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Тоа беше девет месеци пред денот на 
првиот Божиќ, раѓањето на ХРИСТОС. 
БОГ, како и обично, седеше на СВОЈОТ 
престол на НЕБЕСАТА.1 „И ТОЈ 
[ангелот ГОСПОДОВ] ми ја покажа 
[Јован, Апостолот] чистата река на 
водата на ЖИВОТОТ, чиста како 
кристал“. Битие 1:7 гласи: „И создаде 
БОГ свод [што претставува поделба 
помеѓу водите од Небесата и водите од 
земјата], и ги одвои водите коишто беа 
под сводот, од водите коишто беа над 
сводот [овие води што се над сводот се 
СВЕТИОТ ДУХ, водата на ЖИВОТОТ, 
којашто БОГ му ја испраќа на секој 
верник во ХРИСТА2]: и тоа беше [и сè 
уште е] така“. 

Да кажеме повторно, оваа вода 
не е воопшто загадена, туку е 
чиста и „бистра како кристал, која 
истекува од престолот на БОГА и на 
ЈАГНЕТО. Среде улицата и од двете 
страни на реката, се наоѓаше дрвото 
на ЖИВОТОТ, што раѓа дванаесет 

плодови и кое секој месец го дава 
својот плод: а лисјата на дрвото 
се за исцелување на народите“ 
(Откровение 22:1-2). 

Оваа река, која го создаде 
ИСУСА во матката на Марија, е 
истата река којашто на крајот го 
раѓа ХРИСТА со ОТЕЦОТ, преку 
ДУХОТ, во секој иден верник во 
ХРИСТА.3 Овој ист ДУХ е реката 
којашто ќе го воскресне секого од 
мртвите, на последниот ден,4 некого 
за вечниот ЖИВОТ, а некого за 
вечниот срам и проклетство (Даниел 
12:2, Откровение 20:6). 

Откровение 14:10-11 зборува за 
оние кои што ќе страдаат од вечното 
проклетство: „Тој ќе пие од виното 
на гневот БОЖЈИ, што е налеано 
чисто, без мешавина, во чашата на 
НЕГОВИОТ гнев; и ќе биде мачен со 
оган и сулфур, пред светите ангели и 
пред ЈАГНЕТО: И чадот од нивното 
измачување ќе се издига за вечни 

векови: и нема да имаат починка 
ниту преку ден, ниту преку ноќ, 
оние кои што му се поклонуваат на 
ѕверот [ѕверот cе Ватиканските ОН, 
едно-светската влада, наречена Нов 
светски поредок, смислена од страна 
на Сесил Роудс] и на неговиот лик, 
и секој кој што ќе го прими белегот 
на неговото име“. Секој кој што се 
ангажира во оваа ѓаволска, злобна 
влада, којашто БОГ ја мрази, треба 
веднаш да се покае за овој свој грев, 
а потоа повторно да се роди од 
ДУХОТ, реката на ЖИВОТОТ и да 
почне да работи за ГОСПОДА. 
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Да кажеме повторно, БОГ се 
подготвувал да го испрати СВОЈОТ 
единствен, еднороден СИН, од 
престолот на БОГА во матката на 
Марија, преку СВЕТИОТ ДУХ, реката 
на ЖИВОТОТ,  за да стане првиот 
БОГО-ЧОВЕК (последниот Адам). 
„Така е напишано, Првиот човек Адам 
стана жива душа; а последниот Адам 
беше создаден како  [ЖИВОТВОРЕН] 
ДУХ“ (I Коринтјани 15:45). Ова беше 
направено за да му се даде втора 
шанса на човештвото, да закрепне 
од животот во гревот, да излезе од 
стисокот на Сатаната и од постојаната 
вечност во Пеколот, во Огненото 
Езеро и во Сулфурното Езеро.5

ХРИСТОС, кој што е СЛОВОТО 
БОЖЈО, мораше да се роди во тело, 
на еден поинаков начин од кој било 
друг човек. ТОЈ ќе биде човек, но 
ќе биде безгрешен бидејќи ќе биде 
зачнат од СВЕТИОТ ДУХ, реката 
на ЖИВОТОТ којашто истекува 
од престолот на живиот БОГ.6 
БОЖЈИОТ МЕСИЈА мораше да 
дотече долу од Небесата, за да 
стане СИНОТ БОЖЈИ во матката 
на младата девица.7 Историски е 
познато дека Марија била на 9 или 
10 годишна возраст, во времето на 
безгрешното зачнување на ИСУСА 
во нејзината матка.  

Тогаш се случи излевање на 
БОЖЈИОТ СВЕТИ ДУХ врз целиот 
свет, коешто трае сé до денешен 
ден. Ова излевање на СВЕТИОТ 
ДУХ беше проречено од страна 
на пророкот Јоил, во Јоил 2:28-
31: „И ете, потоа ќе излеам од 
МОЈОТ ДУХ врз секое тело; и 
синовите ваши и ќерките ваши 
ќе пророкуваат, старците ваши 
ќе сонуваат соништа, а младите 
ваши ќе гледаат виденија: А и врз 

слугите и врз слугинките, во оние 
денови ќе излеам од МОЈОТ ДУХ. 
И ќе покажам знаци на небото и 
на земјата, крв, оган и столбови 
од чад. Сонцето ќе се претвори 
во темнина, а месечината во крв, 
пред да настапи големиот и ужасен 
ГОСПОДОВ ден“. Секој може 
да го очекува појавувањето на 
ГОСПОДОВИОТ МЕСИЈА во тоа 
време. 

