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ТРИ НЕУСПЕШНИ ОБИДИ
ЗА СОБОРУВАЊЕ НА БОГА
од Тони Аламо
Не ви пречи ли што Сатаната
лиот свет“. Сатаната знаел дека со
го измамил целиот свет? Во три
измамувањето на Ева, ќе го осуди
случаи отворено се обидел да го
целиот свет.4 Ева станала првиот
евангелист на Сатаната; таа била
смени БОГА и царството БОЖЈО.
првата коза. За да бидете коза на
Два од неговите обиди неславно
Сатаната, не можете да верувате
пропаднале, а третиот обид што
во ИСУСА, ниту да бидете еден
го прави во овој момент, исто
од НЕГОВИТЕ ученици. Нема да
така наскоро ќе пропадне.
Првиот обид на Сатаната да го
можете да живеете живот како
собори БОГА се случил во Рајската
распнатиот ИСУС, туку мора да
градина, кога ја прашал Ева: „Вибидете слободни да правите што ќе
Пасторите Тони и Сузан Аламо и оркестарот
стина ли БОГ кажал?“ Битие 3:1-3
посакате. Нема да можете да сведоза време на нивната меѓународна телевизиска
чите
за ХРИСТА, туку ќе морате да
гласи: „Но, змијата [Сатаната] беше
програма фотографијата е направена во 1974се
одречете
од НЕГО, од ОНОЈ кој
поитра од сите ѕверови полски што
та година
што дошол на светов за да ги спаси
ги создаде ГОСПОД БОГ. Па ѝ рече
на жената, Вистина ли е дека БОГ рекол гументот даден од страна на Сатаната, грешниците.5
Кога Сатаната ѝ рекол на Ева дека
да не јадете од ниту едно дрво во гради- вие ја прифаќате и болната вечност,
ната? А жената [наместо да го прекори односно Пеколот што никогаш не за- нема да умрат, туку дека ќе бидат како
или да го отфрли] ѝ рече на змијата, вршува и што има екстремно ужасно БОГА, па затоа да јаде и да го нахраНие смееме да јадеме од плодовите од влијание како врз душата, така и врз ни и својот маж со истиот плод, Ева
сите дрва во градината“. Но, за плодо- умот на својата жртва. Чадот на изма- направила како што тој кажал и го
вите од дрвото коешто се наоѓа во сре- чувањето нивно ќе се издига во вечни евангелизирала својот маж. Тогаш им
дината на градината, БОГ рекол: „Не векови (Отровение 14:9-11). Оние кои се отвориле очите (Битие 3:7). Тие знајадете од него и не допирајте го, инаку што го обожуваат (т.е. го слушаат) Са- еле дека се грешници и дека биле изќе умрете“. Кога БОГ вели: „инаку ќе таната, неговата едно-светска влада и мамени. Владеењето со светот му приумрете“, ТОЈ не вели дека смртта е брза неговата светска црква (Католициз- паднало на Сатаната наместо ним и
2
и моментална. ТОЈ вели дека смртта мот) ќе ги снајде истата судбина. Сата- ништо освен верата во ХРИСТОВАТА
е вечна смрт на душата на мажот или ната отелотворен во телото на змијата, идна смрт и воскресение, не би можело
на жената, вечност во пламенот на Пе- бидејќи е итар, ја измамил Ева, а сега да ги врати кон БОГА.
3
колот, вечната смрт. Фактот за ова се го мами целиот свет.
Првенствено БОГ ги благословил
Во Откровението12:9, Сатаната е Адам и Ева и ги поставил над сите друсретнува низ целото Свето Писмо, и во
идентификуван како големиот змеј. ги суштества. ТОЈ им го дал владеењеСтариот и во Новиот Завет.1
Жената, како и поголемиот дел од „И беше исфрлен големиот змеј [од то над целиот универзум, над секое
светската популација, никогаш не по- Небесата], старата змија, наречена живо суштество. Битие 1:28 ни кажува
мислува дека со прифаќањето на ар- Ѓавол и Сатана, која го заведува це(Продолжува на страница 2)
1 Псал. 9:17, Иса. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Мат. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Марко 9:42-48, Лука 3:17, 16:19-26, II Сол. 1:7-9,
II Пет. 2:1-9, Јуда 5-7, Откр. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27 2 Откр. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8 3 Бит. 3:1-6, Иса. 14:9-17, Мат. 24:11-12, 24, II Кор. 4:3-4, 11:13-15, II
Сол. 2:3-12, II Тим. 3:13, Откр. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10 4 Рим. 5:12-21, I Кор. 15:20-22 5 Мат. 20:28, 26:28, Јован 1:29, 3:1417, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Дела 5:30-31, 20:28, 26:23, Рим. 5:6-11, I Кор. 15:3-4, Гал. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ефес. 5:2, I Сол. 1:10, 5:9-10, I Тим. 2:5-6, Тит 2:13-14, Евр. 2:9-10
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ТРИ НЕУСПЕШНИ ОБИДИ
ЗА СОБОРУВАЊЕ НА БОГА
(Продолжува од страница 1)
дека БОГ им рекол: „Плодете се и множете се и наполнете ја земјата, и потчинете ја: Владејте над рибите во морето
и над птиците во воздухот, и над сите
живи суштества што лазат по земјата“.
Адам и Ева биле одговорни за целиот
свет и за сите нешта коишто се наоѓале
во него. Кога Сатаната ги измамил, тогаш целиот свет западнал во грев под
владеењето на ѓаволот, па поради тоа,
БОГ планирал да го избави светот така
што ќе се спушти на земјата како човек.6 БОГ станал Синот човечки. ТОЈ
самиот се одрече од СЕБЕСИ заради
наше добро, одејќи кон СВОЈАТА смрт
на крстот, а потоа и со НЕГОВОТО воскресение и вознесение на Небесата.7
Јован 3:16 гласи: „БОГ толку го
возљуби светот, што Го даде СВОЈОТ
единороден СИН, та секој кој што верува во НЕГО [не во Сатаната или во
кој било друг], да не загине, туку да има
вечен живот“. Имањето вечен живот
е можно само ако Христос, кој што е
БОГ, Патот, Вистината и Животот, продолжува во вас како ваш живот (Јован
14:6).8 Вие не можете да го поседувате
вечниот живот само преку едноставното кажување на молитвата за грешниците. Морате исто така да станете
и ученик. ГОСПОД ни заповеда да го
земеме нашиот крст и да Го следиме
(Лука 9:23-25).9 За да го добиеме вечниот живот, не смееме никогаш повеќе
да се симнеме од крстот.10 Со други
зборови, не смееме повеќе да грешиме.
Сатаната е поразен непријател.11 На
почетокот изгледало дека Сатаната ќе
го има владеењето над светот засекогаш. Но денес, ако му се покориме на
ХРИСТА и ако се откажеме од Сатаната, од неговата едно-светска влада и од
неговите сатански култни цркви предводени од страна на Ватикан, власта
ќе биде наша во ХРИСТА.12
Вториот човеков обид да го собори
БОГА и НЕГОВОТО царство на Небе-

