понастоящем работи за Американското библейско общество, превеждайки библейски коментари за всяка
книга на Библията.
Каза ни, че когато видял авторските
права за „Тайните на папата“, „Папата
беглец“, „Исус казал, че Сатаната щял
да има църква и правителство“ и „Царицата на блудниците“, видял, че те датирали от 80-те и 90-те. Той бил удивен,
че пастор Аламо написал тези факти
толкова отдавна и по онова време никой не виждал, че са верни, но сега това
е толкова лесно да се види. Пастор Аламо знаел за тези неща преди всички и ги
публикувал, за да предупреди хората.
Според него Филипините са толкова
католически, че не можеш да говориш
с никого за Господ, но след като прочел

писмата на хората, искащи литература
за дистрибуция и свидетелствата на хората, той поискал по сто екземпляра от
всяка литература, която превел, за да я
разпространява. Поръчал също голям
брой от книгите за Месията. Той признава: „Превеждам за библейското общество, но това е за спечелване на душите.“ Много е горд от участието си в
това и използва литературата в своите
класове. Той споделя: „Бях в семинария
и разбирам това, но тази литература е
реална и сериозна. Мога да видя сериозността на това, което става тук в моя
собствен живот. Виждам, че тази литература е това, което се случва сега.“
Преводачката от Суахили е майка на
три деца и съпругът й е пастор. Тя призна, че докато работила по различните
части на литературата за папата, някои
от обвиненията срещу католическата
църква й се сторили пресилени и преувеличени. Знаела, че католицизмът бил
фалшива доктрина, затова истинността
на посланията нямала значение, докато
карала хората да се откажат от него. Въпреки това, не могла да го повярва.

Нигерия

Уважаеми духовенства на Аламо,
Поздравявам Ви в името на нашия благословен Господ и Спасител Исус
Христос. Световната брошура за християнските духовенства на Тони Аламо
променя много живота на град Идоган Лиса в Нигерия. Миропомазването
на тази брошура е много голямо. То помогна на моя духовен живот като
ме издигна на ново равнище за разбирането на нещата на Бога. Вашият
дистрибутор ми даде брошурата, озаглавена „Земетресение“. Използвах
също възможността да я предам на други хора и всички те приеха Исус
като свой личен Господ. Слава на Бога.
Моля Ви да ни изпратите повече от тях, за да ни помогнат да спечелим
души. Нека Бог да благослови Вашата работа. Благодаря.
Ваш в Христос,
Ясау Имаму					
Област Ондо, Нигерия

Ню Йорк

Уважаеми пастор Тони Аламо,
Получих Вашата брошура в метрото в град Ню Йорк по времето,
когато ми беше най-нужна. Информацията във Вашата литература
е много важна.
Моля също за да ми изпратите Вашата книга Месията, 100 брошури, както и послания на CD.
Благодаря Ви,
Ерик Ф.					
Райнбек, Ню Йорк
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Тя разказа, че съпругът й четял литературата една вечер и я попитал: „Защо
си ги поръчала?“ Тя му отговорила:
„Мога да ги давам на хората, когато
водя децата в парка.“ Той веднага казал:
„Абсолютно не! Ще ги запазиш! Не можеш да ги дадеш. Те са верни! Трябва да
ги изучим.“ Той подчертал: „Аз ходих в
Библейско училище, тези неща са преподавани и документирани и всичко
написано тук е вярно.“
Тя го погледнала и помислила от
сърце: „Ходил си в Библейско училище
преди години и си знаел, че тези неща
са верни. Какво направи ти или училището, за да предупреди света? Нито
ти, нито някой друг направи нещо за
това. Този човек (пастор Аламо) е призован от Бог да говори, защото нито
ти, нито някой друг го е направил или
ще го направи.“ Тя отговорила: „Аз го
вярвам сега и съм отвратена от онези,
които не са споделили истината, а са я
запазили в тайна.“
Преводачът от шведски език бил
отгледан като протестант, но в продължение на много години нямал нищо
общо с църквата, религията или Бога.
Той е политически активист, борещ се
срещу различни проблеми в шведското правителство. Пише политически
блогове, организира конференции и
превежда литература. Много е сигурен
в своите убеждения, но когато прочел
откъс от книгата Месията, започнал
да плаче, когато видял: „Тълпата викала: „Разпънете Го, Разпънете Го“.
Той сподели: „Изучавал съм различни конспиративни теории, но никога не съм виждал някой да свързва
всичко с Ватикана по този начин. Това
е удивително. Наистина ми харесва да
го правя. Всички започвате да ми влияете. Пишех моя блог и започнах да
цитирам Откровение.“
Преводачът от сръбски език, който
има бакалавърска степен по история,
каза, че е много вълнуващо да участва в
това. Според него Сърбия има история,
наситена с религиозни преследвания с
много убийства и пастор Аламо страда от
това религиозно преследване, но все още
говори. Той счита това за вълнуващо.