ИСУС бил првиот човек којшто 
бил роден од реката на ЖИВОТОТ 
(СВЕТИОТ ДУХ). За некој да 
остане спасен и да продолжи да 
биде спасен и да биде од СВЕТИОТ 
ДУХ, мора секојдневно да пие од 
реката на ЖИВОТОТ и да јаде од 
дрвото на ЖИВОТОТ.8 Исто така 
морате секојдневно да јадете од 
лисјата на дрвото на ЖИВОТОТ, 
заради исцелувањето на народите 
или сигурно ќе умрете.  

Во Битие 2:17, БОГ кажал 
дека на денот кога ќе изедете 
од плодовите на дрвото за 
познавањето на доброто и на злото 
(светот), „сигурно ќе умрете“. Кога 
секојдневно не јадете од дрвото на 
ЖИВОТОТ и не пиете од реката 
на ЖИВОТОТ, тогаш сигурно 
јадете од дрвото на познавањето на 
доброто и на злото, што значи дека 
сигурно ќе умрете. Ова е кажано од 
страна на БОГА, а БОГ не може да 
лаже.9 Евреите 6:18 го потврдува 
овој факт, велејќи: „Така што преку 
две непроменливи работи, за кои е 
невозможно БОГ да лаже, можеме 
да имаме голема утеха и ние, кои 
што прибегнуваме кон засолниште, 
земајќи ја надежта којашто е 
поставена пред нас“. Овие две 
непроменливи работи се всушност, 
фактот дека мораме секојдневно 
да јадеме од дрвото на ЖИВОТОТ 

5 Лука 24:46-47, Јован 12:23-24, Дела 26:15-18, Рим. 5:6-21, 8:32-34, I Кор. 15:45-57, Гал. 4:4-5, Ефес. гл. 2, Кол. 1:12-14, I Сол. 1:9-10, Евр. 9:13-15, I Пет. 1:3-5, Откр. 1:18  
6 Иса. 7:14-15, Рим. 8:3, Филип. 2:6-8, Евр. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, I Пет. 1:18-19, 2:22, I Јован 3:5-6, Откр. 5:1-10  7 Иса. 7:14, Мат. 1:18-25, Лука 1:26-37  8 
Второз. 8:3, Ис.Нав. 1:8, Иса. 55:1-3,  Мат. 4:4, 5:6, 26:26-28, Јован 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, II Тим. 2:15, 3:14-17, Откр. 21:6, 22:1-2, 17  9 Броеви 23:19, Второз. 
7:9-10, 32:4, Ис.Нав. 23:14-16, I Сам. 15:29, Псал. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Јован 17:17, Рим. 3:4, I Сол. 5:24, II Тим. 2:13, Тит 1:1-2, Евр. 6:10-19  

Индија
(Продолжува од страница 1)

СВЕдОШТВОТО НА 
ТЕРИ ВАЈТ

Драги цркви на Тони Аламо, 
Слава му на Господа. Се надевам 

дека сте добро во Христа. Многу сум 
среќен што можам да го споделам 
моето искуство во Бога и мојата 
евангелска турнеја. Од ден на ден 
растеме во Христа и правиме луѓето да 
растат во нашиот Бог. Неодамна нашиот 
Аламо тим отиде на евангелска турнеја 
и успешно го ширеше евангелието. 
Некои од нашите програми беа 
попречени од страна на Сатаната, 
создавајќи ни финансиски проблеми, 
но ги надминавме преку молитвата. 
Тука ни се случија голем број чудеса, 
коишто беа направени од страна 
на Светиот Божји Дух. Една личност 
којашто е во црквата, претходно градел 
храмови и статуи, но сега е преобратен 
во Исуса. Тој редовно ја посетува 
црквата и стана исполнет со молитвата. 
Ја шириме нашата литература и 
сведоштвото на нашиот Пастор Тони 
Аламо и им ја доставуваме на голем 
број луѓе. Тоа што можеме на луѓето 
да им помогнеме да го запознаат Исус 
претставува голема инспирација.  

Многу сум ви благодарен што ми 
ја дадовте можноста да го ширам 
евангелието заедно со вас. Голем број 
луѓе бараат од мене повеќе литература 
со списи кои што би можеле да ги 
шират. Навистина сум изненаден од 
Божјите чуда.  

Постојано се молиме за брзото 
пуштање од затвор на Пасторот Аламо. Во 
своите секојдневни молитви се молиме 
да биде пуштен од затворот, во името 
на Бога, кој што сé знае. Тој никогаш не 
ги напушта Своите луѓе. Ние сме тука да 
го направиме Неговото Слово познато 
во светот. Единственото нешто коешто 
го имаме на овој свет е Неговото Слово. 
Тоа не знае за неуспех, па затоа никогаш 
не би требале да губиме вера и да го 
прекршиме Божјото Слово.  

Ве молам да ми испратите некои списи 
и книги. Тоа ќе го охрабри нашиот тим да 
прави повеќе добри нешта за Бога. Слава 
му на Господа. Ве молам да ми испратите 
повеќе литература и Библии, коишто ќе 
го охрабрат мојот тим. Ви благодарам.  
Дараконда Сагар
Андра Прадеш, Индија
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и да пиеме од водата на реката на 
ЖИВОТОТ, којашто е СВЕТИОТ 
ДУХ.  

Исаија 7:14 гласи: „Затоа ГОСПОД 
САМИОТ ќе ви даде знак; Ете, 
девица ќе зачне и ќе роди СИН, и ќе 
МУ го дадат името ЕМАНУЕЛ“. И 
повторно, Исаија 9:6 гласи: „Затоа 
што ни се роди ДЕТЕ, ни се даде 
СИН: владата ќе биде на рамената 
НЕГОВИ: а името НЕГОВО ќе биде 
ЧУДЕСЕН СОВЕТНИК, МОЌЕН 
БОГ, ОТЕЦ ВЕЧЕН, ПРИНЦ НА 
МИРОТ“.