сата, бил во Вавилон. Се разбира дека не
успеал. Битие 11:1-9 содржи запис дека
„целата земја имаше еден јазик и исти
зборови. А кога луѓето се преселија од
исток, најдоа рамнина во Сенарската
земја; и се населија таму. И си рекоа
еден на друг, ајде да направиме тули и
да ги испечеме на оган. И користеа тули
наместо камен и земјена кал наместо
малтер. Потоа рекоа, ајде да соѕидаме
град и кула, чиј врв ќе досегне до Небесата; и да се здобиеме со име за да не
се расееме низ целата земја. ГОСПОД
слезе да ги види градот и кулата што синовите човечки ги ѕидаа“.
„И ГОСПОД рече, ете еден народ
се, со еден јазик за сите; но ова е само
почеток на нивните замисли , наскоро
од ништо нема да се воздржуваат и ќе
прават што ќе посакаат. Ајде да слеземе
и да им го измешаме јазикот, за да не
се разбираат меѓу себе што зборуваат
[исто како што Демократите и Републиканците денес не се разбираат помеѓу себе, така што ништо вредно да не
може да се постигне]. Така ГОСПОД ги
расеа оттаму по целата земја: и престанаа да го градат градот. Затоа е наречен
Вавилон; затоа што ГОСПОД го измеша таму јазикот на целата земја: и оттаму ги расеа ГОСПОД низ целата земја“.
Третиот и последен обид на Сатаната да го собори БОГА и НЕГОВОТО
царство се случува токму во овој момент. Некои луѓе погрешно кажуваат
дека НЛО-та коишто ги гледаат доаѓаат
од другите планети, но тоа не е точно.
Овие НЛО-а не се од другите планети;
тие се од Небесата. Причината поради
која го знам ова е поради случката што
ни се случи кога Сузи и јас, доцна навечер одевме за Лас Вегас да се венчаме и се наоѓавме на автопатот некаде
помеѓу Лос Анџелес и Лас Вегас. Беше
навистина темно кога Сузи, којашто
во моментот возеше, ми ја зеде левата
рака и ми рече: „Тони, ајде сега да му се
помолиме на БОГА и да Го замолиме ,
ако постојат НЛО-а, да ни се покажат
во овој момент“. Сигурно е дека суштествата од другите планети не би може-

ле да ја чујат нашата молитва упатена
кон БОГА, ниту пак да одговорат на
таа наша молитва. Наеднаш ескадрила
од НЛО-а леташе директно кон нашето предно ветробранско стакло. Тие
дојдоа толку блиску што си помислив
дека ќе се судрат со нас. БОГ веднаш
одговори на нашата молитва. Кога БОГ
така брзо ни одговори на нашата молитва, веднаш почувствував како зајакнува мојата вера во БОГА и во НЕГОВОТО одговарање на молитвите.
Овие летала коишто наликуваа на
тркала, неколкупати се спомнуваат во
Библијата.13 Тие се БОЖЈИТЕ кралски
воздухопловни сили на Ангелите коишто го набљудуваат злото на овој денешен свет, токму пред БОГ да стави
крај на злото коешто постои тука на
земјата, на денот на ХРИСТОВОТО
враќање. БОГ ги испраќа Ангелите
во период на големи неволји (а ние се
наоѓаме во период на големи неволји).
Ангелите го известуваат БОГА, па потоа БОГ испраќа Ангели уништувачи
коишто треба да уништат одредени зли
области на земјата.14 ТОЈ ги уништува
преку помор (како што се болестите),
глад, поплави, земјотреси, торнада и
многу други нешта.
Добар дел од популацијата на земјата
верува дека човештвото ќе го надмудри
БОГА. Тие го заборавиле минатото кога
БОГ ги спречил нивните обиди. Сатаната ѝ кажал на Ева дека тие нема да умрат, туку „ќе бидат како богови“. Но, тој
лажел. Ние го знаеме тоа, затоа што и
Ева и нејзиниот маж умреле. Исто така
Нимрод и светската популација никогаш не ја завршиле својата кула, ниту
пак го изградиле својот град на Небесата. Тоа едноставно не се случило.
Повторно поголемиот дел од светската популација троши милијарди
долари и е спремен да потроши уште
трилиони долари, за да се премести популацијата на некоја друга планета, за
којашто мислат дека ги има сите атрибути како и земјата. Но, ниту една друга планета ги нема таквите атрибути.
Измамениот свет возбудено очекува

