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Цркви ширум светотНов Ерусалим

Светски БилтенСветски Билтен

ЕДИНСТВЕНИОТ ИЗЛЕЗ

(Продолжува на страница 2)

Семето за коешто 
БОГ му кажал на Аврам 
дека ќе ги благослови 
сите народи било семе 
кое има вечен живот во 
себе (Битие 12:3). Сите 
семиња во себе имаат 
привремен или минлив 
живот, само едно семе 
има вечен живот во себе, 
а тоа „семе е СЛОВОТО 
БОЖЈО“, коешто е ИСУС 
(Лука 8:11).1 ИСУС е 
единственото семе, а 
истовремено е и сејач на семето, 
СЛОВОТО БОЖЈО (Лука 8:5-15). 
Ние, коишто сме храмот БОЖЈИ и 
Телото ХРИСТОВО, НЕГОВАТА 
Невеста, го имаме ИСУС со ТАТ-
КОТО преку ДУХОТ да живее во 
нас, така што преку ДУХОТ сме 
станале сејачи на семето на вечен 
живот, коешто повторно е ХРИС-
ТОС, СЛОВОТО (Јован 4:36).2 

Исто така, ние сме тие повика-
ните од светот, ние сме црквата.3 И 
повторно, семето, ИСУС, е СЛО-
ВОТО БОЖЈО. Ние, светците, изб-
раните од светот, црквата – сите 
овие се живот, вечниот живот, 
којшто е семето со бесмртноста 
и повторно, коешто е СЛОВОТО 
БОЖЈО и БОГ кој се отелотвори 
и живееше меѓу нас, ЕМАНУЕЛ, 
што значи БОГ со нас (Матеј 1:23). 

Некои глупави луѓе велат: 
„Па добро, знам дека не ја читам 
Библијата онолку колку што тре-
ба“ и си мислат дека тие глупави 
зборови напишани во Библијата 
се еден вид понизно, скромно 
и искрено признание и дека ќе 
се спасат со тоа што ќе ги кажат 
овие млитави работи. Меѓутоа, 
само се повредуваат себеси 
бескрајно. Зашто „верата доаѓа 
од слушањето, а слушањето од 
БОЖЈОТО СЛОВО“, што повтор-
но е семето, единственото нешто 
што во себе има вечен живот 
(Римјаните 10:17). СЛОВОТО е 
БОГ (Јован 1:1). БОГ е вечен, така 
што ако БОГ живее во вас преку 
доблеста на СЛОВОТО, нико-
гаш нема да умрете, ако останете 
истрајни до крај.4

Сѐ што гледаме на 
земјата воскреснало со 
СЛОВОТО БОЖЈО од 
земјата, за да може јасно 
да го видиме, особено 
ние што го знаеме БОГ 
или што некогаш сме ГО 
спознале.  

„Зашто гневот БОЖЈИ 
излегува на виделина од 
Небесата против сета 
безбожност и неправед-
ност на луѓето, коишто 
ја задржуваат вистината 

со неправедност; зашто ним им е 
познато она што може да се знае 
за БОГА; зашто БОГ им го јави 
тоа.  Па и НЕГОВИТЕ невидливи 
својства, НЕГОВАТА вечна сила и 
БОЖЕСТВОТО може јасно да се 
согледаат од создавањето на све-
тот и да се разберат преку сѐ што 
е создадено; па така, немаат изго-
вор: Зашто иако го познаваа БОГА 
[поранешни Христијани], не ГО 
прославија како БОГ, ниту пока-
жаа благодарност, туку станаа су-
етни во своите мисли и нивното 
будалесто срце се помрачи.  Збору-
ваа за себе дека се мудри, но испад-
наа будали, и наместо да го слават 
бесмртниот БОГ, тие слават лико-
ви на смртни луѓе, на птици, на че-
тириножни животни и на влечуги. 

