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Светски Билтен
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Сатаната е толку голем измамник, 
што го мами целиот свет.2 Потоа 
ИСУС кажал за војни и за гласини 
во врска со војни, за кревањето 
на народ против народ, и царство 
против царство, за гладови, 
помори и земјотреси насекаде низ 
земјата (Матеј 24:6-8). 

„Тогаш, тие [четвртата и 
последна, злобна светска сила3] 
ќе ве предадат на маки и ќе ве 
убијат [кажувајќи дека прават 
БОЖЈА служба, додека ги убиваат 
повторно родените Христијани4]: 
и ќе бидете мразени од сите 
народи заради МОЕТО име. 
[Името на ИСУСА е СЛОВОТО 
БОЖЈО5—и ќе бидете мразени 
заради проповедањето на 
НЕГОВОТО СЛОВО.] И тогаш 
[поради жестокиот прогон] 
мнозина ќе се соблазнат и еден 
со друг ќе се предаваат, и еден со 
друг ќе се мразат“ (Матеј 24:9-10). 

„И ќе се појават многу лажни 
пророци и ќе прелажат мнозина“ 
(Матеј 24:11). ИСУС по втор 
пат предупредува за лажните 
пророци. Стихот 12 кажува дека 
ќе има толку многу гревови во 
целиот свет што „кај мнозина 
љубовта ќе олади“. Во стихот 13, 
ИСУС ветува дека оние од нас, 
кои што ќе издржат до крај, ќе 
бидат спасени. Но, многумина кои 
што се спасени, нема да издржат 
до крај, па затоа  нема да бидат 
спасени.6 Тие ќе отпаднат. „И ќе 
биде проповедано ова евангелие 
за царството по целиот свет, 
за сведоштво на сите народи; и 
тогаш ќе дојде крајот. Па така, 
штом ќе ја видите одвратноста 
на запустувањето, за којашто 
зборувал пророкот Даниел, 
застанете на светото место [што 
значи да останете во ДУХОТ, 

Pastor Alamo

Никогаш не земајте 
го знакот на ѕверот 

или вечно ќе 
жалите за тоа

од Тони Аламо

Во 24-то поглавје од Матеј, 
учениците на ИСУСА го прашале 
кога ќе дојде крајот на светот и кој 
ќе биде знакот којшто ќе укажува 
на НЕГОВОТО враќање на 
земјата (Матеј 24:3). Најважната 
заповед и знак што укажува на 
НЕГОВОТО враќање на земјата 
е да внимаваме на лажните 
пророци и да бидеме претпазливи 
во врска со лажливците. Овој 
знак е толку многу важен, што 
ИСУС го спомнува како прв 
од сите знаци (Матеј 24:4). ТОЈ 
кажал: „Пазете се да не ве излаже 
некој; затоа што мнозина ќе 
дојдат во МОЕ име говорејќи, јас 
сум ХРИСТОС; и ќе прелажат 
многумина“ (Матеј 24:4-5). 

Антихристот ќе каже дека 
тој е ХРИСТОС и ќе прелаже 
многумина.1 ИСУС пет пати нé 
предупредува во врска со ова, 
само во Матеј, поглавје 24, бидејќи 

Христијански 
      цркви на 
  Тони Аламо
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Писма до Пасторот Аламо

зачувувајќи ги ГОСПОДОВИТЕ 
заповеди7]“ (Матеј 24:14-15).

„Затоа што тогаш ќе има 
страдања, какви што немало од 
почетокот на светот па сѐ досега, 
ниту пак некогаш ќе ги има. И ако 
не се  скратат тие дни, никој не би 
бил спасен: но заради избраните 
ќе бидат скратени тие дни. Ако 
некој тогаш ви рече: „Еве, тука е 
ХРИСТОС или таму“, не верувајте 
му“ (Матеј 24:21-23). 

Уште еднаш ИСУС кажува за 
лажните Христоси и лажните 
пророци. Затоа што ако им 
поверувате, вечноста ќе ја 
поминете во Пеколот, во Огненото 
Езеро.8 Овие секуларни пророци 
на сатанистичката лажна влада 

ќе ви кажат дека ако го земете 
знакот на ѕверот, ќе ве ослободат 
од затвор, дури и да сте осудени на 
долгогодишни казни. Ќе ви даваат 
работа во владините институции, 
коишто ве ослободуваат од многу 
даноци. Нема да имате проблеми 
околу набавката на храна, ниту 
околу плаќањето на сметките—
само поклонете му се на Ѕверот 
(на правилата на светската влада). 
Земете го неговиот знак и ќе 
бидете поштедени. Ќе можете 
да купувате и да продавате; но 
запомнете, ако го земете знакот, 
ќе похулите на СВЕТИОТ ДУХ, а 
за таквиот ужасен грев не постои 
проштевање.9