6 Јован 1:4-13, 12:46, Рим. 5:6-21, Гал. 4:4-5, Евр. 2:14-18 7 Мат. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Марко 10:32-34, Лука 9:23, Јован 10:7-18, Дела 1:1-11, Гал. 2:20,
Фил. 2:5-11, Евр. 12:1-3, I Јован 3:16 8 Езек. 36:27, Јован 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Рим. 8:10-11, 12:1-2, I Кор. 3:9, 16-17,II Кор. 6:16-18, Гал. 2:20, Ефес. 2:10-22,
3:16-21, Фил. 2:13, Кол. 1:27-29, II Тим. 1:14, I Јован 3:24, 4:4, Откр. 3:19-21 9 Мат. 16:24-26, Марко 10:17-30, Лука 9:59-62, 14:26-27, 33, Јован 12:24-26, Рим. 8:1-14, 35-37,
12:1-2, I Кор. 9:26-27, II Кор. 5:9-21, 6:1-10, Гал. 5:16-17, 24, Фил. 3:7-9, Кол. 3:5-17, II Тим. 2:4, Тит 2:12, Евр. 11:8-26, I Пет. 4:1-2, Откр. 12:10-11 10 Мат. 10:22, 24:13,
Дела 14:22, Рим. 11:22, Кол. 1:22-23, I Тим. 4:16, II Тим. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Јаков 2:17-26, 5:10-11, I Јован 2:24-25 11 Иса. 14: 9-20, Езек. 28:11-19, Јован 12:31, II Сол. 2:3-10,
Евр. 2:14, I Јован 2:13-14, 3:8, 4:4, Откр. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 II Кор. 6:14-18, Откр. 18:1-5 13 Псал. 68:17, Езек. 1:1-24, 3:12-13, погл. 10, 11:14-25, Дан. 7:7-9
14 Бит. 19:1-25, II Сам. 24:1-17, 2 Цар. 19:35, 2 Лет. 32:19-22, Псал. 78:49, Мат. 13:41-42, Дела 12:23, II Сол. 1:7-9, Откр. погл. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, погл. 16,
18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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оваа лудост да се случи. Тие поверувале
на лажната доктрина на едно-светската влада и демонската црква, и двете
предводени од страна на Сатаната, за
кого што БОГ кажал дека ќе го измами
целиот свет во овие последни денови
(Откровение 12:9). БОГ кажал дека едно-светска црква на Сатаната, којашто
ќе ја контролира едно-светската влада
на Сатаната, ќе биде лоцирана во градот на седумте ридови (се разбира дека
се мисли на Рим, на Ватикан, на Обединетите Нации).15 Ако не знаете дека
Ватикан е град, сé што треба да направите е да отидете во некоја патничка
агенција и да замолите за билети до
градот на седумте ридови. Тие веднаш
ќе ви дадат билети за Рим, Италија.
Повторно, тоа е истиот Рим којшто
сатанистички ги контролира ОН, коишто се всушност едно-светската влада. Исто така се наречени и со името
„Новиот Светски Поредок“ и „Седиште на Сатаната“ (Откровение 2:13).
БОЖЈОТО СЛОВО, преку Ангелот со
седумте зла и преку другите Ангели,
наскоро ќе ја уништат земјата (и сите
грешни луѓе).16
Откровението 17:1-6, 8 гласи:
„Потоа дојде еден од седумте Ангели
коишто ги имаа седумте чаши [Овие
чаши се полни со седумте последни
помори коишто ќе бидат донесени
од страна на НЛО-ата, коишто всушност се ИЛО-а, или идентификувани
летечки објекти. Ние сме во можност
да ги идентификуваме ИЛО-ата преку
познавањето на БОГА и на НЕГОВОТО СЛОВО. БОГ е СЛОВОТО (Јован
1:1, Откровение 19:13).], и ми зборуваше [овој Ангел зборуваше со мене,
со Јован], кажувајќи ми, Дојди ваму;
ќе ти ја покажам пресудата на големата блудница [Римокатоличката црква, Ватикан] која седи на многу води
[сите нации низ целата земја]: со која
земните цареви [сите шефови на влади, како и Ватиканските судии и обвинители] блудствуваа [секој подмолен
15 Дан. 2:40, 7:19-25, Откр. 13:1-8, 14:8, погл. 17, 18
16 Откр. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21
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грев и прогонство и гонењето на невините (БОЖЈИ луѓе)], и жителите на
земјата се напија од виното на нејзиното блудствување. [Ова се однесува
на она што тие го нарекуваат политичка коректност (како што се бракови меѓу ист пол, хомосексуалноста),
антисемитизмот, антихристијанството, крвожедноста, убиствата, кражбите и сето друго што е спротивно на
БОГА и на НЕГОВОТО СЛОВО.]“
„Така ме одведе мене [Јован] со
ДУХОТ во пустината [светот]: и видов жена како седи на црвен ѕвер
[Жената е Ватикан, едно-светската религија, а црвениот ѕвер е ОН, коишто
се Ватиканско возило. Тoa ја носи на
места за да може да ги уништи делата и луѓето на БОГА преку нејзиниот
Канонски закон. Таа е], полна со богохулни имиња [на пример, ако некоја демонска личност е навредена од
СЛОВОТО БОЖЈО, тогаш Ватикан и