„И во шестиот месец беше 
испратен од БОГА ангелот Гаврил, во 
градот од Галилеја, наречен Назарет, 
до девица сопруга [свршена] со 
[постар, возрасен човек, наречен] 
Јосиф, од Давидовиот дом; а 
името на девицата ѝ беше Марија. 
И кога ангелот дојде кај неа, ѝ 
рече: „Радувај се, ти која што си 
возвишена, ГОСПОД е со тебе: 
благословена си ти меѓу жените“. А 
таа кога го виде, беше вознемирена 
поради неговото кажување и 
си помисли во себе, што ли тој 
поздрав може да значи. А ангелот 

ѝ кажа: Не плаши се, Марија: затоа 
што си нашла милост пред БОГА. И 
ете, ќе зачнеш и ќе родиш СИН, и 
ќе МУ го дадеш името ИСУС. ТОЈ 
ќе биде голем, и ќе го наречат СИН 
на СЕВИШНИОТ: и ГОСПОД 
БОГ ќе му ГО даде престолот 
на НЕГОВИОТ татко Давид: 
И ќе царува над домот Јаковов 
засекогаш; и царството НЕГОВО 
нема да има крај“. 

„Тогаш Марија му кажа на 
ангелот: „Како ќе стане тоа, кога 
јас не знам за маж?“ А ангелот 
ѝ одговори и рече: „СВЕТИОТ 
ДУХ ќе слезе на тебе и силата на 
СЕВИШНИОТ ќе те засени: па 
затоа и роденото ќе биде СВЕТО 
и ќе биде наречено СИН БОЖЈИ“ 
(Лука 1:26-35). 

Има уште 333 пророштва 
во врска со првото доаѓање на 
ХРИСТОС, коишто се исполниле 
на денот Божиќ и низ НЕГОВИОТ 
ЖИВОТ.10 Многу луѓе во светот 
станале свесни за неколкуте од 
овие пророштва. Дури и грешниот 
крал Ирод станал свесен за некои 
од нив, како што е на пример, 

дека ХРИСТОС ќе биде роден 
во Витлеем, во Јудеја. Кога 
злобниот крал Ирод „ги собра 
сите првосвештеници и народни 
книжници, прашувајќи ги каде 
треба да се роди ХРИСТОС, тие му 
одговорија: Во Витлеем Јудејски, 
затоа што пророкот има напишано 
така. И ти Витлееме, во земјата 
Јудејска, по ништо не си помал 
меѓу војводствата Јудини: затоа 
што од тебе ќе излезе Владетел, 
кој што ќе го владее МОЈОТ народ 
Израелски. Тогаш Ирод тајно ги 
повика мудреците и внимателно 
испрашувајќи ги, го дознал времето 
кога се појавила ѕвездата. Па ги 
испрати во Витлеем и им рече: 
„Одете и внимателно распрашајте 
се за МАЛОТО ДЕТЕ; а кога ќе 
ГО најдете, јавете ми, за да дојдам 
и исто така да МУ се поклонам“. 
Откако го ислушаа кралот, тргнаа 
на пат; и ете, ѕвездата којашто ја 
видоа на исток, одеше пред нив, 
сé додека не дојде и не застана над 
местото каде што беше МАЛОТО 
ДЕТЕ. Кога ја видоа ѕвездата, се 

(Продолжува на страница 4)
10 Месијата според Библиското пророштво од Пасторот Тони Аламо 

Пасторот Каруманчи Пракасарао 
и неговиот тим ја дистрибуираат 
евангелската литература на 
Пасторот Аламо, во областа 
Раманаккапета, Андра Прадеш, 
Јужна Индија
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зарадуваа со многу голема радост. 
И штом влегоа во куќата, го видоа 
МАЛОТО ДЕТЕ со мајка МУ 
Марија, па паднаа пред НЕГО и 
МУ се поклонија: потоа ги отворија 
своите ковчежиња и МУ принесоа 
дарови; злато, темјан и мирна“. 

„И откако во сон беа 
предупредени од страна на БОГА, 
дека не треба да се враќаат кај 
Ирода, си отидоа кон својата земја 
по друг пат. А штом тие си отидоа, 
ангел ГОСПОДОВ му се јави на сон 
на Јосифа, кажувајќи му: „Стани, 
земи го МАЛОТО ДЕТЕ и мајка 
МУ, бегај во Египет и остани таму 
сé додека не ти се јавам: затоа што 
Ирод ќе го бара МАЛОТО ДЕТЕ, 
за да ГО погуби.“ Кога дојде ноќта, 
го зеде МАЛОТО ДЕТЕ и мајка МУ 
НЕГОВА и отиде во Египет: Таму 
остана сé до смртта на Ирода: за 
да може да се исполни реченото 
од ГОСПОДА, преку пророкот, 
кое гласи: „Од Египет го повикав 
СИНОТ СВОЈ“.

„Тогаш Ирод, кога виде дека 
мудреците го надитрија, многу 
се разгневи и испрати наредба да 
бидат убиени сите деца во Витлеем 
и неговата околина, на возраст од 
две години и помали, во согласност 
со времето кое го дозна внимателно 
испрашувајќи ги мудреците. 
Тогаш се исполни реченото преку 
пророкот Еремија: „Глас се слуша 
Рама, плач и липтање, и жалење 
големо, Рахила ги оплакува чедата 
свои и не може да се утеши, бидејќи 
веќе ги нема“ (Матеј 2:4-18).