од Tony Alamo

Пастор Тони Аламо           Аламова Христијанска Нација              Том 20500

1 Мат. 4:3-4, Јован 1:1, 14, I Јован 1:1-3, 5:11, Откр. 19:13   2 Марko 16:15-16, I Кор. 1:21-24, 6:19, II Кор. 5:17-21   3 Јован 15:16, 19, 17:6, 14-16, II Кор. 6:14-18, I Пет. 2:9   
4 Мат. 4:4, 10:22, 24:13, Јован 5:24, 6:63, 11:26, 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 5:10-11, I Јован 2:24-25   

Тони Аламо од лево со нови верници што треба да се 
покрстат, од 1970 година

Христијански 
      цркви на 
  Тони Аламо
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(Продолжува од страница 1)
„Затоа БОГ се откажа од нив и 

ги препушти на сладостраста на 
нивните срца, еден со друг да си 
ги обесчестуваат телата: Оние кои 
ја заменија БОЖЈАТА вистина со 
лага, и се поклонуваа и му служеа 
на созданието наместо на Созда-
телот, којшто е благословен за на-
век. Амин. Затоа БОГ ги предаде 
на срамни страсти; дури и нивни-
те жени го заменија природниот 
начин на водење љубов со непри-
роден; И мажите, исто така, го 
напуштија природниот однос со 
жените и ги распалија страстите 
еден кон друг. Мажи со мажи пра-
ват срамни нешта и врз себе ја до-
биваат заслужената [оправданата] 
казна за својата грешност.  

„Бидејќи тие не сакаа да го при-
фатат БОГА во своите умови, БОГ 
ги препушти на нивните изопаче-
ни умови, да прават непристојни 
работи. Се исполнија со секаков 
вид неправедност, блуд, расипа-
ност, алчност, злоба; полни со 
завист, убиства, раздор, измама, 
подмолност и озборувања. Кле-
ветат, го мразат БОГА, дрски се, 
арогантни, фалбаџии, постојано 
измислуваат нови начини да на-

прават некое зло. Непослушни се 
кон родителите, неразумни, вете-
ното не го исполнуваат, бездуш-
ни се, нескротливи и безмилосни. 
Иако знаат дека според БОЖЈАТА 
правда [затоа што еднаш беа спа-
сени], тие што така постапуваат 
заслужуваат смрт, не само што си 
тераат по свое, туку ги поттик-
нуваат и другите така да прават“ 
(Римјаните 1:18-32).5

Светот сега повторно изгле-
да како оној свет од времето на 
Ное (Битие 6:5-7, Матеј 24:37-
44). Умовите на денешните луѓе 
ја претворија БОЖЈАТА висти-
на во лага (Римјаните 1:21-25).6 
Вистината за БОГ е дека ТОЈ е 
единственото семе што има ве-
чен живот во СЕБЕ. И сега ве-
лат, како што велеа во времето на 
Ное, дека оваа вистина за БОГ 
како единствено семе на вечен 
живот е лага и оваа подмолна, 
расипувачка и многу навредли-
ва измислица им ја пренесува-
ат на нашите деца во сите јавни 
училишта.  Не им е доволно да 
стапуваат во брак едни со други. 
Сакаат да ги учат нашите деца 
дека БОЖЈАТА вистина е лага. 
Тие прифатија демони (хомо-
сексуални демони) во себе, сил-
ни демони што ги тераат да се 
поклонуваат на телесни нешта, 

така што тие му служат на со-
здаденото, а не на Создателот 
(Римјаните 1:25). Поради ова, 

БОГ ги остави. ТОЈ ги предаде на 
срамни страсти, на нивните срам-
ни страсти, кои тие толку многу 
ги сакаат. БОГ гледа како тие го 
отфрлија НЕГО и НЕГОВИОТ 
вечен живот, и како пакосно се 
борат против НЕГО, па така БОГ 
повеќе не се грижи за нив.  БОГ 
се откажува од нив и ги препушта 
да уживаат во она што сакаат, а 
тоа се срамните страсти! ТОЈ им 
дозволува да прават што сакаат 
– жени со жени, мажи со мажи, 
лезбејство и хомосексуалност.  