едно-светската влада го претставуваат како криминално дело споменувањето на БОГ во јавните училишта,
судници, политичките сали, меморијалите и сите други стратешки места во светот. А бидејќи поголемиот
дел од хиерархискиот ред во римокатоличката црква е хомосексуален,
тие измислиле ново правило, ако сте
анти-хомосексуалци , тоа да претставува грозен грев (злосторнички криминал). За да размислувате на овој начин, морате претходно да го примите
Белегот на Ѕверот на вашето чело
(Откровение 14:9-11). Ова е многу зла
духовна тема .], и имаше седум глави
и десет рогови [Овој стих ни укажува
дека едно-светската влада е составена
од многу влади, соединети во една.
Сите тие размислуваат на ист начин;
сите тие слепо го прифаќаат сето она
што Сатаната ќе им го каже (Откро(Продолжува на страница 4)

Кенија

До Аламовите Цркви,
Поздрав од нас во името на Исуса,
Што се однесува до пасторот Аланашиот Господ. Верувам дека сте до- мо, веруваме дека нашиот пастор
бро во вашето свештенство. Би сака- наскоро ќе излезе од затвор. Ние
ле да му се заблагодариме на вашето тимски се молиме и постиме за тоа.
свештенство за испратената литерату- Господ нема да нè заборави, а Бира и молитви. Тие беа примени со го- блијата во Псалмите ни кажува 34:18лема благодарност во нашата црква и 19: „Господ е блиску до оние што се
заедница. Многу луѓе одлучија да си ги со скршени срца; и ги спасува оние
сменат своите животи и да го призна- што се со покајнички дух. Праведниат Исуса како Спасителот на нивните кот има многу неволји: но Господ го
животи. Едно е сигурно, а тоа е дека спасува од сите“. Војната не е наша,
Аламовата литература во себе ја носи туку е на Господа. Прочитајте исто
вистинската порака, бидејќи кога ќе ја така и во Филипјаните 4:4-9.
дистрибуираме, доведува до преобраБог да ве благослови.
тување на голем број луѓе. Тоа значи
Вашиот верен,
дека во себе ја содржи духовната по- Пастор Мозес Квембои
рака од Господа (дека е помазана).
Ендебес, Кенија
Така што, браќа наши, одлучивме да ја рашириме пораката
низ сите села и цркви, бидејќи добро ви е познато дека голем број
луѓе во Африка сѝ уште ги следат
традиционалните култури. До
сега сме на број околу 20-тина
луѓе, кои што се повикани и кои
што се способни да комуницираат со луѓето и мудро да ги дистрибуираат овие материјали. Значи,
добро ја сработуваме нашата
служба и ги очекуваме материјаПасторот Мозес Квембои со дел од
лите коишто ни ги испративте.
неговата конгрегација ја дистрибуира
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душо-освојувачката литература на Тони
Аламо, во околината на Ендебес, Кенија.

ТРИ НЕУСПЕШНИ ОБИДИ
ЗА СОБОРУВАЊЕ НА БОГА
(Продолжува од страница 3)
вение 17:12-15). Ѓаволот ви кажува
дека е патриотски да се прифати сето
она што тој ви го кажува, а дека е непатриотски кога не го прифаќате сето
она што ви го кажува].“
„А жената беше облечена во пурпурна и во црвена боја [Ова се боите на римокатоличкиот култ], и накитена со злато и скапоцени камења и бисери [Сите
пари коишто се собрани од Службата
за внатрешни приходи илегално ú припаѓаат на Ватикан. Тие буквално имаат
трилиони долари за трошење.], во раката своја држеше чаша полна со гнасотија и со нечистотијата од блудството
нејзино: [Ватикан, којшто повторно е
седиштето на Сатаната, го поддржува
секој грев во светот и го поддржува пеколот.] И на челото ѝ беше напишано
име, ТАЈНА, ГОЛЕМИОТ ВАВИЛОН,
МАЈКА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА
ЗЕМНИТЕ ГНАСОТИИ [фразата ‘напишано на нејзиното чело’ едноставно
значи дека целиот нејзин ум го апсорбирал сето сатанско зло.]“
„И ја видов жената како се опива
со крвта на светците [Сатанската Ватикан е добро позната по предизвикувањето на сите крвопролевања на
земјата, вклучувајќи го тука абортусот,
Холокаустот, Шпанската инквизиција
и секоја војна што некогаш се случила],
и со крвта на мачениците ИСУСОВИ
[Ангелот ГОСПОДОВ му го кажал ова
на Јован]: и кога ја видов [Ватиканската блудница],…и ќе се зачудат земните
жители чии имиња не се запишани во
Книгата на Животот од создавањето
на светот, кога ќе видат дека ѕверот
беше и го нема, иако постои“. „Ѕверот

којшто беше“ е Рим пред неговиот
пад, а денес Сатаната го оживеал Рим
преку својот сатански дух, којшто бил
зголемен до страдалнички пропорции.
Кога зборувам за прогоните и обвиненијата коишто ги има издржано
мојата црква во последните педесет
години, јас не го кажувам тоа за да се
жалам или да барам сочувство, туку да
им покажам на сите колку е лесно да
се истрпат сите зла коишто доаѓаат од
римокатоличкиот култ, бидејќи БОГ
ми даде визија. Без визија луѓето загинуваат (Изреки 29:18). Ние треба да се
радуваме ако сме прогонувани поради
ИСУСА. Би ми било потребно многу
за да ви раскажам само за некои од
прогоните. БОГ ми рече дека ќе морам да бидам 100 милиони пати духовно посилен отколку гигантскиот
даб што падна надвор пред мојата
црква, околу 15 минути откако кажав на конгрегацијата за тоа што
ми го кажа ГОСПОД.17 „Блажени
ќе бидете, кога луѓето ќе ве намразат, и ќе ве одделат од нив и ќе ве
отфрлат и ќе ви нанесат срам, и ќе
го разгласат името ваше како зло,
заради Синот Човечки. Радувајте
се на тој ден и заиграјте од радост:
затоа што голема е наградата ваша
на Небесата: затоа што и нивните
татковци на ист начин постапуваа
со пророците“ (Лука 6:22-23).
Ви кажувам пред БОГА и пред
сите жители на светот, дека она што
луѓето го нарекуваат НЛО, не е од
17 Читајте ги „Дрвото,” Книга. 6500, „Најмоќната позиција во целиот универзум,” Книга. 19700