Многу луѓе не го примаат 
ХРИСТА, или пак не продолжуваат 
во НЕГО, плашејќи се од прогонства 
и страдање.11 Матеј 13:20-21 гласи: 
„А тој што посеаното на каменити 
места не го примил СЕМЕТО 
[каменито срце], слушнатото 

СЛОВО веднаш со радост го 
прима; Но, во себе нема корен и е 
непостојан: дојдат ли неволји или 
гонење заради СЛОВОТО, веднаш 
се навредува“—и би можел да 
додадам, исплашен е. Луѓето може да 
речат: „Ох! Ох! Не го посакував ова! 
Сакав да ги имам придобивките и 
славата и наградите на спасението, 
но не го посакував ова (прогонство 
и измачување)“. Па затоа таквите 
луѓе го напуштаат ГОСПОДА и 
потоа ја поминуваат вечноста во 
Огненото Езеро, нешто што е многу 
полошо од малите измачувања и 
прогонства тука. Би требало сите 
да Му се заблагодариме на БОГА 
заради  тоа што ИСУС, Марија и 
Јосиф, никогаш не потклекнале под 
нивните прогонства и измачувања.

На Божиќ бил роден 
СПАСИТЕЛОТ. Дури и повеќе од 
СПАСИТЕЛОТ, СОЗДАТЕЛОТ 
на Небесата и на земјата се 
родил во тело.12 ТОЈ исто така 
ги создал сонцето, месечината, 
сите галаксии, планети и ѕвезди, 
кислородот, гравитацијата, секој 
атом и секој молекул. Јован 1:3-
5 гласи: „Сé стана преку НЕГО; и 
без НЕГО ништо не се создаде од 
она што беше создадено. Во НЕГО 
беше ЖИВОТОТ, и ЖИВОТОТ 
им беше СВЕТЛИНА на луѓето. И 
СВЕТЛИНАТА свети во темнината 
[овој мрачен свет]; и темнината не 
ја сфатија [мрачните, телесни луѓе 
на овој свет, не можат да ги сфатат 
нештата од духовниот свет]“.

Кога луѓето визуелно си го 
претставуваат ХРИСТА како седи 
на СВОЈОТ престол на Небесата 
(а мораме да си го претставиме 
визуелно, инаку би исчезнале13), 
тогаш ја гледаме реката со водата 
на ЖИВОТОТ „која истекува од 
престолот на БОГА и на ЈАГНЕТО 
[НЕГОВИОТ престол]. Среде 
улицата и од двете страни на реката, 
се наоѓаше дрвото на ЖИВОТОТ 
[што исто така симболично го 
претставува ИСУСА, СЛОВОТО 

БОЖЈО], што раѓа дванаесет 
плодови и кое секој месец го дава 
својот плод: а лисјата на дрвото 
се за исцелување на народите“ 
(Откровение 22:1-2). 

Човечкиот ум воопшто не може 
да ги сфати сите нешта коишто ги 
прави семоќната сила на БОГА, а 
особено фактот што ТОЈ ги прави 
сите тие нешта во исто време. Прво ќе 
започнам со НЕГОВОТО справување 
со искушенијата и страдањата 
на секое човечко суштество, 
нивните болести, заболувања и 
слабости, нивните среќни и тажни 
моменти, нивното раѓање и смрт, 
нивните исцелувања, молитви, 
свештенствувања и примања на 
НЕГОВОТО СЛОВО, нивните 
војни и гласини за војни. Потоа 
НЕГОВАТА работа со луѓето кои што 
размислуваат за убиство, абортус, 
самоубиство и сите други гревови, 
како што се хомосексуалноста, 
прељубата, блудството, лезбејството 
и ѕверство. БОГ е свесен за секое 
праменче трева, како што е свесен 
и за дигестивниот тракт на секоја 
птица, секоја риба, секое животно 
и секое човечко суштество. ТОЈ ја 
има свесноста за емоциите кај секое 
човечко суштество и за желбите кај 
секоја личност. ТОЈ знае кога некој го 
става на страна, како да не постои.14 

Во Библијата постои една 
парабола во врска со ова. Тоа е 
параболата за семето синапово, 
коешто ИСУС го ставил пред 
луѓето, кажувајќи им: „Царството 
Небесно [СЛОВОТО БОЖЈО] 
наликува на семе синапово [луѓето 
од овој свет го сметаат СЛОВОТО 
БОЖЈО, Царството Небесно, за 
нешто ништожно, помало од сите 

11 Мат. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Марко 4:14-19, Лука 9:23-26, 62, Евр. 10:32-39, 12:1-4, 
Откр. 21:7-8  12 Иса. 9:6-7, Лука 1:31-35, Филип. 2:5-11, Кол. 1:12-20 13 Изреки 29:18, Мат. 13:10-16, Дела 28:27, 
Рим. 8:24-25, II Кор. 9:24-25, Филип. 3:13-15 

14 I Сам. 16:7, I Цар. 8:39, II Цар. 19:27, I Лет. 28:9, Јов 
31:4, 34:21-22, 25, Псал. 44:21, 50:21-22, 139:1-6, 12-
16, Изр. 1:25-33, 15:3, 11, Иса. 42:9, Ерем. 16:17, Езек. 
11:5, Мат. 6:8, Лука 16:15, Дела 15:18 

(Продолжува од страница 3)
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нешта, најмалото од сите семиња 
(СЛОВА)], коишто човекот ги зел и 
ги засадил во своето поле [неговото 
срце]: Навистина [синаповото 
семе] е најмалото од сите семиња: 
но затоа кога ќе израсне, станува 
најголемо од сите тревки, станува 
дури и дрво, така што птиците 
небесни можат да се вдомат на 
неговите гранки“ (Матеј 13:31-32). 