Сепак, семето БОЖЈО, семето 
на вечниот живот на БОГА, не би 
живеело во душа која е расипа-
на, затоа што вистината БОЖЈА 
ќе ја претворат во лага! Овој хо-
мосексуален демон е силен, но 
ИСУС, семето на вечен живот во 

Аламово Свештенство на интернет
www.alamoministries.com

Нигерија
Драг Пасторе Тони,

Ви испраќам поздрави во име 
на Исус. Со задоволство можам 
да ви кажам дека веќе станав 
слуга на Бога преку вашата госпел 
литература што ја читам и преку 
вашата радио програма на Радио 
Африка. Ви благодарам што го 
ширите Словото Божјо кај нас. Јас 
неодамна се преобратив и сакам 
да ми ја испратите комплетната 
Света Библија и билтени со 
книгите Месијата. Јас бев 
изгубен, но повторно се најдов.

Господ силно да ја благослови 
вашата црква. Се надевам дека 
наскоро ќе добијам одговор од Вас!
Со почит,
Моне Акинва со семејството
Саншајн стејт, Нигерија

5  Бит. 19:1-13, 24-25, Лев. 18:22, 20:13, Пов.
Зак. 22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, I Цар. 14:24, 
15:11-12, II Цар. 22:1-2, 23:7, Езек. 16:49-50, 
Рим. 1:18-32, I Кор. 6:9-10, I Тим. 1:9-10, II Тим. 
3:1-5, Јуда 7, Откр. 22:14-15   6 I Тим. 4:1-3, II 
Тим. 4:3-4,  Пет. 2:1-3   

Пастор Р.В. 
Ратнам ја дели 
литературата на 
Пастор Аламо во 
селата на Андра 
Прадеш, Индија

ЕДИНСТВЕНИОТ 
ИЗЛЕЗ
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НЕГО, е многу посилен.7 БОГ ни 
вели да го отфрлиме ѓаволот и 
тој ќе побегне од нас (Јаков 4:7).8 
Но, светската влада вели дека 
ако пружаме отпор на хомосек-
суалноста, вршиме злосторство 
од омраза.

Пред ИСУС да се воздигне на-
зад во Небесата, ТОЈ ја победи 
смртта, Пеколот, гробот, Сатаната 
и сите злобни демони, а секој кој го 
отфрла вечниот живот ќе го добие 
она што го заслужува за неговите 
расипани одлуки.9 Ќе ја добијат 

оправданата казна, а тоа е Пеко-
лот и Огненото езеро, вечни маки.   
Сами си го прават тоа, исто како во 
времето на Ное (Лука 17:26-30). 

Стана мода да се следи Сата-
ната, кој ја заведе целата земја 
(Откровение 12:9).10

Медиумите и власта го претста-
вуваат СЛОВОТО БОЖЈО како 
злосторство од омраза, но тоа е 
единствениот начин на живот и 
бегство од вечноста на маките и 
агонијата во Пеколот и Огненото 
езеро. ИСУС и НЕГОВИТЕ луѓе се 

единствените што се грижат за ва-
шата душа. Не дозволувајте духот 
на Сатаната да ве убеди во спротив-
ното. Не сте родени такви. Демонот 
можеби навлегол во вас додека сте 
биле многу млади, но ИСУС ги ис-
терува демоните од луѓето.11 ТОЈ е 
ЖИВОТ и изобилен живот.12 „Јас 
дојдов за да дадам живот, живот со 
сето негово изобилие“ (Јован 10:10). 

Ако ви покажам како да избега-
те од вечно проклетство, дали ќе 
верувате дека ова е злосторство од 
омраза? Животот овде е краток, 
но вечноста е долга.13 Таа никогаш 
не завршува. Душите на луѓето ќе 
живеат засекогаш во Рајот или во 
Пеколот.14 Сите ние сме човечки 

(Продолжува на страница 4)