некои други планети, туку тоа се Ангели од Небесата. Ја заложувам мојата душа за ова тврдење. Оние кои што
спротивно ви кажуваат, се измамени
следбеници на Сатаната, исто како
што била Ева, луѓето од Вавилон и ОН,
и тие ќе ве поведат во Пеколот заедно
со нив. Човештвото не може да го заземе местото на Бога, и нема да го направи тоа. Човештвото не успеало во тоа
во минатото и секогаш ќе пропаѓаат
таквите обиди.
ИСУС ХРИСТОС е СЛОВОТО
БОЖЈО. Верувај му на СЛОВОТО
БОЖЈО (на ИСУСА ХРИСТА), и ќе
бидеш спасен (Дела 16:31). За да го при(Продолжува на страница 8)

Индија
Драги брате во Христа,
Бог да ве благослови и целото тело
Христово во вашата црква. Прекрасно
е да се спомнат големите дела на Бога
коишто се случуваат преку вашата
евангелска литература.
Преку милоста на Бога, со помош
на нашата конгрегациска поддршка,
денес изведовме Евангелска турнеја до
внатрешното племенско село Дондапуди. Ние патувавме (40 km) со брод, а
присуствуваа триесет и шест членови.
Преку вашата литература Бог направи
големи дела во внатрешноста на племенската област Хинду. Се надеваме дека
преку таа литература, уште голем број
души ќе бидат спасени во таа област.
Сакам да ви ги испратам сликите коишто ја покажуваат нашата работа тука.
Нашите молитви се насочени кон
брзото ослободување на братот Тони и
кон неговото добро здравје.
Вашиот брат во Христа,
Солман Рају Кола
Андра Прадеш, Индија

Братот Солман Рају Кола и
неговиот евангелистички тим ја
дистрибуираат литературата на
Тони Аламо во руралните области на
Андра Прадеш, Индија
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Сведоштво на Скот Дурнинг
Кога имав 11 или 12 години, јас имав
страшни искуства со погрешниот духовен свет, коишто не се поучни за да се
повторуваат. По многу години дојдов во
Лос Анџелес, почнав да земам ЛСД и го
изгубив контактот со реалноста во текот
на неколку години. Сето тоа изгледаше
како вечност. Буквално верував дека сум
мртов и живеев помеѓу животите од различни ЛСД патувања.
Еден ден, во Божјата милост, гледав
ТВ во нечиј апартман. Ми стана досадно
па го исклучив телевизорот. Погледнав
надвор низ прозорецот на третиот кат
во близина на заливот и добив визија од
Бога. Се гледав себеси кога бев на околу
11- годишна возраст, стоејќи на предниот тревник од една куќа во Кливленд,
Охајо (од каде што потекнувам). Се гле-

дав себеси како во забрзано движење
(околу 10 секунди) станувам постар сé
до сегашната возраст, стоејќи на предниот тревник од станбената зграда во
соседството. Пред да имам време да размислам што би можело тоа да значи, Бог
ми се обрати и ми рече: „Бог го создал
сонцето; Бог ја создал месечината; Бог
ја создал земјата; Бог ги создал ѕвездите;
Бог ја создал тревата; и направил таа да
расте“. Бев во шок. Го кажав ова наглас:
„Тоа е истото сонце; тоа е истата земја;
тоа сум истиот јас. Единствено станав
постар и полудев“.
Оваа случка ме испрати кон еден подвиг, шетање по улиците ноќе, зборувајќи
со Бога. Бог двапати многу ме исплаши,
бидејќи јас и понатаму грешев. Еден ден
кога се чувствував безнадежно, отидов

Мјанмар
Драги Тони Аламо,
Најтопли поздрави до вас од Мјанмар во нашиот воскреснат Господ и
Спасител Исус Христос. Силно се молиме сé да биде добро со вас.
Од 2002 Род и Персоналот - Rod and
Staff се ангажираат во процесот на основање на цркви, евангелизација, медицинска грижа, помош, развој на едукација во заедницата, програми за грижата
за децата/сираците, производство и дистрибуција на литература меѓу верниците
и неверниците, во рамките на Мјанмар.
Нашата цел е да стигнеме до сите досега
непосетени луѓе од кои било племенски
групи во Мјанмар и да ги поведеме неверниците кон Христа, давајќи им литература, брошури и Библии, проучување
на Библијата преку лични, мали групи и
преку конференциски свештенски служби, како и преведување и печатење на
Христијанската литература. Посветени
сме во овој проактивен дел на напорите
да стигнеме до луѓето за Христа и во основањето на нови цркви.
Бев инспириран и благословен преку читањето на вашето дело, Месијата
според Библиското пророштво. Од тогаш во себе чувствувам силна желба да
го преведам ова дело на бурмански, на
Хака-Чин и Мизо (племенски јазици во
Мјанмар). Поради фактот што книгата е
толку моќна и содржајна, верувам дека
претставува еден моќен благослов за
мојот народ. Христијанската литерату-