Кога СЛОВОТО БОЖЈО, преку 
верата ќе се вкорени во срцето на 
една личност, тоа станува како 
огромно дрво, бидејќи личноста која 
што ја поседува верата почнува да 
го прогласува СЛОВОТО БОЖЈО 
надалеку и нашироко, па така црквата 
расте и се шири од тоа. Меѓутоа, 
кога црквата се шири, во неа доаѓаат 
сѐ поголем број на луѓе. Некои луѓе 
коишто се опседнати од демоните, 
тогаш се инфилтрираат во црквата, 
обидувајќи се да ја уништат преку 
посејувањето на лажна доктрина и 
преку искажувањето лажни обвиненија 
против старешините, поради својата 
потчинетост кон Сатаната.15 

Демоните во оваа парабола 
се симболизирани како птици 
небесни, кои што доаѓаат и се 
вдомуваат на гранките. Тие може да 
се најдат во секоја вистинска црква. 
Работата на Сатаната се состои во 
тоа да ја попречува работата на Бога 
на секој нему познат начин, а тој 
знае доста различни начини за тоа.16 
Тој има 7000-годишно искуство 
во тоа. Токму тоа е причината 
поради која мораме да го облечеме 
умот на ХРИСТА (I Коринтјани 
2:16) и целосното оружје на БОГА 
(Ефесјаните 6:11) за да можеме да им 
се спротивставиме на лукавствата 
на ѓаволот.17 I Петар 5:8 гласи: 
„Бидете трезвени, бидете будни; 
затоа што вашиот противник, 
ѓаволот, обиколува како лав што 
рика, барајќи некого да проголта“. 
Затоа: „Па затоа потчинете Му се 
на БОГА. Опирајте му се на ѓаволот 
и тој ќе избега од вас“ (Јаков 4:7).

На луѓето во светот како да им 
е обврска да се држат подалеку 
од одвлекувањата на сегашниот 
свет. За нив е многу напорно 
да ги задржат своите мисли на 
престолот на БОГА, ХРИСТА со 
НЕГОВИОТ ОТЕЦ, којшто седи 
на него и во седумте ДУХОВИ 
БОЖЈИ, коишто се очите на БОГА, 
спомнати во книгата на Захарија, 
глава 4, стих 10: „Овие седум 
[ДУХОВИ БОЖЈИ]; тие се очите 
на ГОСПОДА, коишто со поглед 
ја опфаќаат сета земја“. Исто така, 
Исаија 11:2 ги кажува имињата 
на седумте ДУХОВИ БОЖЈИ, 
коишто се 1) ДУХОТ на БОГА, 2) 
ДУХОТ на мудроста, 3) ДУХОТ 
на разбирањето, 4) ДУХОТ на 
советот, 5) ДУХОТ на силата, 6) 
ДУХОТ на знаењето, и 7) ДУХОТ 
на стравот од ГОСПОДА. 

Откровение 1:4 гласи: „Јован 
до седумте цркви што се во 
Азија [Турција]: Благодат врз 
вас, и мир, од ОНОЈ кој што е, 
кој што бил, и кој што ќе дојде; 
и од седумте ДУХОВИ кои што 
се пред НЕГОВИОТ престол“. И 
Откровение 3:1 гласи: „Овие нешта 
ги кажува ОНОЈ [ИСУС] којшто ги 
има седумте ДУХОВИ БОЖЈИ, и 
седумте ѕвезди“.

Со сите одвлекувања на 
вниманието кои што постојат во 
светот, можеби не сте свесни за 
фактот дека БОГ знае сé што се 
случува во целиот универзум, или 
дека НЕГОВИОТ ДУХ знае точно 
што мислите и каде се наоѓате. ТОЈ 
знае сé за вас.18 Проблемот е во тоа 
што не знаете дека БОГ ја истура 
НЕГОВАТА река на ЖИВОТОТ, 
НЕГОВИОТ ДУХ на ЖИВОТОТ 
врз вас, за да го примите како 
ваш вечен ЖИВОТ. Вие го имате 
привремениот живот, кој што 
наскоро ќе заврши, можеби дури 
и побрзо отколку што си мислите. 
Сепак, БОГ сака вие да го примите 
НЕГОВИОТ вечен ЖИВОТ, во 
вашиот вечен човечки дух, за да 
можете да ја поминете вечноста 
заедно со НЕГО на Небесата. 

Вие имате тело, душа и дух. 
Библијата ни кажува дека телото 
не добива никаква корист (Јован 
6:63), и дека грешната душа е 
нешто што треба да се избегнува, 
но вашиот дух—ако го сакате 
вечниот ЖИВОТ—мора да го 
прими вечниот ЖИВОТЕН ДУХ на 
ХРИСТА во себе. Реката на вечниот 
ЖИВОТ чека да го примите 
ЖИВОТОТ, кој што е ХРИСТОС 

