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вам во рацете твои Ерихон
Слугата на пророкот Елии неговиот цар, со храбрите
сеј се разбудил рано и набљувојници негови. Сите вие
дувал како сириската армија
воини, обиколувајте околу
го опколувала градот каде
градот еднаш на ден. Прашто се наоѓале тој и Елисеј.
вете така шест денови. [Тоа
Во паника, тој му кажал на
било направено така за да
Елисеја: „Ах, господару мој!
ги исплашат грешните луѓе
Што ќе правиме? [Со друод Ерихон, пред нивното коги зборови кажано, како ќе
нечно уништување.] А седум
излеземе живи од оваа тешсвештеници нека носат сека ситуација? Тогаш Елисеј
дум труби од рогови од овен,
му рекол на својот слуга,]
Пасторите Тони и Сузан Аламо за врепред Ковчегот [на Заветот]:
Не плаши се: бидејќи поме на нивната меѓународна телевизиска
на седмиот ден обиколете
веќе ги има оние што се со
фотографијата е направена во 1973
програма
седум пати околу градот, а
нас, отколку оние што се со
нив. И Елисеј му се помоли [на БОГА], нашите непријатели?“ А ТОЈ одговори: свештениците нека трубат со трубите.
ГОСПОДЕ вака, ТИ се молам, отво- „НЕ; ЈАС СУМ ДОЈДЕН КАКО КАПЕ- Па кога долго ќе затрубат со трубите,
ри му ги очите, за да може да види. И ТАНОТ НА ГОСПОДОВАТА ВОЈСКА сите гласно нека извикаат; и ѕидиниГОСПОД му ги отвори очите на мом- [пред телесниот ИСУС] И ТУКУШТО те градски ќе се срушат [тоа ќе биде
чето; и тој виде: и гледа, планината ДОЈДОВ“. Тогаш Исус Навин падна направено преку невидливата рака
околу Елисеј беше полна со коњи и ничкум, му се поклони и рече: „Што му на војската ГОСПОДОВА], и секој ќе
огнени кочии“ (II Крала -прот. Библ., заповедаш ГОСПОДАРУ на СВОЈОТ влезе во градот од местото каде што се
6:15-17).
слуга?“ А КАПЕТАНОТ на ГОСПО- наоѓа“.
Исус, синот Навинов, ги повика
Истата армија БОЖЈА, што Елисеј го ДОВАТА војска му одговори на Исуса
замолил БОГА да му ја покаже на него- Навина: „Собуј ги обувките од твоите свештениците и им рече: „Земете го
виот слуга, била таа којашто ги разру- нозе; затоа што е Свето местото на ко- Ковчегот на Заветот, а седум свештенишила ѕидините на Ерихон (Исус Навин ешто стоиш“. И Исус Навин направи ци нека понесат седум труби од рогови
од овен пред Ковчегот на ГОСПОДА“.
6:20). Исус Навин го сретнал КАПЕ- така.
ТАНОТ на ГОСПОДОВАТА војска во
А Ерихон стоеше силно утврден и А на народот му рече: „Појдете и обиЕрихон на следниот начин: Кога Исус затворен пред децата на Израел: Никој колете околу градот, а војниците нека
му се приближи на градот Ерихон, ги не излегуваше, ниту некој влегуваше. одат пред Ковчегот на ГОСПОДА“. И
подигна очите и здогледа човек како [Сето ова се случувало така, бидејќи се случи како што Исус Навин му рече
стои пред него со извлечен меч во ра- знаеле дека БОГ е со Израел и дека ќе на народот, тргнаа седумте [Еврејски]
ката СВОЈА: Исус МУ пристапи и ГО ги уништи.] Тогаш ГОСПОД му рече свештеници и ги понесоа седумте трупраша: „Дали си ТИ со нас, или си со на Исуса Навина: „Еве, ти ги преда(Продолжува на страница 2)
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НА БОГА
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(Продолжува од страница 1)
би од рогови од овен пред ГОСПОДА,
трубеа со трубите, а Ковчегот на Заветот ГОСПОДОВ, ги следеше. Војниците тргнаа пред свештениците кои што
трубеа со трубите, а заштитницата тргна по Ковчегот, додека се разлеваше
гласот на трубите. А Исус Навин му
заповеда на народот: „Не викајте, не
пуштајте глас од себе, ниту еден збор
нека не излезе од устата ваша, сé додека не дојде денот кога ќе ви кажам да
викате; тогаш ќе завикате“.
И нареди еднаш да обиколат околу
градот со Ковчегот ГОСПОДОВ: па
да се вратат во логорот и да преноќат
таму. Исус порани следното утро, а
свештениците го зедоа Ковчегот на
ГОСПОДА. Седумте свештеници одеа
пред Ковчегот на ГОСПОДА, носејќи
и трубејќи со седумте труби од рогови од овен; војската одеше пред нив,
а заштитницата одеше по Ковчегот на
ГОСПОДА, додека одекнуваа трубите.
Така и вториот ден обиколија еднаш
околу градот, па се вратија во логорот:
тоа го правеа шест дена.
А на седмиот ден станаа рано во зората и го обиколија градот на истиот
начин седум пати: единствено на тој
ден го обиколија градот седум пати.
За време на седмото обиколување околу градот, затрубија свештениците со
трубите, а Исус Навин му рече на народот: „Викајте; бидејќи ГОСПОД ви
го предава градот. Градот нека падне во
проклетството на ГОСПОДА, со сето
што е во него: само блудницата Рава ќе
преживее, со сите што се во домот нејзин, затоа што таа ги сокри извидниците кои што ги испративме. А чувајте се
од проклетството во градот, за да и вие
самите не станете проколнати земајќи
од она што е проколнато, затоа што со
тоа би го навлекле проклетството и врз
логорот Израелски и би му наштетиле.
Туку сето сребро, злато и предметите
бронзени и железни, нека му се посветат на ГОСПОДА: и нека влезат во ризницата на ГОСПОДА“.