„И така, ако ви речат: Ете, ТОЈ 
е во пустината; не излегувајте, 
или: ете, ТОЈ е во тајната соба; 
не верувајте“ (Матеј 24:26). 
Тука ИСУС повторно сите 
нé предупредува во врска со 
лажните пророци. Поради чудата 

направени од страна на човекот, 
тие ќе ги измамат и избраните.10 
ИСУС ни кажува како ќе познаеме 
дека тоа е навистина ТОЈ: „Затоа 
што, како што молњата излегува 
од исток и се гледа дури до запад; 
така ќе биде и доаѓањето на 
СИНОТ ЧОВЕЧКИ“ (Матеј 24:27). 
„Затоа што, каде што е мршата, 
таму се собираат и орлите“. 
[Орелот е чистач [се храни со 
мртви останки], каков што е и 
мршојадецот. Кога и да е уништена 
некоја црква преку пропаганда, 
Сатаната секогаш ќе биде таму. 
Сатаната го прави тоа, а луѓето од 
црквата му веруваат.] 

„Веднаш по страдањата од тие 
денови, сонцето ќе се затемни, 
а месечината нема да ја оддава 
својата светлина и ѕвездите ќе 
паѓаат од небото, а силите небесни 
ќе се разнишаат: И тогаш [не 
пред, туку потоа—веднаш ПО 
страдањата] ќе се јави на небото 

(Продолжува од страница 1)
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Драги Светски Пасторе Аламо, 
Наидов на еден примерок од вашиот светски билтен 

и бев навистина фасциниран од него. Мојот поглед го 
фати зборот „Лудак“ којшто беше напишан со големи 
задебелени букви. Фотографиите на Хитлер, Обама и на 
папата навистина ме заинтересираа!! Можам да видам 
како овие вампири им ја цицаат крвта на луѓето кои што 
се беспомошни и неуки. Тие го заборавија нашиот Бог и 
сите добри нешта коишто ги направил за нас, па затоа ќе 
платат за тоа!!!

Ваквиот тип луѓе не ми се непознати; јас всушност 
работам рамо до рамо со ваквите изгубени души, кои 
што по мое мислење, чекаат да бидат пронајдени. 

По читањето на само еден билтен, јас поверував дека 
вие сте избраниот кој што треба да ги запали и да ни ги 
пренесе чувствата коишто се наоѓаат во многу од нас.  

Со почит барам да бидам ставен на вашата листа 
за испраќање пошта. Навистина е освежувачки да се 
измијам со зборовите на вистината.  

Бог да Ве благослови, светски Пасторе Аламо и Ви 
благодарам заради тоа што ми докажавте дека не сум 
единствениот на планетава кој што ги негува истите 
чувства. 
Искрено Ваш, 
Дом Карпентиери      Флорал Парк, Њујорк 

Многу сум среќен заради дистрибуирањето 
на литературата од Пасторот Аламо во нашата 
црква и меѓу нашите соплеменици, оние кои 
што го примија преводот на Телугу јазик. Ако е 
можно испратете ни нешто повеќе литература 
на Телугу јазик, бидејќи ние сме сите пастори и 
млади луѓе.  
Пасторе, многу сум Ви благодарен,  
Ваш и во Ваша служба,
Преч. Др. Мозес, Глас на Ционската Молитвена Куќа 
Андра Прадеш, Јужна Индија

Пасторот Д.Р. Мозес ја дистрибуира духовната 
литература на Пасторот Аламо во селата во 
Андра Праеш, Индија.

ИндијаЊујорк

Никогаш не земајте го 
знакот на ѕверот или 

вечно ќе жалите за тоа
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Аламово Свештенство на интернет
(Продолжува на страница 4)

знакот на СИНОТ ЧОВЕЧКИ: и 
ќе заплачат сите племиња земни, 
и ќе го видат СИНОТ ЧОВЕЧКИ 
како доаѓа на небесните облаци, 
со сила и голема слава. И ТОЈ ќе 
ги испрати ангелите СВОИ со 
силниот звук на трубата, и тие ќе 
ги соберат избраниците НЕГОВИ 
од четирите ветрови, од едниот 
крај на небото до другиот“ (Матеј 
24:28-31).