Свидетелство за лечение
27 октомври, 2014 г.
Казвам се пастор Исаке Роберто. Аз съм от Лондрина, област
Парана в Бразилия и бих искал да
споделя нещо чрез
този имейл. Пастор
съм в Лондрина в
продължение на вече
15 години. Преди три
години, семейството
ми бе уплашено от
трагично, но удивително събитие.
На 24 юли, 2011 г.,
дъщеря ни Беатриз
Габриела (на седем
години), претърпя сериозно пътно-транспортно произшествие, когато бе блъсната от един таксиметров шофьор, докато пресичаше
на пешеходна пътека. Ударът беше
толкова силен, че според следователите, тя бе изхвърлена на около
21 фута. Затичах се към нея. Тя не
дишаше и помня, че извиках: „Някой да повика бърза помощ!“
Когато погледнах отново към нея,
видях един мотоциклет и един глас
каза: „Аз ще помогна. Аз съм пожарникар.“ В този момент, Бог постави
там първия откликнал. Той обърна
Беатриз по гръб, направи й кардиопулмонарна първа помощ и тя изкашля кръв. Бърза помощ пристигна
и докато се грижеха за нея в линейката, аз започнах да се моля. Дяволът ме предизвика и показа
в съзнанието ми образа на
едно момче, което познавах
и което бе блъснато от кола.
Впоследствие получи загуба
на координация и проблем
с говора. Сега семейството
му се грижи за него в инвалиден стол. В този момент,
дяволът представи образа
му пред мен и каза: „Така ще
бъде дъщеря ти.“
Заведоха я в болницата и я приеха със следната

(Превод от португалски език)
диагноза: счупен ляв крак, счупена
лява раменна кост, счупена дясна
и лява ключица, разкъсан далак,
пулмонална дисторзия и травма на главата от ниво 3 (ниво 4
е смърт).
Когато
пристигнахме в отделението
за интензивни грижи, видяхме нашата
дъщеря, свързана с
различни уреди, дишайки с помощта на
машина, и в кома.
Три дни след катастрофата, на
27 юли, неврохирургът, който се
грижеше за нея, се обади и каза:
„Нямам добри новини. Състоянието й се влоши. Беатриз не реагира
на лекарствата и получи краниална хипертензия. Мозъкът се подува. Поради тази причина, кръвта не
циркулира в мозъка и в следващите няколко часа, Беатриз ще бъде
мозъчно мъртва. Докторът каза:
„Имам една последна възможност,
която е да оперирам и да отстраня
част от скалпа от всяка страна, за
да облекча налягането на мозъка и
да има място да се разширява. Въпреки това, няма гаранция, че състоянието й ще се промени или че
ще понесе операцията.“
Съгласихме се да я оперират, за-
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щото знаехме, че последната дума
принадлежи на Бога. Казаха ни да
останем с Беатриз и да се сбогуваме с нея, докато приготвяха всичко.
Съпругата ми започна да се моли,
а аз се обадих на другите членове
на църквата, за да обясня ситуацията. Докато жена ми се молила
над тялото на Беатриз, един човек
отишъл при нея и казал: „Майко,
съветвам Ви да се помолите на
Бога да дойде да я вземе, защото
ако оцелее, просто ще вегетира в
леглото.“ Няколко часа по-късно,
без да знам какво се е случило, получих съобщение по телефона от
моята зълва, която разказваше, че
се молила следобеда и получила
видение. Видяла един зъл дух да
отива при съпругата ми и да казва
абсолютно същите думи.
Операцията продължи почти
пет часа. Когато закараха Беатриз в
отделението за интензивни грижи,
главата й бе цялата превързана и
лицето й бе деформирано. Сега
можех само да чакам. Молихме се
на Бог да я излекува, но лошите новини не спираха - пневмония, болнична инфекция.
Един ден преди рождения ден
на Беатриз (8-ми август), лекарят
каза, че ще спре успокоителните
й, за да види дали ще излезе от
комата. Попитах: „Колко време мислите, че ще й е необходимо, за да се събуди?“ „Няма
как да знаем със сигурност“, каза той. „Може да се
събуди днес, утре, следващата седмица, следващия
месец, догодина или може
никога да не се събуди“, заключи той.
Няколко дни по-късно, апаратът за изкуствено дишане бе отстранен.
Ние празнувахме, защото
тя започна да се събуж-