15 Дан. 11:30-32, Мат. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Дела 20:28-31, Гал. 2:3-5, II Пет. гл. 2, I Јован 2:18-19, 4:1-6, II Јован 7-11, Јуда 3-19  16 Иса. 
14:4-20, Мат. 24:24, Јован 8:44, 10:10, II Кор. 4:3-4, 11:13-15, II Сол. 2:3-12, I Пет. 5:8, I Јован 4:1, Откр. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15  17 I Кор. 2:11-16, 15:57-
58, 16:13, II Кор. 6:1, 4-7, 10:3-6, Ефес. 4:27, 6:10-18, Филип. 2:5, I Сол. 5:3-9, 21, I Тим. 6:12, II Тим. 2:3-4, Евр. 4:12, 12:1-4, Јак. 4:7, I Пет. 5:8-10, I Јован 5:4  18 Второз. 
31:21, I Сам. 16:7, II Кралеви. 19:27, II Лет. 16:9, Псал. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Иса. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Ерем. 1:5, Амос 9:1-4, Лука 12:2-7, Рим. 8:27-29, I Јован 3:20   

(Продолжува на страница 8)

Драги Пасторе Аламо, 
Нека благодатта и помазанието на Бога, коешто го надминува секое 

разбирање и знаење низ Неговиот Син Исус Христос, биде на тебе и на твојата 
црква. Во ноември се јавив на линијата за сведоштво, за молитва за мојата 
жена; таа има рак. Јас лично се справував со доста срцеви проблеми. Вашите 
молитви навистина многу ни помогнаа  мене и на моето семејство. Секој 
ден и секоја ноќ се молам за моите сакани и за Пасторот Аламо. Вие многу 
ми помогнавте со тоа што ми овозможивте да постигнам повисок степен на 
духовна свесност. Знам дека мојата душа се преобрати кон Господа преку 
материјалот кој што ми го испративте. Им кажав на многу браќа за вас. Многу 
сум ви благодарен за вашата помош. Се молам нашиот Господ и Спасител, Исус 
Христос, да ме избави од овој затвор. Наскоро, во февруари, наближува денот 
на моето помилување. Исто така се молам и вие наскоро да бидете пуштен.  
Роберт Грин                                                                                        Фармингтон, Мисури

мисури
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Јас не доаѓам од растурен дом, 
опколен со хаос, конфузија, алкохол 
или дроги, туку од родители кои што ме 
растеа во љубов и ми даваа поддршка 
и кои што ги посветија своите животи 
да нè обезбедат мене и брат ми. Ние го 
имавме искуството на среќно детство, 
со одењето на риболов, јавањето 
коњи, кампувањето и скијањето на 
вода за време на викендите. 

Дури на мојот осми Божиќ ја добив 
мојата прва Библија од мојата баба. 
Знаејќи дека тоа е една посебна книга, 
се изолирав и ја читав со големо 
интересирање. Тоа не беше некоја 
детска книга за Исус. Влијанието 
коешто Исус го имал на човештвото 
кое што страдало, чудата, надежта 
и мирот што им ги оставил тогаш на 
луѓето, ме натераа да си помислам, 
„Ох, да можев да живеам во тоа време, 
и јас би го следела Исуса“. Потоа 
потонав во длабоко разочарување, 
бидејќи присуството на Исус што 
беше опишано во Библијата, не беше 
очигледно во светот во кој што живеев. 

Татко ми имаше лошо искуство 
со локалното таканаречено верско 
свештенство, па затоа од тогаш 
не одев во црква сé до моментот 
на моето спасение, многу години 
подоцна, кога татко ми отиде кај 
Христијанската фондација на Тони 
и Сузан Аламо. Како последица 
на сето тоа, брат ми и јас бевме 
оставени во неделно училиште. 
Според скромното искуство што 
го стекнав во Баптистичката црква, 
знаев дека мораме да бидеме 
спасени, претпоставував, од Пеколот. 
Таму одеа некои лоши луѓе, како 
на пример, разбојници, убијци, 
насилници итн., а не луѓе како нас. 
Во тој период времето го поминував 
во јавање коњи и покажувањето на 
мојот паломино коњ и наградите 
на некои шоу паради. Тој секогаш 
се грижеше да освои сини ленти; го 

крадеше шоуто! Еден ден, на патот 
кон една голема парада, ни се случи 
несреќа во којашто загина мојот коњ 
Амиго. Бев навистина уништена; 
ги снема моите соништа. Ми беше 
потребно долго време за да можам 
повторно да се занимавам со коњите. 

Моите пријатели во училиштето, 
од сите страни ме убедуваа да му 
се препуштам на брзо растечкиот 
свет на дрогите и на халуциногените 
супстанции. По матурирањето, 
моите родители нè преместија во 
подобра средина. Се преселивме во 
Роки Маунтинс [Rocky Mountains], 
во Колорадо, веднаш до реката 
Литл Симарон [Little Cimarron]. Таму 
бевме опколени од сите страни со 
езера, реки, планини и висорамнини. 
Соседниот ловечки дом се наоѓаше 
од другата страна на езерото и беше 
познат по добриот лов и риболов. 
Јас работев во домот, како водич 
низ патеките. Со часови се грижев 
за коњите од домот, што ги користеа 
при одењето на лов. Еден ден, јавајќи 
сама, стигнав до највисокиот дел 
на висорамнината Вест Меса [West 
Mesa]. Гледајќи го прекрасниот 
пејзаж, бев совладана од убавината 
на златните лисја на јасиковите 
дрвја, од свежиот, длабок мирис на 
боровите, на портокаловите грмушки 
и на брзите реки, кои што беа толку 
чисти што можеа да се помирисаат. 
Овие прашања ме прогонуваа: Бог ја 
создал сета оваа раскошна убавина, 
но зошто не ја чувствував таа убавина 
во мене? Зошто моите мисли и желби 
беа зли, себични и залудни? Зошто 
се чинеше дека во себе имам диво 
животно? Станав уште поразочарана 
и со уште повеќе прашања. 