7 Пов.Зак. 4:39, 32:39, I Сам. 2:6-8, I Лет. 29:11-12, II Лет. 20:6, Псал. 46:1, Иса. 44:6, 45:23, Ерем. 10:10, 18:6, 
Дан. 4:35-37, Јован 10:29, Дела 17:24-26, Откр. 1:12-18   8 Мат. 4:1-11, Рим. 12:9, Ефес. 4:27, 5:3-17, I Сол. 
5:21-22   9 I Лет. 28:9, Јов 4:7-9, 21:14-20, Изр. 1:22-32, 8:36, 10:25, Иса. 1:15-20, Дан. 12:2-3, Лука 12:4-9, Јован 
3:16-21, 36, Рим. 1:18, I Кор. 6:9-10, Јуда 14-15, Откр. 20:11-15, 21:8, 27   10 Мат. 24:11-12, 24, I Тим. 4:1-2, II 
Тим. 3:13, II Пет. 2:1-3, Откр. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   

Мисури

11 Мат. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mapko 1:34, 39, 
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Лука 11:14   12 Јован 11:25-26, 
14:6   13  II Сам. 14:14, I Лет. 29:15, Јов 7:6-10, 8:9, 
9:25-26, 14:1-2, Псал. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-
48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, 
Проп. 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Иса. 2:22, 40:6-8, 24, 
51:12, Јаков 1:10-11, 4:14, I Пет. 1:24   14 Иса. 66:24, 
Дан. 12:1-3, Мат. 25:31-46, Mapko 9:42-48, Јован 5:26-
29, Рим. 2:1-16, Откр. 14:9-11   

Драг Пасторе Тони, 
Пред десет дена отидов во 

селото на мојот татко Сандипуди 
за да ја видам нашата стара куќа. 
Таму имаше една верничка што 
беше премногу болна, легната на 
постела, и луѓето мислеа дека ќе 
умре, но јас ја посетив и се молев 
за неа.  Бог ги слушна молитвите и 
целосно ја излечи. Заради ова дело, 
целата улица ми искажуваше почит, 
но јас им кажав  „Тоа не од мене, туку 
Исус Христос го стори тоа. Да го 
славиме и да го почитуваме Него“.

Верувам дека вашите драгоцени 
молитви ми помогнаа во Неговата 
црква. Да Го славиме преку дела и 
зборови.

Ви благодарам на сите. Ве 
молам повеќе молете се за мене и 
за нашата мисија.
Со љубов кон Него,
Вашиот брат, 
Раџеш Татапуди
Андра Прадеш, Индија

Индија

Конго
(Преведено од француски јазик)

Светски Пасторе Тони Аламо,
Мир со Христа! Јас сум Пастор Андре Хиларион, еден од најверните 

читатели на Вашите билтени. Во 2006 година за прв пат ги најдов Вашите 
публикации и тие целосно ја променија мојата црква. Затоа што Светиот 
Дух ми ги отвори очите додека ги читав. Од таа причина, во црквата во 
којашто јас сум пастор, сега ја користиме литературата „Тајните на Папата“ 
како алатка за посведочување на јавни места и Господ сега ни приредува 
одлични нешта. Секоја недела примаме нови души што биле допрени од 
Светиот Дух откако ја прочитале и прифатиле литературата со тоа што му 
го предале своето срце на Исус за да започнат нов живот.

Затоа, би сакале да Ве замолиме редовно да ни испраќате повеќе пошта 
со статии на француски јазик за да можеме да основаме дистрибутивен 
центар за литературата на Пасторот Тони Аламо.  

Инаку, Пасторе Тони Аламо, вашиот Бог е и наш Бог. Вашата мисија е и 
наша мисија. И Вашата борба е и наша борба. Однапред Ви благодарам и му 
се молиме на Семоќниот Бог да бидеш сѐ поголем гласник како благослов за 
нас и за луѓето од сите народи.
Андре Хиларион
Кимпесе, Демократска Република Конго

Драги Пасторе Тони Аламо,
Многу сум ѝ благодарен на Вашата црква и на откровението на 

вистините што Бог Ви го дал. Навистина ми ги отворивте очите и ја 
зацврстивте мојата верба во Бога, ми ги откривте измамите на Сатаната, 
на светската влада, нејзиното работење против нас, Невестата и сите 
други што тој ги користи на овој изгубен свет.