ра во Мјанмар е многу ретка, па луѓето
коишто наумија да ја шират евангелизацијата бесплатно ја преведоа, отпечатија
и дистрибуираа оваа литература. Вашата
литература е многу ефективна и плодоносна. До сега само околу четири проценти од населението се верници, а остатокот од луѓето во овој регион сè уште се
наоѓаат во темница. Преку вашите дела
и нашата молитва поведовме голем број
на души пред нозете на Исуса. Силно
верувам дека жедта којашто ја чувствуваат во нивните срца ќе биде изгасната.
(Хака-Чин и Мизо се племенски луѓе
кои што живеат во западниот ридест регион. Тие зборуваат на свои дијалекти и
повеќето од нив не знаат ниту да читаат
бурмански. Кога би можеле да ни испратите нешто повеќе од вашите материјали
за нашата библиотека, би направиле да
се чувствуваме навистина радосно.
Со нетрпение го очекувам вашиот
одговор. Бог да ве благослови.
Ние во голема мерка сакаме да ја
прошириме вашата црква во Мјанмар. Спремни сме да соработуваме со
вас за Него и ве покануваме да ја проширите вашата црква во нашата земја.
Ако имате време, ние од срце ве покануваме да го посетите Мјанмар, заради
Неговото Кралство.
Во Неговата служба,
Пречесниот Бави Х. Танг, Директор на
Свештенствата на Род и Персоналот
Јангон, Мјанмар
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до христијанската црква на Тони Аламо,
во Холивуд, Калифорнија. Никогаш порано не сум бил на нивните богослужби,
бидејќи таа црква не беше една од „конвенционалните“ цркви. Беше некаде околу 11:30 навечер. Тони Аламо беше таму.
Тони застана спроти мене и ми рече: „Треба да останеш тука“. Тоа и го направив.
Следната ноќ за време на богослужбата,
пасторите Тони и Сузан Аламо беа таму.
Тони го раскажа целото сведоштво за тоа
како Бог разговарал со него. Никогаш порано немав чуено дека крвта на Исуса е
единственото проштевање за гревовите.
Многу силно го почувствував Светиот
Дух. Триесет луѓе, вклучувајќи ме и мене,
таа ноќ најдоа спасение. Отидов во собата
за молитва и го примив крштевањето со
Светиот Дух. Знаев дека се наоѓам дома.
Тоа се случи на 11-ти мај, 1970.
Нешто повеќе од една и пол година
подоцна, му пишав писмо на пасторот
Тони Аламо, бидејќи имав некои проблеми. Некаде околу 2 часот наутро таа
ноќ, еден од браќата ми кажа дека Тони
Аламо ме чека на телефон и сака да зборува со мене. Се наоѓав во нашата црква
во Согус, Калифорнија. Го зедов телефонот и реков: „Здраво, тука е Скот“. Никој
ништо не ми одговори. Повторно повторив. „Здраво, тука е Скот“. Потоа го
слушнав гласот на Тони Аламо којшто
ми кажуваше—„Бог го создал сонцето;
Бог ја создал месечината; Бог ја создал
земјата; Бог ги создал ѕвездите; Бог ја
создал тревата; и направил таа да расте“.
Го почувствував Светиот Дух како еден
голем ѕид околу мене. Тони Аламо потоа
околу 45 минути силно ме охрабруваше. Никогаш никому не кажав дека Бог
разговарал со мене, а уште помалку пак
за тоа што тој ми го кажа.
Со текот на годините, Светиот Дух
се вградил во целата евангелска литература што пасторот Аламо ја напишал
и во сите пораки кон црквите. Тони и
Сузан Аламо буквално имаат изградено
„градови“ во различни делови на Соединетите Држави, т.е. станбени објекти за
луѓето од црквата. Неговата евангелска
литература била испратена до 200 различни земји, според потребите на луѓето. Му се заблагодарувам на Бога што
сум спасен и што ја имам привилегијата
да бидам дел од оваа црква.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Папата Франсис e прогласен за
виновен за трговија со деца, силување и убиство