Тогаш народот извика, кога свештениците затрубија со трубите: кога
одекна извикот на народот и екот на
трубите од свештениците, паднаа ѕидините и беа срамнети до земја [тоа
било постигнато преку војската ГОСПОДОВА и преку КАПЕТАНОТ на
војската ГОСПОДОВА], па луѓето влегоа во градот, секој од таму каде што
стоеше, и го освоија (Исус Навин 5:136:20).
Во книгата на Енох, големиот пророк Енох ни кажува за набљудувачите.
Овие набљудувачи се ангелите БОЖЈИ
и се Небесната војска на ГОСПОДА.
Тие понекогаш се спомнуваат како ангели чувари на БОЖЈИТЕ свети луѓе,
тука на земјата.
Постојат лоши ангели, а постојат и
добри ангели. Во Откровението 12:4
се вели дека една третина од ангелите—лошите ангели—биле исфрлени од
Небесата, заедно со нивниот водач, самиот Сатана (Лука 10:18). Но, запомнете, две третини од ангелите—добрите
ангели—останале во служба на БОГА.
Лошите ангели, едната третина, не се
само лоши, туку се навистина злобни.
Откровение 12:3 гласи: „И се покажа друг знак на Небесата; и ете голем
црвен змеј [ѓаволот], со седум глави…“ „Седумте глави се седумте планини [во Рим, Италија], врз кои седи
жената“ (Откровение 17:9). Оваа жена
е всушност лажниот пророк, лажната
црква, култот, главата на ѕверот, Ватикан, римокатоличката, хомосексуалната црква која злоупотребува деца.
Откровението 12:3 понатаму продолжува, кажувајќи ни дека овие седум глави имаат десет рогови. Тие
десет рогови симболично ги претставуваат десетте европски нации коишто
му ја даваат својата сила на римскиот
Ватикан (Обединетите нации, Новиот
светски поредок) за еден краток временски период (последната земја беше
Грција), кои што се соединија со Сатанскиот Нов светски поредок, или со
други зборови со едно-светската влада. „…А на главите негови седум круни [овие седум круни го претставуваат
привременото владеење на ѓаволовиот
Нов светски поредок врз седумте континенти, или со други зборови, со целиот свет].“1

„И опашката негова повлече една
третина од Небесните ѕвезди [Ѕвездите се всушност злите ангели.2 Откровението 1:20 ни кажува дека ѕвездите симболично ги претставуваат
ангелите], а [змејот, Сатаната] фрлил
[една третина од грешните, зли ангели] на земјата: и змејот [ѓаволот]
стоеше пред жената [којашто имаше
дванаесет ѕвезди во круната нејзина.
Оваа (жена) е Невестата ХРИСТОВА,
Новиот Ерусалим, којшто буквално е
ТЕЛОТО ХРИСТОВО тука на земјата, вистинскиот Израел, оние кои што
се христијани, никогаш католици, кои
што потекнуваат од БОЖЈИОТ избран
народ, Евреите. Сега БОГ ја има отворено вратата на спасението за луѓето
од сите нации, кои што го прифаќаат ХРИСТА како нивното спасение]“
(Откровение 12:4).
Откровението 12:4 вели дека оваа
жена (ТЕЛОТО на ХРИСТА) била
спремна да роди дете, коешто бил ХРИСТОС. Тоа е ретроспектива во времето кога Сатаната, преку кралот Ирод и
неговата војска, стоел пред Израел за
да го уништи ХРИСТА на денот од НЕГОВОТО раѓање и/или две години потоа,3 бидејќи ХРИСТОС бил и сè уште
е ЦАРОТ над царевите и ГОСПОДАРОТ над господарите, СПАСИТЕЛОТ
на светот, ОНОЈ кој што ги уништува
делата на Сатаната преку спасувањето
на душите на сите кои што ќе го прифатат НЕГО како свој СПАСИТЕЛ
и авторитет.4 Во Колосјаните 2:15 се
вели дека ХРИСТОС, „ги разоружа началствата и властите…и јавно ги изложи, победувајќи ги целосно“.
Ова се последните денови.5 Земјата е исполнета со БОЖЈАТА армија,
а воздухот е исполнет со БОЖЈИТЕ
воздухопловни сили. Тоа се НЛО-ата
коишто милиони луѓе ширум светот
ги имаат видено. Затоа што луѓето
во светот не го познаваат СЛОВОТО
БОЖЈО, тие веруваат дека НЛО-ата се
всушност вонземјани од другите планети. Ако добро ја познаваме Библијата, тогаш знаеме колку луѓето се измамени во светот, бидејќи тие „летачки
чинии“, коишто обично се нарекуваат
НЛО, не доаѓаат од другите планети. Тие се „набљудувачи“, ангелите
БОЖЈИ коишто ја прегледуваат земја-