ГОСПОД му кажал на Сатаната, 
а ни кажал и нас, дека човекот 
не живее само од лебот, туку и 
од секој ЗБОР којшто излегува 
од устата на БОГА (Матеј 4:4). 
Затоа не би требало да дозволиме 
пророштвата за големите 
страдања, коишто се опишани во 
Матеј, поглавје 24, Даниел, поглавје 
7, и во книгата на Откровението, 
да нè заплашат и да нè фрлат 
во рацете на Сатаната, туку би 
требало да го живееме животот 
според секое СЛОВО БОЖЈО, 
како што е кажано во Псалм 37: 
„Не грижи се за злосторниците 
и не завидувај им на оние кои 
што создаваат нерамноправност. 
Затоа што тие накоро ќе бидат 
пресечени како тревата и ќе свенат 
бргу како зелената билка. Верувај 
во ГОСПОДА и прави добро; за 
да живееш на земјата и да уживаш 
во спокојството. Сета радост нека 
ти биде во ГОСПОДА; и ТОЈ ќе ти 
даде сé што ќе ти посака срцето 
твое. Посвети му го на ГОСПОДА 
патот свој; верувај во НЕГО; и 
ТОЈ ќе води сé. И ТОЈ ќе ја изведе 
праведноста твоја како светлина, 
а судот твој како пладне. Одмори 
се во ГОСПОДА и стрпливо чекај 
на НЕГО: не грижи се за оној 
кој напредува на патот свој, за 
човекот кој кове подлост. Воздржи 
се од лутина и остави ја јароста: не 
грижи се, за да не направиш зло. 
Затоа што злосторниците ќе бидат 

сотрени: а оние кои што го чекаат 
ГОСПОДА, ќе ја наследат земјата“. 

„Уште малку и ќе го снема злиот: 
ќе го побараш местото негово, а 
него ќе го нема. А кротките ќе ја 
наследат земјата; и ќе уживаат во 
изобилството од спокој. Злиот 
смислува зло против праведниот 
и чкрта со забите против него. Но, 
ГОСПОД ќе му се смее: затоа што 
гледа дека му се ближи неговиот 
ден. Злите ги вадат мечовите, го 
оптегнуваат лакот свој, за да ги 
соборат сиромашните и бедните, 
за да ги заколат оние што одат по 
прав пат. Но, нивниот меч ќе се 
забие во нивното срце, а лаковите 
нивни ќе се искршат“. 

„Малото богатство на 
праведникот е многу подобро од 
големото богатство на многуте 
зли. Затоа што рацете на злите ќе 
се скршат: а ГОСПОД е поткрепа 
на праведните. ГОСПОД ги 
знае деновите на праведните: 
и нивното наследство ќе биде 
вечно. Во зло време нема да бидат 
засрамени: и во деновите на глад 
ќе бидат сити. Но, злите ќе загинат, 
непријателите на ГОСПОДА 
ќе бидат како маснотијата на 
јагнињата, ќе бидат голтнати, ќе 
исчезнат како чад. Злиот зема на 
заем и не враќа: но, праведниот 
е милостив и дава. Затоа што 
оние кои што се благословени од 
ГОСПОДА, ќе ја наследат земјата; 
а оние кои што ги проколнал, ќе 
бидат отфрлени“. 

„ГОСПОД ги води и зацврстува 
чекорите на добриот човек: и 
мило му е што оди по НЕГОВИОТ 
пат. Па и ако се сопне, тој нема да 
падне до крај: затоа што ГОСПОД 
го држи со раката СВОЈА. Бев 
млад, а сега сум стар; но сè уште не 
сум видел напуштен праведник, 
ниту пак деца негови леб да 
просат. Секогаш е милостив и 
дава на заем; а потомството 
негово е благословено. Оддалечи 
се од злото и прави добро; па 
ќе живееш вечно. Затоа што 
ГОСПОД ја сака правдата и 
СВОИТЕ светци не ги остава; тие 
засекогаш ќе бидат сочувани: а ќе 

биде истребено потомството на 
злите. Праведните ќе ја наследат 
земјата и вечно на неа ќе живеат. 
Устата на праведникот кажува 
мудрост, а јазикот негов изговара 
правда. Законот на неговиот БОГ 
е во срцето негово; ниеден чекор 
негов нема да застрани. Злиот го 
демне праведникот и настојува 
да го убие. ГОСПОД нема да го 
остави во негова власт, ниту пак 
ќе го осуди кога ќе биде суден“. 