Недела, 20-ти јули, 2014-та 7:28
од Judy Byington

Обвинетите, Папата Франсис Берголјо, Католичкиот
језуитски врховен генерал Адолфо Пачон и Надбискупот од
Кентербери Џастин Велби, вчера беа прогласени за виновни
за силување, мачење, убиство и трговија со деца. Петте
судии на Меѓународниот суд за обичајно право во Брисел,
утврдија дека овие злосторства се случувале сé до 2010-та
година. Од минатиот март, преку 48 очевидци излегоа пред
овој суд за да сведочат за активностите коишто тужените
ги имаат направено како членови на сатанскиот култ за
жртвување на деца, „Деветти Круг“.
За сатанскиот култ „Деветти Круг“ се зборува дека
вршел жртвувања на деца во римокатоличките катедрали
во Монтреал, Њујорк, Рим, Шкотска, Лондон, во замокот
Карнаворн во Велс, во таен француски дворец во Холандија,
како и во канадските католички и англиканските индијански
училишта со престој во Камлупс, Британска Колумбија и во
Брантфорд, во Онтарио, Канада. Се верува дека сатанскиот
култ за жртвување на деца „Деветти Круг“ ги користи
приватните шуми во САД, Канада, Франција и Холандија, за
своите “приватни забави за лов на луѓе“ во коишто учествува
глобалната елита, вклучувајќи ги и членовите на европските
кралски семејства. Се зборува дека мафијата фаќала
тинејџери, кои потоа биле соблекувани голи, силувани
и на крајот ловени и убивани. Главниот тужител изјавил:
„Католичката црква е најголемата корпорација во светот и се
чини дека има тајни врски со мафијата, владите, полицијата
и судовите насекаде низ светот“.
Две адолесцентки пред Меѓународниот суд за обичајно
право изјавиле дека папата Франсис ги силувал додека
учествувал во обред на жртвување на деца. Осум други
очевидци ги потврдија нивните тврдења дека биле жртви на
силување и сведоци на жртвувањето на деца. За сатанскиот
култ „Деветти Круг“ се наведува дека своите активности ги
извршувал во текот на пролетта од 2009-та и 2010-та година,
во руралните области на Холандија и Белгија.
Папата Франсис исто така бил прогласен за виновен како
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извршител во сатанските ритуални обреди на жртвувањето
на деца, уште додека делувал како аргентински свештеник
и епископ, а ова тврдење било засновано на запечатениот
документ којшто бил добиен од ватиканските архиви. Во
вториот запис којшто датира од 25-ти декември 1967ма година, наречен „Привилегијата на поглаварите“, се
наведува дека од секој нов папа се бара да присуствува
во ритуалните жртвувања на новородени деца, коишто ги
одржува сатанскиот култ „Деветти Круг“, вклучувајќи го во
овој обред и пиењето на нивната крв. Документите му беа
презентирани на Меѓународниот суд за обичајно право
од страна на истакнат ватикански службеник и поранешен
работник во ватиканскиот суд, наречен Курија.
Минатиот месец, еден иследник на Полициските сили
на ирската гарда сведочеше пред пет судии и 27 членови на
поротата дека карактеристичните ознаки најдени на коските
на скоро 796 деца, коишто биле најдени во септичката јама
на едно ирско римокатоличко сестринство, укажуваат на тоа
дека тие биле убиени на ритуален начин. Сведокот посведочил
дека вештаците по судска медицина потврдиле дека сечењето
на главите и на делови од телото на бебињата коишто биле
најдени во масовната гробница наликуваат на вообичаените
знаци од ритуални убиства или жртвувања на деца.
Еден документарец на BBC го разоткри
педесетгодишниот скандал за трговијата со деца од страна
на католичката црква во Шпанија. До 1990-тите, повеќе
од 300 000 бебиња биле украдени од нивните родители.
На мајките им било кажано дека бебињата им умреле и
дека биле закопани во масовни гробници. Се зборува дека
католичката црква има заработено 20 милијарди долари
преку бизнисот на посвојување деца.
Еден друг сведок сведочеше дека бил присутен за
време на состаноците коишто ги имал папата Франсис со
воената Хунта, за време на Валканата војна во Аргентина,
во 1970-тите години. Според изјавите на овој сведок,
папата Франсис помогнал во трговијата со 30 000 деца на
исчезнатите политички затвореници, во меѓународниот круг
на експлоатација на децата, којшто е раководен од страна на
една канцеларија во Ватикан.
Специјално издание на вестите на телевизискиот канал ABC
наговести дека ѓаволот престојува во Ватикан. „Документите
од ватиканските тајни архиви коишто му беа презентирани
на судот, јасно укажуваат на тоа дека језуитите со векови
имале однапред смислен план за ритуалното убивање
на киднапираните новородени бебиња, за потоа да ја
консумираат нивната крв“, главниот тужител на Меѓународниот
суд за обичајно право им го кажал ова на петте меѓународни
судии и на 27-те членови на поротата. „Овој план се родил од
изопачената идеја дека духовната моќ може да се добие од
свежата крв на невините, со што би се обезбедила политичка
стабилност на папството во Рим. Овие активности не само што
се геноцидни, туку се и системски и институционализирани

по својата природа. Се чини дека ваквите активности биле
извршувани од страна на римокатоличката црква, језуитите и
секој папа, најмалку од 1773-та година“.
Беше организирана континуирана истрага со цел да ги
истражува и прогонува и останатите кои што можеби се
вмешани во злосторствата откриени во Меѓународниот
суд за обичајно право. На 1-ви септември 2014-та година
беше закажана првата јавна расправа на таканаречената
Постојана комисија за трговија со деца и ритуални
жртвувања. Се очекува дека ова ќе доведе до понатамошни
судски спорови.
48-те очевидци коишто сведочеа, како извршители на
овие дела ги идентификуваа: католичките папи Франсис
Берголјо, Јован Павле II и Јозеф Рацингер; официјалните лица
на англиканската црква, на обединетата црква на Канада и
на католичката црква, вклучувајќи ги тука и кардиналите
и католичкиот језуитски врховен генерал Адолфо Пачон;
во Обединетото Кралство: кралицата Елизабета и принцот
Филип, англиканскиот надбискуп од Кантенбери Џастин
Велби и судијата на Врховниот суд, Фулфорд; во Холандија:
холандските и белгиските кардинали и членови на кралското
семејство, вклучувајќи ги тука и холандскиот принц Алфринк
Бернхард, кралот Хендрик, сопругот на кралицата Вилхемина
од Холандија, кралицата Беатрикс, нејзиниот татко и вицекрал, принцот Јохан Фрисо и неговата жена Мејбел Висе
Смит, некои поранешни министри, некои од врвните луѓе на
холандските оружени сили и потсекретарот на државниот
совет; официјалните воени и владини лица на Канада,
Австралија, Обединетото Кралство и САД, вклучително иe
ЦИА од САД како и некои угледни владини министри, судии,
политичари и бизнисмени од САД, Белгија, Холандија, Канада,
Австралија, Франција, Ирска и Обединетото Кралство .
Налозите за апсење во случајот „Луѓето против Берголјо
и другите“ беа издадени на 19-ти јули 2014-та. Судските
списи за сега ќе останат запечатени, во согласност со
вчерашното соопштение за медиумите, дадено од страна на
Меѓународниот суд за злосторства на црквата и државата
. Првиот случај на Меѓународниот суд за обичајно право,
којшто се однесуваше на 50-те илјади исчезнати деца на
староседелците во Канада, се заврши во февруари 2013та, со пресуда којашто ги прогласува за виновни 40-те
припадници на светската елита, вклучувајќи ја тука и
кралицата Елизабета.
50 000 деца на староседелците исчезнале од канадските
интернати, училиштата коишто претежно биле во сопственост
на католичката црква. Биле идентификувани повеќе од 34
масовни гробници на деца кај некои од овие 80 интернати во
училишта за староседелските деца, ширум Канада. Кралицата
Елизабета и канадската влада, уште од 2008-ма постојано ги
одбиваат барањата на Меѓународниот суд за злосторства на
црквата и државата за ископувањето на овие гробници.