1 Дан. 2:40, 7:19-25, Откр. 13:2-8, 14:8, погл. 17, 18:2-24 2 Иса. 14:12-17, Мат. 25:41, Лука 10:18, II Пет. 2:4, Јуда 6, Откр. 12:3-4, 7-9 3 Мат. 2:1-18 4 Дан. 7:13-14, I Тим.
6:14-16, Евр. 2:14-15, I Јован 3:8, 4:14-15, Откр. 17:14, 19:16 5 Мaт. погл. 24
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та токму пред ХРИСТОВОТО повторно враќање на земјата. Набљудувачите
се подготвуваат за Судот.
Откровението 16:1 вели: „И слушнав силен глас од храмот, како им
зборува на седумте ангели, Одете и
излејте ги чашите на БОЖЈИОТ гнев
на земјата“. Во Даниел 4:13, „набљудувач [ангел] и Светиот дојдоа од Небесата“ за да го донесат БОЖЈИОТ суд
над арогантниот цар Навуходоносор,
кој што кажал во Даниел 4:30: „Не е
ли тоа големиот Вавилон, што јас го
изградив со силата на својата моќ, да
ми биде царска престолнина [наместо
со БОЖЈАТА сила], за слава на моето
величество [наместо на величеството
на БОГА]?“
Еве како гласи БОЖЈИОТ суд
којшто им е кажан на набљудувачите,
да го спроведат против царот Навуходоносор: „Тие зборови [сè уште] беа во
неговата [арогантна] царева уста, кога
се слушна глас од Небесата велејќи, O
цару Навуходоносоре, тебе ти се обраќам; ова Царство ти е одземено. И
тие [набљудувачите] ќе те протераат од
друштвото на луѓето, ќе престојуваш
со полските животни: ќе те натераат
да се храниш со тревата како говедата,
и седум времиња ќе поминат над тебе,
додека не сознаеш дека СЕВИШНИОТ
има власт над човечкото царство и
дека ТОЈ го дава на кого што ќе посака. Во истиот час Словото се исполни
над Навуходоносора: беше протеран
од човечкото друштво, јадеше трева
како говедата, телото му беше влажно

од росата небесна, сé додека неговите
влакна не му израснаа како пердувите
на орелот, а ноктите како кај канџите
на птиците“ (Даниел 4:31-33).
Во Еремија 4:16, БОГ му кажува на
Еремија: „Опоменете ги народите; соопштете му на Ерусалим, дека набљудувачите дојдоа од далечна земја и извикуваат против градовите на Јудеа“.
Многу гнев постои против градовите
на Јудеа. Тоа е затоа што тие сè уште,
до денешен ден, го отфрлаат ИСУСА за
нивни МЕСИЈА.
Верувам дека речиси сите во светот се запознаени со милионите видувања на она што го нарекуваат НЛО-и
(неидентификувани летачки објекти),
но тоа всушност не се НЛО-и. Тоа се
набљудувачите или ангелите БОЖЈИ,
кои што ја набљудуваат земјата во овие
последни денови пред судот БОЖЈИ,
пред крајот на светот, пред крајот на
времето. По БОЖЈА милост, ТОЈ овозможува секој да види стотици пророштва за крајот на времето, знаци
и чудеса, како што се набљудувачите,
БОЖЈИТЕ ангели кои што ја набљудуваат земјата во таканаречените „летечки чинии“ токму пред таа (Земјата)
да биде уништена. Книгата на Јоил
го пророкува ова,6 како и апостолот
Петар во книгата Дела: „Во последните денови, рече БОГ, ќе излеам од
СВОЈОТ ДУХ на секое тело: и синовите ваши и ќерките ваши ќе пророкуваат, младите ваши ќе гледаат виденија,
а старците ваши ќе сонуваат соништа:
И на МОИТЕ слуги и на МОИТЕ слу-

6 Јоил 2:28-32

Од нашата 24-часовна молитвена и информативна линија
Свештеничката Вилхемина Томас (во Лодердејл Лејк, ФЛ) го прими
својот пакет. Сите дами во нејзината Група за изучување на Библијата
седнаа и го читаа текстот „Армијата и воздушните сили на Бога“. Таа
ни кажа дека од ова литературно дело имаат научено повеќе отколку од
сите служби коишто ги имаат слушано во текот на многу години (веќе
долго време не слушале ниту една служба). Тие сите уживаа во читањето
на литературата и во слушањето на ЦД-ата. Ни кажаа дека никој не ги
образложува нештата на начинот на којшто тоа го прави Тони. Таа нé
замоли да продолжиме да ѝ праќаме ЦД-а и литературни дела. Тие сакаат
да знаеме дека се собираат и имаат молитвени состаноци, каде што се
молат за Тони и за црквата. Уште еднаш нé замоли постојано да ѝ ги
испраќаме новите ЦД-а и литературни дела. Исто така ја замоли црквата
да се помоли за нејзините тројца тврдоглави внуци.

гинки, во тие денови ќе истурам од
МОЈОТ ДУХ; и тие ќе пророкуваат:
„Ќе направам чудеса горе на Небесата,
и знаци долу на земјата; крв и оган, и
пареа од дим: cонцето ќе се претвори
во темнина, и месечината во крв, пред
да дојде големиот и славен ГОСПОДОВ ден: и секој кој што ќе го повика
името на ГОСПОДА, ќе биде спасен“
(Дела 2:17-21).
Набљудувачите, кои што се ангели
Небесни и ние кои што сме христијани (не католици), сме поврзани во тоа
што БОГ нé создал сите нас. БОГ ги
создал ангелите и БОГ нé создал нас.
Постојат добри човечки суштества и
постојат злобни човечки суштества,
бидејќи само неколкумина од нас ги
запазуваат заповедите на БОГА.7 Првото Јованово Послание 2:3-4 гласи:
„И по тоа знаеме дека сме ГО познале,
ако ги запазиме НЕГОВИТЕ заповеди.
Оној кој што вели, ГО познав, а не ги
запазува НЕГОВИТЕ заповеди, лажливец е и вистината не е во него“.
Некои луѓе се фалат дека го сакаат
ГОСПОДА. Но, сепак, во своите секојдневни животи, тие не им одговараат на
БОЖЈИТЕ повици, туку го игнорираат
НЕГОВИОТ глас. Некои велат дека го
сакаат ГОСПОДА само кога се емотивно возбудени. На пример, кога сакаат
да погледаат некој филм, или да гледаат телевизиска програма, спортски или
музички настан, чувството во нив им
забранува да одат, но тие сепак се одлучуваат да отидат. Тие знаат дека не би
смееле да направат некои големи гревови, но сепак не се доволно загрижени
за нештата коишто ги сметаат за мали
нешта. Кога се молат за време на богослужбите, тие дури можат и да посведочат дека биле допрени од БОЖЈИОТ
ДУХ. Голем дел од оние кои што се
исповедаат како христијани се вакви.
Но всушност, сакањето на ГОСПОДА
на овој начин, е сосема бескорисно.8
Некоја сестра може да биде толку
ревносна во работата за ГОСПОДА, да
дури ако десет браќа ги комбинираат
своите дела, не би можеле да се споредат со неа. Кога таа зборува за сакањето на ГОСПОДА, луѓето кои што
ја слушаат може да бидат трогнати до
солзи. Но, неверојатно, кога ќе се на(Продолжува на страница 4)
7 Мaт. 7:13-14, 21-23, Лука 13:23-30 8 Мaт. 7:21-23,
погл. 25
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АРМИЈАТА И
ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ
СИЛИ
НА БОГА
(НАБЉУДУВАЧИТЕ)