Без никаква контрола ниту 
размислување, јас ги газев луѓето 
коишто ме сакаа. Си заминав и не 
погледнав назад. Следната година 
се чувствував толку изгубено, а 

светот околу мене се распаѓаше. 
Не гледав ништо за што би го дала 
животот, или на што би го изградила. 
Скитав од град до град, од држава 
во држава, од една наркоманска 
забава до друга. Консумирав толку 
многу алкохол, таблети и тревка, што 
сигурно би ја убило секоја нормална 
личност. Но, вистинскиот повик кој 
што ме наведе на будење, се случи 
по низанастани коишто ме сепнаа 
и ја протресоа мојата состојба на 
маглива затапеност. Некако успеав 
да преживеам низа настани, како 
што се предозираност од дрога, 
огнена експлозија, бродска несреќа 
и киднапирање коешто ми се случи 
додека патував автостоп. Преживеав 
исто така и еден инцидент, во кој 
вперив пиштол кон една личност која 
што го истепа мојот брат. Тој последен 
настан беше зората на денот којшто 
направи да сфатам дека сум надвор 
од контрола. Бог сигурно ми беше 
многу лут, бидејќи знаев дека ќе одам 
директно во Пеколот. Како можев да 
го поправам она што си го направив 
себе си, а и на животите коишто сум 
ги уништила?

Дојдов во Холивуд, Калифорнија, 
само со една причина, а тоа беше да 
заштедам некоја пара, па потоа да 
отидам во планините, каде што имав 

СВЕдОШТВОТО НА ТЕРИ ВАЈТ
Чудото на избавувањето

Сестра Тери Вајт
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намера да се сокријам од тешката 
реалност околу мене. Го мразев 
градот, а особено Холивуд. Штом 
стигнав таму, веднаш ми стана јасно 
дека погрешив. Парите коишто ги 
заштедив ми ги украдоа, а јас бев 
премногу горделива за да им се јавам 
на родителите за помош. Ми беше 
страв да патувам автостоп; бев фатена 
во стапица како стаорец. Следниот 
ден, на Сансет Стрип [Sunset Strip] се 
сретнав со група млади луѓе коишто 
изгледаа како и сите други луѓе, но 
нивната цел беше многу поразлична 
од таа на другите. Луѓето на улицата 
им се подбиваа, нарекувајќи ги 
„Божји одред“. Кога истите тие луѓе 
ми се обратија мене, ми зборуваа со 
авторитет и вистинска загриженост 
во гласот. Не можев да ја одбегнам 
итноста на нивната порака. „Исус 
Христос се враќа на земјата. Покај 
се или Загини. Помири се со Бога 
додека сè уште има време. Исус се 
враќа на земјата, носејќи го жезолот 
на одмаздата против сите кои што 
не Го познаваат. Пеколот е вечен. 
Ги живееме последните денови од 
нашите животи. Приклонете му се на 
Бога пред да биде предоцна. Дојдете 
на богослужбата што ја одржуваме 
секоја вечер и дознајте нешто повеќе 
за ова“.

Зборот „Пекол“ многу ме погоди 
бидејќи знаев дека е вистина. Го 
забележав јасно и гласно. Во тој момент 
нешто во мене ми кажа: „Секогаш 
зборуваше дека ја бараш вистината. 
Оди и дознај нешто повеќе за ова“. 
Околу една недела подоцна, се снајдов 
за превоз и дојдов на богослужбата 
којашто се одржуваше во црквата 
на булеварот Кресент Хајтс [Crescent 
Heights], во Холивуд. Тоа се случи на 
9-ти ноември, 1970-та. Се нарекуваше 
Христијанската фондација на Тони и 
Сузан Аламо. Не можев да го негирам 
присуството на силниот, привлечен 
Дух кој што ме влечеше и покрај 
сомнежот и скептицизмот коишто ги 
засенуваа мојот ум и срце. Ова беше 
природна реакција против измамите, 
лагите и злоупотребата на човештвото 
од коишто бев ранета. Со беспомошно 
ограбената младост, се чинеше 

дека бев предмет на една трагична 
приказна. Се обвинував единствено 
себеси за лошите одлуки коишто ги 
направив во животот. 

Како што влегов во големата, 
двокатна зграда, што беше исполнета 
со луѓе кои изгледаа како хипици, 
ме обзеде чувство на среќа и искрен 
ентузијазам, коешто ми беше толку 
многу очигледно. Пасторот Тони 
Аламо се одвојуваше од толпата 
хипици, бидејќи беше облечен во 
деловен костум. Имав намера темелно 
да го анализирам и него и сето она 
што ќе го каже. Неговата сопруга 
Сузан не ја запознав таа вечер. 
Богослужбата започна со енергично 
пеење на старите евангелски песни. 
Еден човек ја свиреше „Кое е ова 
дете“ на флејта и изгледаше како оваа 
ангелска мелодија да доаѓа директно 
од Небесата. Таму немаше некој голем 
придружен оркестар, но сепак нешто 
ја надвладуваше заштитната ограда 
којашто сум ја изградила околу моето 
срце. Солзите почнаа да ми течат по 
лицето, откако за прв пат во животот 
почувствував богослужба којашто е 
исполнета со Светиот дух. Бев изгубен 
грешник којшто е на патот да се најде 
себеси. Ново спасените преобратени 
луѓе ги искажаа своите кратки, но 
описни сведоштва. Сигурно имаше 
преку 100 сведоштва таа вечер. 
Имаше претставници од Франција, 
Англија, Канада, Австралија, Мексико, 
Јужна Америка и скоро од целиот 
свет. Таму исто така беа и некои 
средовечни возрасни луѓе, кои што 
ги оставиле своите студени, мртви 
цркви за да му се придружат на ова 
специјализирано движење на Бога. 
Секое од нивните сведоштва беше 
многу важно за раѓањето надеж и вера 
во мене, и за постепено, слој по слој, 
да успеам да ги излупам сомнежот 
и угнетувањето коишто се беа 
насобрале околу моето срце и душа. 
Слушнав како големи зависници од 
дрога и поттикнувачи на употребата 
на дрога, скоро во еден момент се 
спасиле преку Божјата спасителна 
моќ, исто и алкохоличарите коишто 
се излекувале без да доживеат 
делириум тременс. Еден човек бил 

веќе тргнат да ограби една банка, кога 
бил запрен и доведен во црквата, каде 
што повторно се родил и станал друга 
личност откако го прифатил Исуса за 
својот Господ. 