Ве молам испратете ми ги сите материјали што можете да ги понудите. 
Би сакал да ги добијам СИТЕ. Многу Ви благодарам и нека Светиот Дух 
силно ве благослови Вас и Вашата црква со Неговата благодат и сила!

Ве молам спомнувајте го и моето име во Вашите молитви.
Христијанин,
Тери Бирмингем                   Камерон, МО
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суштества.  На сите ни е дадено 
правото на избор меѓу животот 
и смртта, меѓу БОГ и Сатаната.15 
Кога ДУХОТ БОЖЈИ навлегува 
во вас и вие ГО задржувате на тој 
начин што секојдневно го прима-
те НЕГО, НЕГОВОТО СЛОВО, ќе 
може да ја имате НЕГОВАТА жи-
вотна сила и таа да живее во вас 
со НЕГОВАТА моќ сѐ до смртта. 
Сепак, целосно мора да се посве-
тите на тоа. Сатаната не си игра со 
вас! Тој сака да ве однесе со него 
во Пеколот и во Огненото езеро. 

Ниту пак БОГ си игра со вас. 
ТОЈ умре за нас на крстот на Гол-
гота, потоа се крена од мртвите и 
се воздигна во Небесата за да ни 
докаже дека ТОЈ е БОГ и има моќ 
да нè спаси и да нè воскресне на 
последниот ден.16

Љубовта не е секс. Љубов е да ги 
почитувате БОЖЈИТЕ заповеди 
(I Јован 5:3).17 Ако ги почитувате, 
ќе живеете. ИСУС рекол: „Оној 
што вели дека МЕ спознал (МЕ 

(Продолжува од страница 3)

(Продолжува на страница 8)

Арканзас 

15 Пов.Зак. 30:14-20, Ис.Нав. 24:14-15, Езек. 18:19-
32, 33:11, Јоил 3:14, Мат. 16:24-27   16 Mapko погл. 
16, Јован 11:25-26, Дела 2:29-33, 4:10-12, I Кор. 15:3-
22, I Пет. 1:3-5   17 Исх. 20:6, Пов.Зак. 7:9, 11:1, 13-15, 
30:16, Ис.Нав. 22:5, Јован 14:15, 21, 15:10, II Јован 6

Кенија
Здраво Пасторе Тони Аламо,

Ви благодарам за Вашата грижа. Толку бев благословена 
од Вашиот билтен „Го најдов Исус на веб-страницата на Тони“. 
Ја прочитав статијата и ја кажав молитвата за проштевање од 
билтенот. Искрено се покајав за моите гревови и се расплакав од 
покајание за сето време што го потрошив на светот во богохулење! 
Почувствував како товарот на гревот ме напушта. Впрочем, се 
чувствувам лесно и слободно. Пропуштив толку многу радост, 
радоста да ти бидат простени гревовите, радоста да живееш со 
Христа. Му благодарам на ГОСПОД што ми ја спаси душата и се 
молам СВЕТИОТ ДУХ да ме води низ ова духовно патување. Сега 
јас сум почетник во ова духовно патување. Ве молам покажете 
ми како да го продолжам моето патување и да го засрамувам 
ѓаволот и неговите лаги. Уште еднаш им искажувам благодарност 
на вашите цркви затоа што обезбедуваат сѐ што се однесува до 
религијата. Господ силно да Ве благослови Вас и Вашите цркви.
Сара Тери      Бунгома, Кенија

Драг Пасторе Тони,
Денес се видов со еден пријател кој е прероден Христијанин. 

Тој беше на погреб. Покојниот беше свештеник и голем број 
луѓе присуствуваа на погребот. Постојат сведоштва дека пред да 
почине, каде и да одел, без разлика дали во супермаркет или во 
аптека или, пак, додека се движел по улица, тој им велел на луѓето: 
„Дали сте го спознале Исус Христос како ваш личен Спасител? 
Дали сте праведни пред Бога?“  Тој го правел ова каде и да оди, та 
дури некои луѓе се прашувале зошто тоа го правел.  