(Продолжува од страница 3)
лути, никој не може да ја смири. Природниот живот не е вистински живот
(живот којшто не е од БОГА). Еден ден,
сето тоа што се нарекува дел од природниот живот, ќе мора да биде искршено на делчиња. Мораме вистински
да бидеме допрени од ГОСПОДА за
да можеме јасно да согледаме дека нашиот ентузијазам, нашата божемна
или вистинска ревност, лажната љубов
за ГОСПОДА, нашата лажна служба
за НЕГО, природните недостатоци на
БОЖЈИОТ елемент, не се вистинити.
Без разлика колку многу ѕидови направени од слоеви на челик и месинг
имаме и без разлика дали се работи за
надворешната порта, средната порта
или внатрешната порта, секоја од нив
мора да се отвори, една по една за ГОСПОДА, во согласност со духот којшто
се наоѓа внатре. Тогаш ќе можеме да
сфатиме дека во нашето изразување на
ентузијазмот и ревноста, не можеме да
го видиме САМИОТ ГОСПОД. Само
тогаш кога ќе бидеме придвижени или
допрени од ГОСПОДА до оној степен
да ТОЈ може искрено да биде ослободен од самите нас, само тогаш ќе можеме да ги поднесеме многуте плодови, како што е спомнато во Јован 15:2.
Плодот на дрвото доаѓа од ЖИВОТОТ
којшто е во него.

Луѓето кои што се поврзани со зли- наоѓа во шестото поглавје од Откровете ангели се злобните човечки суште- нието.
ства. Но, запомнете, постојат повеќе
Матеј 24:30-51 гласи: „И тогаш ќе
БОЖЈИ ангели отколку зли ангели. се јави на небото знакот на СИНОТ
Елисеј му го покажал тоа на својот ЧОВЕЧКИ: и тогаш ќе заплачат сите
слуга, кога сириската армија ги опко- племиња на земјата и ќе го видат СИлувала. Елисеј го замолил ГОСПОДА НОТ ЧОВЕЧКИ како доаѓа на Небесда му ги отвори очите на неговиот слу- ните облаци, со сила и со голема слава.
га, така што да може да види дека има- И ТОЈ ќе ги испрати СВОИТЕ ангели
ло повеќе војска со него и со Елисеја, [војската на ГОСПОДА, набљудуваотколку што биле со Сиријците. Кога чите] со силниот звук на трубата и
Тој го направил тоа: „И ете, планина- ќе ги соберат НЕГОВИТЕ избраници
та беше полна со огнени коњи и кочии од четирите ветра, од едниот крај на
[војската на ГОСПОДА] околу Елисеј Небесата до другиот. Научете ја сега
[и неговиот слуга]“, токму како што параболата за смоквиното дрво. Кога
денес војската на кралството БОЖЈО неговата гранка ќе смекне и ќе пушти
е со набљудувачите кои што нè опко- лисја, знајте дека летото е блиску. Па
луваат и заштитуваат, набљудувајќи сé исто така и вие, кога ќе ги видите сите
што било кој од нас кажува или прави тие нешта, знајте дека е блиску, пред
тука на земјата (II Царства 6:17). Ова вратата. Вистина ви велам, ова покосе случува преку БОЖЈИТЕ набљуду- ление нема да помине, додека не се
вачи насекаде на небесата, преку ле- збиднат сите тие нешта. Небесата и
тачките чинии и преку набљудувачите земјата ќе поминат, но МОИТЕ ЗБОна земјата—армијата и воздушните РОВИ нема да поминат…Но, како што
сили на БОГА.9
беа деновите на Ное, исто така ќе биде
Крајно време е за сите во светот да и доаѓањето на СИНОТ ЧОВЕЧКИ.
се покаат за своите гревови и да почнат Затоа што исто како и во деновите
да го бараат БОГА со сето свое срце, што беа пред потопот, луѓето јадеа и
душа, ум и сила, нешто што е
всушност и првата и најважната заповед.10 Наскоро, источПеру
ното небо ќе биде исполнето со
(Преведено од шпански јазик)
знаците на СИНОТ ЧОВЕЧКИ.
Бог да те благослови тебе брате и Црквата на Тони
Постојат неколку списи коиАламо,
што го дефинираат овој настан.
Ве информирам дека во славата на Бога,
Едниот настан се спомнува во
ние сега имаме нова црква. Се наоѓа на три
дваесет и четвртото поглавје
од Матеј, а другиот во второто
часа пат од Суљана, блиску до Пиура, во
поглавје од Исаија. Уште еден се
местото коешто се вика Сечура, каде што