„Чекај го ГОСПОДА и држи се 
до НЕГОВИОТ пат, и ТОЈ ќе те 
воздигне да ја наследиш земјата: 
и ќе го гледаш отфрлањето на 
злите. Видов силен зол човек кој 
што се издигаше и ширеше како 
кедар левански. Но, тој загина, и 
ете, го немаше веќе: го побарав и 
не можев да го најдам. Набљудувај 
го непорочниот и гледај го 
праведниот: затоа што тој на крајот 
има спокој. А престапниците 
заедно ќе бидат уништени: 
крајот на злите ќе биде нивното 
отфрлање. Спасението, пак, на 
праведните доаѓа од ГОСПОДА: 
ТОЈ е нивната сила и заштита во 
тешките времиња. ГОСПОД ќе им 
помогне и ќе ги спаси: ТОЈ ќе ги 
избави од рацете на злите и ќе ги 
спаси, бидејќи ја имаат верата во 
НЕГО“ (Псалм 37).

Крајната линија на 
познавањето на „длабочините 
на Сатаната, како што кажуваат“ 
е ѕверот (светската влада) и 
знакот на ѕверот (Откровение 
2:24). Секој кој што своеволно 
врши грев, не може да влезе во 
Небесата.11 Секој кој што од која 
било причина го зема знакот 
на ѕверот, не може да влезе во 
Небесата (Откровение 14:9-11). 
Читајте го и проучувајте го 
СЛОВОТО БОЖЈО.12 Целосната 
должност на човека е во тоа 
да „Има страв од БОГА и да ги 
запази НЕГОВИТЕ заповеди“ 
(Проповедник 12:13). 

Прифатете го ГОСПОДА 
ИСУСА ХРИСТА преку 

11 Мат. 12:31-32, Јован 5:14, 8:11, Евр. 6:4-8, 10:26-
31, II Пет. 2:20-22, Јуда 5-6  12 Рим. 15:4, II Тим. 2:15, 
3:14-17  
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кажувањето на оваа молитва и ќе 
бидете спасени (Дела 16:31):

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај ми-
лост за мојата душа, за мене грешниот.13 
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ 
на живиот БОГ.14 Верувам дека ТОЈ умрел 
на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапо-
цена крв заради проштевање на сите мои 
претходни гревови.15 Верувам дека БОГ 
го воскреснал ИСУСА од мртвите, пре-
ку силата на СВЕТИОТ ДУХ,16 и дека во 
овој момент ТОЈ седи од десната страна на 
БОГА, слушајќи ја исповедта за моите гре-
вови и оваа молитва.17 Ја отворив вратата 
на моето срце и те повикувам ТЕБЕ, ГОС-
ПОДЕ ИСУСЕ во моето срце.18 Измиј ги 
сите мои нечисти гревов и преку скапоце-
ната крв ТВОЈА, којашто ја имаш пролеа-
но наместо мене, на крстот во Калварија.19 
ТИ нема да ме отфрлиш, ГОСПОДЕ ИСУ-
СЕ; ТИ ќе ми ги простиш гревовите мои и 
ќе ми ја спасиш душата моја. Го знам тоа, 
бидејќи СЛОВОТО ТВОЕ, Библијата, го 
кажува тоа.20 СЛОВОТО ТВОЕ кажува 
дека ТИ никого нема да отфрлиш, а тоа 
значи дека нема да ме отфрилиш ниту 
мене.21 Затоа знам дека ТИ си ме слушнал 
и дека ТИ си ми одговорил и знам дека 
сум спасен.22 ТИ се заблагодарувам ГОС-

ПОДЕ ИСУСЕ за спасението на мојата 
душа и благодарноста моја ќе ја изразам 
правејќи го она што ТИ го заповедаш и 
нема повеќе да грешам.23

„Сега, кога сте веќе спасени, служете му 
на Господ со целото свое срце, душа, ум и 
сила“ (Марко 12:30).

По спасението, ИСУС ни кажува да 
се крстиме, во целост потопувајќи се во 
вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ 
и на СВЕТИОТ ДУХ.24 Вредно учете ја 
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и 
правете го она што таа ви го кажува.25

Сите нови верзии на Библијата не се 
преведени од оригиналните списи, а так-
ви се на пример Новата интернационал-
на верзија, или Новата Верзија на Кралот 
Џејмс. Вака гласи цитатот од Римјаните 
13:1-4 во оригиналните списи: „Секоја 
душа нека им се покорува на високите 
сили. Затоа што не постои друга власт 
освен онаа на БОГА: властите коишто 
постојат се ракоположени од страна на 
БОГА. [Властите на БОГА на земјата се 
свештенствата на евангелието.] Па така, 
оној кој што им се спротиставува на 
властите, им се противи на уредбите на 
БОГА: и тие кои што се спротиставува-
ат ќе ја примат својата осуда. Затоа што 
владетелите не се страв за добрите дела, 
туку за злите. Сакаш ли да не се плашиш 
од власта? Прави го она што е добро, па 
ќе бидеш пофален од неа: БИДЕЈЌИ ТАА 
МУ СЛУЖИ НА БОГА ЗА ТВОЕ ДО-
БРО. [НЕ СИТЕ СЕКУЛАРНИ ВЛАДИ 