На погребот, неговата ќерка станала и рекла: „Сакам да ви кажам 
една приказна за мојот татко. Кога бев мала, околу 13 години, 
честопати одев со него, и каде и да одевме, тој застануваше да ги 
праша луѓето дали се праведни пред Исус, или пак ги запрашуваше: 
„Дали сте го спознале Исус Христос како ваш личен Спасител?“ 
Понекогаш имав чувство дека претерува со тоа. На сите им го 
кажуваше тоа постојано. 

Еднаш  влеговме во автомобилот го прашав: „Тато, зошто мора 
на сите да им зборуваш за Исус?“ Тој ми рече: „Ќерко, ќе ти кажам 

една приказна. Кога имав 17 години, на 
сон ми се јави дека сум умрел и дека сум 
заминал во Рајот. Тоа беше најубавото 
место. И ме одведоа до работ на Рајот и 
погледнав долу кон Пеколот. Видов раце 
кренати нагоре и  гласови кои викаа кон 
мене: „Зошто не ни кажа? Зошто не ни 
кажа? Зошто не ни кажа?“ Тоа беа луѓе 
што ги познавам. Сонот заврши, а јас 
бев повторно овде на земјата и затоа 
сега им кажувам на сите“.

Мојот пријател рече дека тоа го 
потсетувало многу на нас, затоа што каде 
и да одиме, ние ја делиме литературата 
на Пастор Аламо. Тој рече дека Пастор 
Тони ги предупредувал луѓето со 
години.
Слава му на Господа,
Брат Томи

љуби), а не ги почитува МОИТЕ 
заповеди е лажго и не ја има во себе 
вистината (I Јован 2:4)“. „Бидејќи 
тие не сакаа да го прифатат БОГА 
во своите умови, БОГ ги препушти 
на [нивните] развратн[и] ум[ови]“ 
(и на нивниот развратен животен 
стил), да прават работи коишто 
Сатаната сака да ги прават и 
неговиот злобен дух ги тера да 
сакаат тоа да го прават (Римјаните 
1:28-32).

Нека будалите бидат кралеви 
и нека владеат со светот со богат-

ство, перверзија, политика и дру-
ги нешта, но нека моето срце до-
несе љубов што никогаш нема да 
замре. Примете го семето на веч-
ниот живот. Започнете со тоа што 
ќе ја кажете следнава молитва:

ГОСПОД сака да им кажете на 
другите за вашето спасение (Маркo 
16:15). Можете да станете дис-
трибутер на госпел литературата 
на Пасторот Тони Аламо. Ќе ви 
испратиме литература бесплатно. 
За повеќе информации, јавете ни 

ЕДИНСТВЕНИОТ 
ИЗЛЕЗ
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Нигерија

Њујорк

Преведувачот за јазикот свахили 
е мајка на три деца чиј сопруг е пас-
тор. Ни рече дека искрено мора да ни 
каже дека кога работела на различ-
ните текстови од литературата што 
се однесувале на папата, си мислела 
дека некои од обвинувањата против 
папата и Католичката црква се мал-
ку веројатни и претерани. Ни кажа 
дека знае дека Католицизмот е лаж-
на доктрина, така што вистината на 
пораките не е битна сѐ додека ги од-

Шведскиот преведувач бил израс-
нат како протестант, но долги години 
не бил во контакт со црква, религија 
или Бога. Тој е политички активист и 
се бори против различни неправди во 
шведската влада. Автор е на политич-
ки блогови, посетува конференции и 
паралелно врши преводи на литера-
турата.  Тој е цврсто убеден во своите 
верувања, но додека читаше извадок 
од книгата Месијата, започна да пла-
че кога прочита „Толпата извикуваше, 
’распнете го, распнете го’. 