9 II Лет. 16:9, Зах. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Откр. 7:1-3 10 Второзк. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16,
20, 26:16, 30:6, Ис. Н. 22:5, Мaт. 22:37-40, Марко 12:29-31, Лука 10:27

Кенија

Драг Пасторе Тони Аламо,
Поздрав до вас во моќното име коешто е над секое име, во името на
нашиот Господ и Спасител, Исус Христос. Среќен сум што можам да ве
известам дека навистина го преземаме нашиот град, преку литературата
на Аламо, со којашто нè снабдувате. Допираме до секого, без разлика
дали е спасен или не, а во последниот месец имаме 15 личности кои што
беа спасени и кои што пристапија во црквата. Покрај тоа, сакаме да ве
известиме дека го примивме пакетот којшто ни го испративте на 21-ви
декември. Би сакале да ви се заблагодариме, барајќи уште литература и
Библии, бидејќи имаме голема потреба од нив. Бог да ве благослови, а ние
продолжуваме со нашите молитви кон Бога, за интервенирање во случајот
на нашиот пастор, бидејќи знам дека низ молитвите сите нешта се можни.
Ваш во Неговата служба,
Пастор Далмас Муноко			
Бунгома, Кенија
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имаме 23 возрасни браќа и 33 деца. Отидовме
за лично да ја доставуваме вашата литература
од куќа до куќа, па голем број луѓе изразија
желба да продолжат да учат од неа. Вчера
имавме собир на којшто дојдоа голем број
браќа. Тие го прифатија Господа и ние ќе се
состануваме три пати неделно. Слава му на
Господа. Исус наскоро ќе се врати.
Андрес Чирок Силва
Црквата на Тони Аламо
Суљана, Перу

Аламово Свештенство на интернет
www.alamoministries.com

пиеја, се мажеа и женеа, сé до денот
кога Ное влезе во арката, и не знаеја
ништо сé додека не дојде потопот и не
однесе сé; на истиот начин ќе се случи
и доаѓањето на СИНОТ ЧОВЕЧКИ…
Затоа бидете внимателни: бидејќи не
го знаете часот кога ќе дојде вашиот
ГОСПОД. Но, знајте го ова, кога домаќинот би знаел во која ноќна стража ќе дојде крадецот, би бдеел и не
би дозволил да му се уништи куќата.
Затоа и вие бидете спремни: затоа
што СИНОТ ЧОВЕЧКИ ќе дојде во
часот кога не го очекувате. Па тогаш,
кој е верниот и мудар слуга, кого што
неговиот господар го поставил над
неговото домаќинство, да им дава на
слугите навреме храна? Благословен е
слугата, кого што господарот кога ќе
се врати, ќе го најде како прави така.
Вистина ви велам, дека ќе го постави
над сиот имот свој. Но, ако пак зол
слуга си рече во срцето свое, господарот Мој долго ќе се забави; па почне да
ги удира своите сослужители, и почне
да пие и јаде со пијаниците; господарот на таквиот слуга ќе дојде во денот
кога тој не го очекува, и во часот што
не го знае, па ќе го пресече и ќе го стави меѓу лицемерите: и ќе има плачење
и крцкање со забите“.

ГОСПОД ни дава мноштво знаци,
така што ако им посветиме внимание,
нема да бидеме фатени неспремни. Еве
уште една визија на којашто треба да
посветите внимание, бидејќи оваа визија може да стане реалност, многу побргу отколку што си помислувате: „И
видов како Небесата се отворија [ова
е друга визија за крајот на времето од
БОГА], и ете бел коњ; и ОНОЈ кој што
седеше на него се викаше ВЕРЕН и ВИСТИНИТ, и во праведноста ТОЈ суди и
војува. Очите НЕГОВИ беа како огнен
пламен, а на главата НЕГОВА имаше
многу круни; и носеше напишано име,
коешто никој не го знаеше, освен ТОЈ
САМИОТ. И беше облечен во облека
потопена во крв: а името НЕГОВО е
наречено СЛОВОТО БОЖЈО. А НЕБЕСНИТЕ ВОЈСКИ НА КОЊИ ГО
СЛЕДЕА [тоа е ГОСПОД и НЕГОВАТА војска, набљудувачите], облечени
во фини, бели, чисти ленени облеки. И
од устата НЕГОВА излезе остар меч, за
со него да ги удира народите: и ТОЈ ќе
ги владее со железен стап [СЛОВОТО
БОЖЈО]: и ТОЈ ќе ги покаже жестокоста и гневот на СЕМОЌНИОТ БОГ. А
на облеката НЕГОВА и на НЕГОВОТО бедро имаше напишано име, ЦАР
НА ЦАРЕВИТЕ И ГОСПОДАР НА

ГОСПОДАРИТЕ [Тоа е ИСУС, нашиот
ГОСПОД.]“ (Откровение 19:11-16).
Ние во моментов живееме во последните неколку минути од крајот
на времето. Сите знаци се тука. Едно-светската Антихристова влада е
веќе во функција. БОЖЈАТА воздушна
дивизија веќе со години функционира,
а стотици милиони луѓе ги имаат видено (летачките чинии, набљудувачите,
ангелите, БОЖЈИТЕ кралски воздушни сили). Папата во Рим се фали колку
е прекрасен Новиот светски поредок.
Насекаде има цунами, големи бранови, земјотреси, зла од сите видови, болести, збунетост на народите, прогони
и стотици најразлични проклетства.
Вие можете да бидете или добри
или лоши.11 Можете или да го примите
ХРИСТА како ваш СПАСИТЕЛ, или
да ГО одбиете. Одлучете се за НЕГО
сега, за да не биде предоцна потоа. Вие
сте на само еден здив, на еден удар на
срцето, од вечноста.12 Заради доброто
на вашата душа би било добро да ја
кажете оваа молитва. Потоа да се покрстите, целосно потопувајќи се во
вода, во името на ОТЕЦОТ, СИНОТ
и на СВЕТИОТ ДУХ.13 Вредно учете ја
верзијата на Библијата на кралот Џејмс
(Продолжува на страница 8)