Малави

Драги пасторе Аламо,
Ви благодариме за најновите вести за тоа што римокатоличката црква всушност прави. Дозволете ми да ја искористам оваа можност да ве известам дека најголемиот број членови коишто ни се придружија откако ги прочитаа вашите
пораки се токму од римокатоличката црква. Ве молиме продолжете да го информирате светот за вистинската реалност .
Невиниот Мтамбо		
Читипа, Малави

Кралицата Елизабета и принцот Филип беа осудени
за исчезнувањето на десет деца на староседелците од
интернатот во Камлупс, во Британска Колумбија, коешто
се случило на 10-ти октомври 1964-та година. Родителите
од тогаш ги немаат видено своите деца. Изгледа дека овој
судски процес придонесе и за оставката на папата Рацингер.
Доказите од овие судски предмети може да се најдат во
книгата на Кевин Анет „Не е повеќе скриено“.
Меѓународниот суд за обичајно право има повеќе од 450
службеници за обичајно право во 13 земји, со 51 овластени
групи, коишто се активни на локално ниво. На групите коишто
сакаа да се занимаваат со ова обичајно право и коишто сакаа
да конкурираат за тоа, достапни им беа организационите
финансиски фондови. За контакт со Меѓународниот, суд за
злосторства на црквата и државата, со Меѓународниот суд за
обичајно право во Брисел, со неговите локални филијали или
ако сте заинтересирани да волонтирате, испратете е-пошта
на: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, или
јавете се на 386-323-5774 (USA) (за САД) или на 250-591-4573 (за
Канада).
За Авторот
Џуди Бајингтон - Магистриран социјален Работник,
Лиценциран клинички социјален работник, во пензија, автор
на делото „Дваесет и две лица: Поглед кон извонредниот
живот на Џени Хил и нејзините дваесет и две повеќекратни
личности“ (www.22faces.com) е пензиониран терапевт,
јавен говорник, активист и истражувачки новинар чии што
натписи за меѓународните кругови на детска експлоатација
биле цитирани на стотици блогови и веб-локации. Таа е
поранешен супервизор на Центарот за ментално здравје во
Алберта и директор на Центарот за семејно советувалиште
во Прово, главен извршен директор на Центарот за
заздравување на злоупотребувани деца и на Говорничкото
биро (www.ChildAbuseRecovery.com). Ако имате некои
новости во врска со злоупотребата на децата, ве молиме
испратете ѝ електронска пошта на Џуди на адресата:
info@22faces.com
Поканети сте да ја потпишете нашата петиција до
Конгресот, со која се бара истрага за контрола на умот на
децата од страна на ЦИА, со кликнувањето на овој линк:
http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children

Брегот на слоновата коска
(Преведено од француски јазик)
Здраво многу драг пасторе Аламо,
Јас сум пасторот Гома Гба Лéви. Ние тука во Брегот на
Слоновата коска ги затворивме вратите на царството небесно
за неколку семејства, поради изговорот дека полигамистите
не можат да влезат во царството Божјо.
По читањето на вашето издание за полигамијата и вршејќи споредба со стиховите од Библијата, преминувам на
ваша страна. Сега ширум ја отворам оваа врата. Богот на сета
милост нека ни прости.
Исто така би сакал да побарам одредени изданија во врска
со оваа тема, како и „Другите деца на Марија“. Би сакал да
побарам десет копии од книгата Месијата за другите проповедници коишто ги обучувам.
Со братски поздрав,
пастор Лéви
Абиџан, Брегот на слоновата коска
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ТРИ НЕУСПЕШНИ ОБИДИ
ЗА СОБОРУВАЊЕ НА БОГА
(Продолжува од страница 4)
фатиш ХРИСТА, СЛОВОТО БОЖЈО,
кажи ја оваа молитва:
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај
милост за мојата душа, за мене грешниот.18 Верувам дека ИСУС ХРИСТОС
е СИНОТ на живиот БОГ.19 Верувам
дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал
СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на сите мои претходни гревови.20 Верувам дека БОГ го воскреснал
ИСУСА од мртвите, преку силата на
СВЕТИОТ ДУХ,21 и дека во овој момент ТОЈ седи од десната страна на
БОГА, слушајќи ја исповедта за моите
гревови и оваа молитва.22 Ја отворив
вратата на моето срце и те повикувам
ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето
срце.23 Измиј ги сите мои нечисти гревови преку скапоцената крв ТВОЈА,
којашто ја имаш пролеано наместо
мене, на крстот на Голготата.24 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.25 СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ никого нема да отфрлиш,
а тоа значи дека нема да ме отфрилиш
ниту мене.26 Затоа знам дека ТИ си ме
слушнал и дека ТИ си ми одговорил и

знам дека сум спасен.27 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.28
По спасението, ИСУС ни кажува да
се крстиме, во целост потопувајќи се во
вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ
и на СВЕТИОТ ДУХ.29 Вредно учете ја
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и
правете го она што таа ви го кажува.30
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 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. 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).

18 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 19 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4 20 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9 21 Псал. 16:910, 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 22 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13 23 I Кор. 3:16,
Откр. 3:20 24 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14 25 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14 26 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40,
Рим. 10:13 27 Евр. 11:6 28 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 29 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5 30 Пов. зак. 4:29, 13:4, 26:16, Ис.
Нав. 1:8, 22:5, II Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Откр. 3:183:18

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 2014 Сите права задржани Светски Пастор Тони Аламо ®Регистрирано 2014
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