Ни рече: „Сум проучувал различни 
теории на заговор, но никогаш досега 
не сум видел некој да го поврзе тоа тол-
ку добро со Ватикан. Ова е неверојатно. 
Навистина ми се допаѓа да го правам ова. 
Започнувате да влијаете врз мене. Додека 
пишував на мојот блог во еден момент 
сфатив дека го цитирам Откровението.“

Српскиот преведувач, којшто е дипло-
миран историчар, рече дека е навистина 
возбудливо да се биде дел од ова. Ни кажа 
дека историјата на Србија е испреплете-
на со религиски прогони со голем број 
убиства и Пастор Аламо го доживува тој 
религиски прогон, но не престанува да 
зборува. Рече дека ова е возбудливо.

Работиме на преводи на Илаконо 
(јазикот којшто се зборува на северни-
те Филипини) и еден од преведувачи-
те е млад човек кој бил израснат како 
Пентекосталец, дипломирал на теолош-
ка богословија и предава во Библиско 
училиште за деца. Во рамки на нивната 
црква има 50 други цркви што се расеани 
насекаде низ северниот дел на Филипини 
и секоја има свој пастор. Тој моментал-
но работи со Американското библиско 
друштво на превод на образложенија од 
Библијата за секоја книга од Библијата.

Ни кажа дека кога првпат ги поглед-
нал авторските права на „Тајните на Па-
пата“, „Папата бегалец“, „Исус рече дека 
Сатаната ќе има црква и влада“ и „Кра-
лица на курвите“, забележал дека тие се 
напишани во 80-тите и 90-тите години. 
Вели дека е фасцинантно тоа што Пас-
тор Аламо ги напишал овие факти тол-
ку одамна кога никој не можел да увиди 
дека тие се вистина, а сега тоа може да се 
види многу лесно. Пастор Аламо ги зна-
ел овие работи пред сите останати и ги 
објавил за да ги предупреди луѓето. 

Тој ни кажа дека Филипинците се тол-
ку големи Католици што не можеш да 
зборуваш со никој од нив за Господ, но 
откако ги прочитал писмата на луѓето 

Од нашиот Оддел за превод
што бараат литература за да ја дистрибуи-
раат и сведоштвата на луѓето, побарал по 
сто примероци од секој текст и помогнал 
да се преведат за да може да ги раздели на 
луѓето.  Исто така, порача голем број при-
мероци од книгата Месијата. Тој рече: 
„Преведувам за Библиското друштво, но 
ова едноставно ја освојува душата“. Ни 
кажа дека се чувствува многу горд што е 
дел од ова и дека ја користи литературата 
на своите часови. Ни рече: „Сум  посету-
вал богословија и го носам тоа во себе, но 
оваа литература е вистинска и сериозна. 
Можам да ја увидам сериозноста на она 
што се случува во мојот живот. Оваа ли-
тература е тоа што се случува сега“.

влекува луѓето од неа. Но сепак, таа 
вистински не верувала во нив.

Една вечер нејзиниот сопруг ја читал 
литературата и ја прашал: „Зошто вооп-
што ги нарача?“ Таа му одговорила: „За да 
можам да им ги поделам на луѓето кога ќе 
ги носам децата во паркот“. Тој веднаш ѝ 
рекол: „Апсолутно не! Ќе ги чуваш овие! 
Не можеш туку така да ги поделиш. Тие ја 
кажуваат вистината! Треба да ги проучи-
ме. Јас посетував Библиски колеџ и овие 
нешта се предаваат и се документираат и 
сѐ што е пишано овде е вистина“.

Таа го погледнала и си помислила: „Си 
посетувал Библиски колеџ пред толку го-
дини и си знаел дека овие работи се ви-
стина. Што стори ти и што стори колеџот 
за да го предупреди светот? Ниту ти, ниту 
некој друг сторил нешто во врска со тоа. 
Овој човек (Пастор Аламо) е повикан од 
Бога да зборува, затоа што ниту ти, ниту 
некој друг не зборувал,  ниту пак ќе збо-
рува“. Таа рекла: „Сега верувам и ми се 
гади од оние што не ја кажале вистината, 
туку ја криеле“.