11 Мат. 7:15-20, Јаков 3:11-12, Откр. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-12, 14-15 12 Проп. 3:19, Иса. 2:22 13 Мат. 28:19-20

Сведоштвото на Стивен Ведл
Моето име е Стивен Ведл. Наполнив 59 години кон крајот од октомври, 2012-та. Го примив Христа како
мојот личен Спасител на 4-ти ноември,
1971-ва. Една недела пред тоа, само
што наполнив 18 години. Ако Христос
не влезеше во мојот живот во моментот кога тоа го направи, поверојатно
би прочитале некролог за мене уште
пред многу години, отколку да ја имате
можноста сега да го читате сведоштвото за Божјата сила и способноста да го
измени животот на една личност.
Кога го завршив средното училиште
во пролетта 1971-ва, немав амбиции да
го продолжам школувањето на колеџ.
Бев некаков псевдо-хипик. Тргнав кон
Сан Франциско, Калифорнија, на почетокот заедно со некои мои пријатели во автомобил, а потоа со испружен
палец, стопирав од Сан Франциско до
Боулдер, Колорадо и потоа пак назад

до Калифорнија, но овој пат до Лос
Анџелес.
Мајка му на еден мој пријател со
кој што патував, имаше многу голема
и убава куќа во Беверли Хилс. Таа нè
покани да останеме со неа, сé додека
не најдеме работа и некој апартман во
којшто би се сместиле. Во нејзината
куќа имаше прекрасен базен на отворено и слугинка којашто купуваше набавки и подготвуваше храна за нас. Тоа
требаше да биде едно идеално сместување, коешто би наликувало на одмор, но всушност беше најмизерниот
период од мојот живот.
Внатрешно се чувствував потполно изгубено и безнадежно во врска
со мојот живот. Не постоеше нешто
коешто би можело да ми ја тргне постојаната конфузија во мојот ум и
душа, во врска со значењето и целта
на животот. Се чувствував заробен
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внатре во мене. Сакав да водам живот
којшто ќе има некое значење, којшто
би им помогнал на другите луѓе. Бев
обесхрабрен поради ситуацијата во
светот околу мене, корупцијата, апатијата, криминалот и крвопролевањето кои ги гледав. Јас сакав да живеам
во светот на мирот и си помислив дека
хипи движењето во Калифорнија би

(Продолжува на страница 6)

Сведоштвото на Стивен Ведл
(Продолжува од страница 5)
можело да ми обезбеди некој алтернативен одговор за бескрајниот, самопоразувачки, бесмислен систем во светот. Си мислев дека пушењето трева и
хашиш, земањето ЛСД и други халуциногени дроги, би можеле да ми пружат
увид во она што силно го посакував,
во наоѓањето причина за животот што
го живеев. Не сакав да имам работа од
девет до пет, дом опкружен со дрвена
ограда и со кучиња и мачки во него и
иднина којашто не водеше никаде. Сакав да дознам каков навистина би требало да биде животот. Дрогите ми го
украдоа преостанатиот здрав разум и
ме оставија со многу мала способност
за резонирање за било што. Си помислив дека полудувам и без сомнение
најверојатно тоа ми се случуваше. Но,
јас не бев воопшто одгледан на таков
начин.
Моите рани години сум ги поминал
растејќи во прекуморските земји. Татко ми работеше во International YMCA
во Токио, Јапонија каде што секоја недела присуствувавме на богослужбите,
во не-деноминираната црква. Секогаш
ме учеа дека сме христијани и дека треба да бидеме хумани, да им помагаме
на другите. Знаев дека Божиќ и Велигден се посебни настани и дека тие
навистина немаа ништо заедничко со
Дедо Мраз или со Велигденското зајаче. Во мојот дух јас верував, како и
повеќето од децата, дека постои Создател, Бог кој што создал сé, вклучувајќи
ме и мене. Ме учеа да верувам во Исуса Христа како Спасителот, но сепак
не знаев ништо за тоа кој навистина
бил Исус. Немав моќ во мојот живот,
ниту сила за да не грешам и навистина, погледнувајќи наназад, ниту една
од црквите во коишто имав одено, не
ме научија што навистина претставува
гревот. Никогаш не сум ја чул фразата
„да се биде повторно роден од Духот“
и никогаш не сум бил сведок на повик
од олтарот каде што се спасуваат душите, во било која од овие цркви. Тие
беа духовно мртви исто како што бев и
јас самиот.
Кога нашето семејство се врати во
Соединетите Држави, јас бев во десеттото одделение во училиштето. Не
сакав повеќе да бидам духовно мртов.
Насекаде околу мене луѓето се „приспособуваа“, „вклучуваа“, и „откажу-

ваа“. Почнав навистина да трагам по
одговорите на прашањата кои си ги
поставував во мене, а коишто се однесуваа на животот, смртта, вечноста,
смислата. Прочитав многу книги за
религиите од Далечниот Исток, мистичните религии, религиите на американските Индијанци, филозофиите,
книгите за човечките идеи и идеали,
книги за комунизмот, социјализмот,
капитализмот—за сé на што можев да
помислам. Ја читав и Библијата, но во
тоа време, без присуството на Божјиот
Дух во мене, не можев да ја разберам.
Практикував пеење, јога, шетање низ
шумите, внимавав да не стапнам на
цвеќињата, да му се приближам на
Бога. Ништо не можеше да ми ја пополни празнината којашто беше во мене.
Ништо не помагаше.
Тогаш не знаев, но знам сега, дека
тоа всушност Господ се занимаваше со
мене и полека ме носеше кон местото
каде што ќе може да ја смири мојата
тврдоглава гордост и да направи да го
прифатам Него како Господ и Спасител. Тој дозволи секоја друга можност