Пасторот Аламо ја кажа пораката 
којашто се однесуваше на пророштвата 
за крајот на времето и ни читаше од 
книгата на Матеј, глава 24. Во проповедта 
беше претставена едноставноста на 
евангелието, здраворазумноста на 
евангелието, проповедана преку силата 
на Светиот дух на Бога. Како можев 
да ѝ се спротивставам на поканата да 
клекнам на олтарот и да го повикам 
Исуса во моето срце? Пасторот Тони 
исто така клекна заедно со мене и ме 
поведе низ молитвата на грешникот, во 
согласност со Библијата на кралот Џејмс. 
По покајанието и молбата испратена 
до Исуса за да ми ги измие гревовите 
со Својата скапоцена крв, по поканата 
упатена до Него да влезе во моето срце, 
Тој навистина ми ги прости гревовите! 
Бев нова личност! Присуството на 
невиноста на детската вера ми го 
исполни срцето. Радоста, мирот и 
надежта ме преполнија до таа мерка, 
што го надминаа и моето најголемо 
очекување. Станав нова личност. Ја 
разбрав и ја почувствував спасувачката 
моќ, чудесното избавување, што само 
Исус Христос може да го даде. Овој 
чудесен Човек од мојата прва Библија, 
којашто ја добив како дете, е жив и 
делуваше, зборувајќи и одејќи со сите 
оние кои што му ги отворија портите на 
своите срца.

Поминаа повеќе од 42 години 
во коишто ја посведочив и искусив 
исцелителната, воскреснувачка и 
спасителна сила. Сум видела голем 
број чуда кои што би можела да ги 
споменам тука. Сето тоа е резултат на 
длабоката пожртвуваност на Пасторот 
Тони и неговата покојна жена Сузан, 
кои си ги жртвуваа своите животи 
за да освојат нови души, на кои што 
им помогнаа да пуштат корења во 
Светото Божјо Слово. Тие нè поучија за 
замките на хиерархијата на Сатаната и 
во целост ни го покажаа Антихристот. 
За тоа сум им вечно благодарна. Слава 
му на Бога и благодарност до саканиот 
Пастор Тони Аламо.
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ИСУС, вашиот ГОСПОД. Затоа 
кажете ја оваа молитва: 

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај 
милост за мојата душа, за мене греш-
ниот.19 Верувам дека ИСУС ХРИС-
ТОС е СИНОТ на живиот БОГ.20 Ве-
рувам дека ТОЈ умрел на крстот и 
ја пролеал СВОЈАТА скапоцена крв 
заради проштевање на сите мои пре-
тходни гревови.21 Верувам дека БОГ го 
воскреснал ИСУСА од мртвите, пре-
ку силата на СВЕТИОТ ДУХ,22 и дека 
во овој момент ТОЈ седи од десната 
страна на БОГА, слушајќи ја исповед-
та за моите гревови и оваа молитва.23 
Ја отворив вратата на моето срце и те 
повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ 
во моето срце.24 Измиј ги сите мои не-
чисти гревови преку скапоцената крв 
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано на-
место мене, на крстот на Голготата.25 
ТИ нема да ме отфрлиш, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ќе ми ги простиш гре-
вовите мои и ќе ми ја спасиш душата 
моја. Го знам тоа, бидејќи СЛОВО-
ТО ТВОЕ, Библијата, го кажува тоа.26 
СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ 
никого нема да отфрлиш, а тоа значи 
дека нема да ме отфрилиш ниту мене.27 
Затоа знам дека ТИ си ме слушнал и 
дека ТИ си ми одговорил и знам дека 

сум спасен.28 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.29

„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.30 Вредно учете ја 
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и 
правете го она што таа ви го кажува.31

Сите нови верзии на Библијата не 
се преведени од оригиналните списи, 
а такви се на пример Новата интерна-
ционална 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 рако-
положени 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 про-
тиви 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 СЕКУЛАР-

НИ ВЛАДИ ИЛИ ВЛАДИНИ АГЕН-
ЦИИ 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 проклетство сте проколнати: бидејќи 
крадевте од МЕНЕ, вие и сиот овој на-
род, [и целиот овој свет]. Донесете ги 
сите десетоци [‘десеток’ е 10% од ваши-
от 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 на-
рекуваат сите народи: затоа што ќе би-
дете земја на благослови, вели ГОСПОД 
САВАОТ“ (Малахија 3:8-12).

19  Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   20 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   21 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9   22 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   23 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13   24 I Кор. 3:16, Откр. 
3:20   25 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14   26 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14   27 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13   
28 Евр. 11:6   29 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   30 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5   31 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

(Продолжува од страница 5)

СВЕдОШТВОТО НА 
ТЕРИ ВАЈТ

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 декември 2013, 2014 Сите права се задржани  Светски Пастор Тони Аламо ® Регистрирано декември 2013, 2014
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