ИЛИ ВЛАДИНИ АГЕНЦИИ СПАЃААТ 
ТУКА!!!! Библијата за нив ни кажува дека 
се од Сатаната.]“

ГОСПОД сака вие и на другите да им 
соопштите за вашето спасение. Можете 
да станете дистрибутер на евангелската 
литература на пасторот Тони Аламо. Ли-
тературата бесплатно ќе ви ја испратиме. 
Јавете ни се, или испратете ни е-пошта 
за да добиете повеќе информации за тоа. 
Споделете ја оваа порака и со некој друг. 

Ако сакате светот да биде спасен како 
што ИСУС заповеда, тогаш не крадете ги 
ДЕСЕТОЦИТЕ и приносите наменети за 
БОГА. БОГ кажал: „Смее ли човек да краде 
од БОГА? А вие сепак крадете од МЕНЕ. 
Ќе кажете, што сме откраднале од ТЕБЕ? 
Од десетоците и приносите. Со проклет-
ство сте проколнати: бидејќи крадевте од 
МЕНЕ, вие и сиот овој народ, [и целиот 
овој свет]. Донесете ги сите десетоци [‘де-
сеток’ е 10% од вашиот бруто доход] во 
складиштето, па да има храна [Духовна 
храна] и во МОЈОТ дом [спасени души], 
и испитајте МЕ, рече ГОСПОД САВАОТ, 
дали нема да ги отворам прозорите Небес-
ни за да го истурам благословот врз вас, па 
дури да нема ниту доволно место за него. 
Ќе ги прекорам оние коишто ги уништува-
ат вашите плодови земни, па лозата ваша 
во полето нема да остане без плод, кажа 
ГОСПОД САВАОТ. И блажени ќе ве на-
рекуваат сите народи: затоа што ќе бидете 
земја на благослови, вели ГОСПОД САВА-
ОТ“ (Малахија 3:8-12)

13  Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   14 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   15 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9   16 Псал. 16:9-10, 
Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Јован 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дела 2:24, 3:15, Рим. 8:11, I Кор. 15:3-7   17 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13   18 I Кор. 3:16, Откр. 
3:20   19 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14   20 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14   21 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13   
22 Евр. 11:6   23 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   24 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5   25 Пов. зак. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Н. 1:8, 22:5, 
II Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

(Продолжува од страница 3 )

Никогаш не земајте го 
знакот на ѕверот или 

вечно ќе жалите за тоа

Ве молиме, контактирајте нé доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на  други теми коишто можеби ве интересираат.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел (661) 252-5686  •  Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide им обезбедува место за живеење, со сите неопходни нешта за живот, на сите 
оние кои што се наоѓаат во рамките на нашата американска локација, и кои што вистински сакаат, со сето срце, 

сета душа, ум и сила, да му служат на ГОСПОДА.
Службата се одржува во Њујорк Сити, секој вторник, во 20 часот и на другите локации, во ноќните часови.

Ве молиме повикајте го бројот (908) 937-5723 за повеќе информации. ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ.
Побарајте ја книгата Месијата (The Messiah) од Пасторот Аламо– којашто ни покажува дека ХРИСТОС бил спомнат во 

Стариот Завет, во повеќе од 333 пророштва.
Станете работник во жетвата на душите, со тоа што ќе станете дистрибутер на литература на Тони Аламо.

Сета наша литература и аудио пораки се бесплатни, вклучително и транспортот.
Ако некој се обиде да ви наплати за тоа, ве молиме повикајте го бројот (661) 252-5686.

ОВАА ЛИТЕРАТУРА ГО СОДРЖИ ВИСТИНСКИОТ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Дела 4:12).
НЕ ФРЛАЈТЕ ЈА, ДАЈТЕ МУ ЈА НА НЕКОЈ ДРУГ.

Оние од вас, кои што сте во други земји, ве охрабруваме да ја преведете оваа литература на вашиот 
мајчин јазик. Ако ја препечатувате, ве молиме вклучете го и ова авторско право и регистрацијата:

© Авторско право јуни 2012, 2015  Сите права се задржани, Светски Пастор Тони Аламо  ® Регистрирано, јуни 2012, 2015
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