да биде исцрпена. Можеби Тој не морал
да делува на истиот начин и кај вас, но
знаел дека во мојот случај, тоа е единствениот начин за да ме вразуми. Затоа
дозволил да дојдам во Калифорнија, за
да се исполни оваа цел. Тој влијаеше
врз мене, но јас тогаш не го знаев тоа.
Во Холивуд, Калифорнија, не можевте да поминете ниту 200 чекори по
булеварот Холивуд, без да налетате на
сведоците од Христијанската Фондација на Тони и Сузан Аламо. Тие беа
насекаде, каде и да одевте. Секој пат
кога одев во Холивуд, за да барам работа или само за да се досадувам, тие беа
присутни насекаде, делеа евангелистички трактати и ги повикуваа луѓето
да присуствуваат на богослужбите во
нивната црква. Беа полни со ревносен жар за Бога. Неколкупати слушав
за Господа и бев поканет да дојдам во
нивната црква, како и многу други,
но постојано ги одбивав нивните по-

Браќата и сестрите
од Аламовата Црква
им свештенствуваат
на постарите жители
во домовите за нега на
стари лица
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кани. Сè уште бев преполн со моите
сопствени сфаќања, за да можам да ги
слушам другите како ми зборуваат за
Исуса. Сепак многу пати, во тишината на ноќните часови, кога завршуваа
превирањата на денот и кога бев сам
со самиот себе, Господ почнуваше да
ми ги носи во сеќавање нештата коишто тие христијани ми ги кажаа, светите списи коишто ми ги покажаа во
Библијата, а коишто зборуваа за овие
последни времиња, нештата кои лесно
можеа да се видат наоколу, списите за
вечниот живот и Пеколот, кои направија навистина да се запрашам за тие
нешта. Однадвор Сатаната сè уште ме
влечеше наоколу, но внатре Бог ме кршеше.
Потоа едно попладне, Бог го заврши она што го имаше започнато со
оваа низа на настани. Чувствував дека
нешто се случува во мојот живот, но
не знаев што е тоа. Тој ден повторно
се најдов себеси на булеварот Холивуд, но сега не за да се обидам да ги
најдам браќата и сестрите од црквата,
туку за да се обидам да ги избегнам.
Но, наместо тоа, јас налетав на една од
сестрите сведоци на аголот од улицата,
која што едноставно ми подаде евангелски трактат и ме покани да дојдам
во црквата таа вечер. Кажав некој јаден изговор: „Ќе размислам за тоа“. Таа
веднаш ми одговори: „Кога би била на
твое место, навистина би размислила
за тоа, бидејќи можеби ова е последен
пат Бог да се занимава со тебе!“ Не
можеше да каже ништо друго коешто
би имало поголемо влијание врз мене.
Самата помисла на тоа дека Бог може
да престане да се обидува кај мене, ме
удри посилно од еден тон цигли во моето лице. Тоа навистина ме исплаши и
ме запре во одењето по мојот пат. Можеби бев луд, но не бев толку луд за да
не знам дека не сакав Бог да ме остави
на мира и дека тоа би била последната работа којашто било кога би ја посакал. Тоа навистина ме преплаши. И
онака веќе се чувствував доволно мизерно.
Отидов дури до крајот на булеварот
Холивуд, гледајќи ги големите куќи и
дворови коишто беа сместени покрај
него. Седнав во еден од нив и чекав сé
додека не дојде времето за тргање на
автобусот којшто ги носеше луѓето до
црквата, па потоа отидов до станицата
и се качив во него.
Возењето до црквата во Согус беше