да. Въпреки това, през нощта Беатриз вдиша течност и дишането й
се влоши. Когато пристигнахме в
болницата, тя дишаше трудно. Медицинският екип правеше всичко
възможно, за да се чувства по-добре. Излязохме навън да обядваме
и когато се върнахме, не ни позволиха да влезем. Погледнах през
вратата и почти всички членове на
екипа бяха около леглото й, плачейки. Трябваше да изчакаме няколко
минути и когато ни позволиха да
влезем, видяхме, че Беатриз отново
беше с тръбичката за дишане. Един
от лекарите каза: „Може да се наложи да направим трахеотомия и Беатриз ще трябва да вдишва кислород
през тръба. Няма повече да може да
диша сама.“ Още лоши новини - още
една причина да се молим. Няколко
дни по-късно, Беатриз се събуди от
комата и беше преместена от отделението за интензивни грижи.
Продължихме да се молим на
Бога и да постим през цялото време. Когато Беатриз бе преместена от
отделението за интензивни грижи,
превърнахме стаята й в молитвен
център, 24 часа на ден. Пускахме
песни с молитви. Молихме се всеки
час. Хората влизаха, виждаха Беатриз да лежи в леглото с гипсиран
крак, свързана с машините за хранене и дишане и казваха: „Как може
да има толкова мир на това място?“
Общо прекара 53 дни в болницата.
Когато Беатриз беше изписана
от болницата, тя се прибра вкъщи
без признаци на възстановяване.
В дома ни имахме болнично легло,
стол за измиване и инвалиден стол.
Съпругата ми разговаряше с физиотерапевт и попита: „Докторе, колко
време мислите, че ще е необходимо,
докато Беатриз започне да върви?“
Лекарят отговори: „Работя в тази
област от много години и никога не
съм виждал или чувал история от
медицинската литература, в която
някой да е оживявал след катастрофа като тази на Беатриз. Може би