доста долго, но јас се чувствував како
дома. Еден од христијанските браќа ја
имаше извадено својата гитара и ги
предводеше луѓето во автобусот во
пеењето евангелистички песни, додека
траеше патувањето до црквата. Се почувствував навистина смирено, иако
сето тоа што ми се случуваше тогаш,
ми се чинеше навистина чудно.
Кога стигнавме до црквата, сите
гости коишто беа дојдени со автобусот, беа поканети да влезат, седнат и
да се подготват за богослужбата. Никогаш порано не бев во слична црква,
којашто изгледаше толку живо. Таа во
себе го немаше она чувство на мртвило, какво што имаа црквите во коишто
имав отидено пред тоа. Овие браќа и
сестри ги пееја на цел глас евангелистичките песни за време на богослужбата. Тие ги дигаа своите раце и го фалеа
Господа. Се чинеше дека сите присутни
во црквата таа ноќ, ги искажаа своите
сведоштва за тоа што Бог направил во
нивните животи. Некои од нив имаа
земано дроги како и јас, но некои не.
Некои од нив беа поранешни затвореници; некои од нив беа по потекло од
сиромашните средини, а некои беа од
благороднички семејства. Тоа беа луѓе
кои што биле исто како мене во тој момент—мизерни и изгубени. Тогаш сите
тие го прогласија Христа за свој Спасител. Не беа повеќе изгубени, туку
пронајдени. Во мојата душа, јас го посакував сето она што тие го пренесуваа
за време на службата таа ноќ. Го посакував таквиот живот, но сепак сè уште
не бев сигурен за многу нешта. Сатаната ми испраќаше милиони сомнежи, во
својот последен обид да ме спречи во
намерата да бидам спасен. Библијата
вели: „Верувај во Господа Исуса Христа и ќе бидеш спасен“. За време на повикот од олтарот таа ноќ, Сатаната го
изгуби својот стисок врз мене. Јас поверував во Господа Исуса Христа таа
ноќ, клечејќи пред таа конгрегација и
бев спасен! Слава му на Бога! Слава му
на Господа засекогаш за Неговата трпеливост и милост којашто ја имаше за
мене! Бев повторно роден!
Таа ноќ почувствував како Господ
влегува во моето срце и како никогаш нема да излезе од таму. Одејќи кон
собата за молитва по богослужбата
и знаејќи дека сигурно постои Бог на
Небесата, кој што се грижеше за мене
и одговорот на молитва направи да го
почувствувам најубавото чувство што
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до тогаш сум го почувствувал. Цената
којашто Христос ја платил за тоа, била
Неговата сопствена крв. Тој умрел за
ние да можеме да живееме. Тој таа ноќ
ме донесе на местото коешто никогаш
нема да можам да го заборавам. Околу
две недели после овој настан, Тој ми го
подари крштевањето со Светиот Дух.
После ова искуство, ништо повеќе не
можеше да ме убеди во тоа дека Бог не
е вистински жив. Тој е жив и засекогаш ќе биде жив. Тој ме спаси и може
да ве спаси и вас. Оттогаш сум видел
илјадници луѓе, како низ оваа црква
се доведуваат до Христа. Сум видел
многу луѓе кои што биле излекувани
од своите болести и заболувања, преку силата на Бога. Видов како многу
животи, коишто биле уништени (како
што беше мојот) стануваат продуктивни. Јас никогаш не би го менувал
христијанскиот живот за ништо што
светот би можел да ми го понуди.
Тони и Сузан Аламо беа луѓето кои
што Бог ги употребил за да доведе
илјадници луѓе од различно потекло,
да го пронајдат новиот живот во Христа. Тие и двајцата многу несебично се
посветија на оваа задача. Никогаш не
побараа ништо за возврат од никого,
единствено сакаа да му служиме на Господа. Сузан отиде да биде со Господа
во 1982, а Тони продолжи со неговата
служба секој ден од тогаш наваму. Тој
и понатаму продолжува да го прави
тоа. Јас и многумина други сме им навистина благодарни и на двајцата, не
само поради тоа што го имаа ревносниот жар за Бога во себе, за секојдневно да ги испраќаат сведоците на улиците, кои што посегнуваа кон луѓето
кои што имаа потреба за помош, туку
и заради тоа што обезбедуваа места
каде што луѓето како мене можеа да го
живеат осветениот, божји живот и да
не бидат фатени во нештата на овој зол
свет. Слава му на Господа!
Ако го читате ова сведоштво и сè
уште не сте спасени, не чекајте. Исус
Христос е навистина Спасителот на
светот и може да ви го даде она што
долго сте го посакувале. Тој ме спаси,
ми даде нешто за коешто можам да викам, нешто за коешто можам да живеам и да умрам. Истото може да го стори и за вас. Не чекајте. Поканете Го во
своите срца уште денес!
Слава му на Господа,
Стивен Ведл

АРМИЈАТА И
ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ
СИЛИ
НА БОГА
(НАБЉУДУВАЧИТЕ)

(Продолжува од страница 5)
и запазете ги заповедите.14 Чекорете во
ДУХОТ на БОГА.15
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај
милост за мојата душа, за мене грешниот.16 Верувам дека ИСУС ХРИСТОС
е СИНОТ на живиот БОГ.17 Верувам
дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал
СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на сите мои претходни гревови.18 Верувам дека БОГ го воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата
на СВЕТИОТ ДУХ,19 и дека во овој
момент ТОЈ седи од десната страна на
БОГА, слушајќи ја исповедта за моите
гревови и оваа молитва.20 Ја отворив
вратата на моето срце и те повикувам
ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето
срце.21 Измиј ги сите мои нечисти гревови преку скапоцената крв ТВОЈА,
којашто ја имаш пролеано наместо
мене, на крстот на Голготата.22 ТИ нема
да ме отфрлиш, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ
ќе ми ги простиш гревовите мои и ќе
ми ја спасиш душата моја. Го знам тоа,
бидејќи СЛОВОТО ТВОЕ, Библијата,
го кажува тоа.23 СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ никого нема да отфрлиш,
а тоа значи дека нема да ме отфрилиш
ниту мене.24 Затоа знам дека ТИ си ме
слушнал и дека ТИ си ми одговорил и

знам дека сум спасен.25 ТИ се заблагодарувам ГОСПОДЕ ИСУСЕ за спасението
на мојата душа и благодарноста моја ќе
ја изразам правејќи го она што ТИ го
заповедаш и нема повеќе да грешам.26
„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.27 Вредно учете ја
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и
правете го она што таа ви го кажува.28
Сите нови верзии на Библијата не
се преведени од оригиналните списи,
а такви се на пример Новата интернационална верзија – (NIV), или Новата
Верзија на Кралот Џејмс – (NKJV). 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 спротивставува на властите,
им се противи на уредбите на БОГА: и
тие кои што се спротивставуваат 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 ДОБРО. [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.
Литературата 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 проклетство сте проколнати: бидејќи
крадевте од МЕНЕ, вие и сиот овој народ, [и целиот овој свет]. Донесете ги
сите десетоци [‘десеток’ 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 Небесни за да го
истурам благословот врз вас, па дури да
нема ниту доволно место за него. Ќе ги
прекорам оние коишто ги уништуваат
вашите плодови земни, па лозата ваша
во полето нема да остане без плод, кажа
ГОСПОД САВАОТ. И блажени ќе ве нарекуваат сите народи: затоа што ќе бидете земја на благослови, вели ГОСПОД
САВАОТ“ (Малахија 3:8-12).

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

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 февруари 2013 Сите права задржани Светски Пастор Тони Аламо

®Регистрирано февруари 2013
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