някой ден тя ще може да върви с патерици или с проходилка, но никога
няма да върви нормално.“ Въпреки
това, ние бяхме решени духом, че тя
няма да завърши така. Продължавахме да се молим на Господ, понякога
с вяра, понякога плачейки, но винаги с доверие. Веднъж я заведохме в
една общинска клиника, защото се
нуждаехме от направление и казах
на лекаря, че е спешно. Лекарят поиска да види Беатриз и когато влязох в кабинета с нея на ръце, той ме
попита: „Господине, защо бързате
толкова? Какво може да промените
за състоянието на това дете?“
Беатриз трябваше да претърпи операция за имплантиране на
протеза на мястото, където бе отстранена костта на черепа й. Щеше
да ни струва около (Бразилски Реали) 147,500.00 (почти $60,000.00
USD). Нямахме парите и имахме
още една причина да се молим.
След като получихме напътствия
от Бога чрез един приятел, предприехме кампания за събиране на
средства. В четвъртък получих телефонно обаждане. Обаждаше се
една жена, която започна да задава
въпроси за Беатриз. Попита колко
пари ни липсваха и аз казах (Бразилски Реали) 57,000.00 ($23,000.00
USD). Отговори, че ще види какво
може да направи за нас. На следващия понеделник, когато отидох в
банката да изтегля парите, открих,
че тази жена бе внесла необходимата сума. За 40 дни успяхме да съберем всички пари. Слава на Бога!
Операцията бе извършена на
23 декември, 2011 г. По това време, Беатриз вече можеше да седи с
помощта на няколко възглавници,
както и в инвалиден стол.
На 27 декември, отидох да кажа
довиждане на Беатриз преди да
тръгна за църквата. Взех ръцете
й и казах, че отивам в църквата.
Тя притегли ръката ми. Хванах я
здраво и изведнъж се изправи. Уплаших се и отстъпих назад. Тогава
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тя направи още една крачка и продължи да върви. Бог е верен!
С течение на времето, Беатриз
продължи да възстановява своите
способности. Започна да говори
и да пише. През май, 2012 г., тя започна отново да ходи на училище.
Днес, три години по-късно, тя е
живото свидетелство за свръхестествено чудо, доказателство, че
Бог е верен на Словото Си и действа в полза на вярващите. Думите,
които имам за Вашия живот винаги
са: ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО ЗА ТОЗИ,
КОЙТО ВЯРВА (Марко 9:23).
Преди няколко дни, съпругата
ми беше с физиотерапевтка, която
показа Беатриз на един от студентите си и каза: „Това е чудо, защото
ако не беше Бог, тя нямаше да е тук.
Медицината не бе в състояние да
направи нищо за нея.“
Медицината не можа да направи
нищо, но БОГ МОЖА! ТОЙ МОЖЕ ДА
РАБОТИ СЪЩО И ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ!
Пастор Исаке Роберто
Това свидетелство бе споделено
с цялата църква на Лондрина и стана пример за Божията сила, в отговор на нашата вяра. Гледайте свидетелството, което е записано в църквата в YouTube: http://www.youtube.
com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

Куба
(Превод от испански език)
Поздрави от Куба,
Мирът на Господ да бъде с
всички. Благодарение на Господ,
днес имахме благословията да
получим още два пакета.
Благодарим на всички служители на Бога, които имат благословията да предадат Словото
на целия свят чрез това духовенство. Моите специални благодарности на всички.
Бог да Ви благослови,
Преподобен Мареро
Хавана, Куба

ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД
(Продължава от страница 4)

дарява любов, която не може да
остарее. Получете семето на вечен
живот. Започнете с тази молитва:
Мой ГОСПОДИ и мой БОЖЕ,
смили се над душата на мен, грешника.18 Вярвам, че ИСУС ХРИСТОС е СИНЪТ на живия БОГ.19
Вярвам, че ТОЙ е умрял на кръста и пролял СВОЯТА ценна кръв
за опрощението на всичките ми
предишни 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 изповядване на греховете
и тази молитва.22 Отварям вратата на сърцето си и каня ТЕБ в
сърцето си, ГОСПОДИ ИСУСЕ.23
Измий всичките ми нечисти грехове в ценната кръв, която ТИ
проля вместо мен на кръста на
Голгота.24 ТИ няма да ми обърнеш
гръб, ГОСПОДИ ИСУСЕ; ТИ ще
простиш греховете ми и ще спасиш душата ми. Знам това, защо-

то ТВОЕТО 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 отговаряш и знам,
че съм спасен/а.27 И аз ТИ благодаря, ГОСПОДИ ИСУСЕ, 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 изцяло във вода, в
името на БАЩАТА, на СИНА и
на СВЕТИЯ ДУХ.29 Изучете добре Библията, версия на Крал
Джеймс, и изпълнявайте, каквото
се казва в нея.30
ГОСПОД иска да кажете на другите за Вашето спасение (Марко 16:15).
Можете да станете дистрибутор на
евангелската литература на пастор
Тони Аламо. Ще Ви изпратим литература 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,
както ИСУС заповядва, тогава не
крадете 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 отвори да излея благословение върху вас, тъй
щото да не стига място <за него>.
И заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда
рожбите на земята ви; и лозата ви
на полето няма да хвърля плода си
преждевременно, казва ГОСПОД
на СИЛИТЕ. Всичките народи ще
ви облажават, защото ще бъдете
желателна земя, казва ГОСПОД на
СИЛИТЕ“ (Малахия 3:8-12).

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

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 • info@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 2014, 2015 г. Всички права запазени Световен пастор Тони Аламо

® Регистрирана ноември 2014, 2015 г.
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