Почитувана Црква на Аламо,
 Ве поздравувам во името на нашиот благословен Господ и Спасител Исус 

Христос.  Светскиот билтен на Христијанската црква на Тони Аламо во голема 
мера ги менува животите во Игода Лиса Таун во Нигерија. Миропомазанието 
на овој билтен е толку многу големо. Ми помогна во мојот духовен живот со 
тоа што ме издигна на ново ниво на разбирање на Божјите нешта. Вашиот 
дистрибутер ми го даде вашиот билтен насловен „Земјотрес“. Имав можност 
да го споделам со други луѓе, и на сите што им ја дадов литературата, го 
примија Исус како нивен личен Господ. Слава му на Бога. 

Би ве замолил да ни испратите повеќе литература за да ни помогне да 
освоиме што повеќе души.  Бог да ја благослови вашата работа. Ви благодарам.
Со почит кон Христос,
Јасау Имаму                          Ондо Стејт, Нигерија

Драги Пасторе Тони Аламо,
Го добив Вашиот билтен  во метрото во Њујорк, во момент кога 

ми беше најмногу потребен. Информациите во Вашата литература 
се многу важни.

Исто така, би сакал да ја добијам Вашата книга Месијата, 100 
билтени и пораки на ЦД.
Ви благодарам.
Ерик Ф.         Рајнбек, Њујорк
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27-ми октомври, 2014
Моето име е пастор Исаке Робер-

то. Јас сум од Лондрина, државата 
Парана, Бразил, и би сакал да споде-
лам нешто преку оваа 
е-пошта. Веќе 15 годи-
ни сум пастор во Лон-
дрина. Пред три годи-
ни, моето семејство 
многу се исплаши  од 
еден трагичен, но го-
лем настан.  

На 24-ти јули 
2011-та, нашата ќерка 
Беатриз Габриела (на 
седумгодишна возраст), 
доживеа сериозна 
сообраќајна несреќа, 
кога беше удрена од  еден таксист 
додека го поминуваше пешачкиот 
премин. Ударот беше толку силен 
што, судејќи според истражителите, 
таа беше фрлена околу 21 стапка (6,4 
метра) од местото на ударот. Дотрчав 
до неа, видов дека не дише и се 
сеќавам дека извикав: „Некој нека 
повика брза помош!“ Кога повторно 
погледнав кон неа, видов гума на 
мотоцикл и слушнав глас којшто 
рече: „Јас ќе ви помогнам. Јас сум 
пожарникар“. Во тој момент, Бог за 
прв пат ни одговори. Пожарникарот ја 
легна Беатриз на грб и ѝ изведе масажа 
на срцето, а таа почна да искашлува 
крв. Брзата помош пристигна и 
додека ја згрижуваа во амбулантната 
кола, јас почнав да се молам. Ѓаволот 
ми се спротивставуваше и во умот ми 
ја покажа сликата на едно момче кое 
што го познавав, а кое што 
беше удрено од автомобил 
и ја загуби способноста за 
говор и за координација. 
Сега неговото семејство го 
турка во инвалидска количка. 
Во тој момент, ѓаволот ми ја 
предаваше таа слика и ми 
кажуваше: „Еве како ќе ѝ биде 
на твојата ќерка“.

Таа беше однесена во 
болница и примена со след-
ната дијагноза: скршеница на 
левата нога, сршеница на ле-
вата надлактица, скршеница 

и на десната и на левата клучна коска, 
длабоко расцепување на слезината, 
белодробна дисторзија и повреда на 

главата од 3-ти степен 
(4-тиот степен е  смрт).

Кога стигнавме во 
одделот за интензив-
на нега, ја видовме на-
шата ќерка поврзана 
на неколку апарати. 
Дишеше преку маши-
на и беше во кома. Три 
дена по несреќата, на 
27-ми јули, неврохи-
рургот кој што се гри-
жеше за неа, нé пови-

ка и ни рече: „Немам добри вести. 
Нејзината состојба се влоши. Беа-
триз не реагира на лекови и разви 
кранијална хипертензија. Мозокот ѝ 
отекува. Поради таа причина, крвта 
не може да циркулира низ мозокот, 
па затоа по неколку часови, Беатриз 
ќе доживее мозочна смрт“. Лекарот 
нѝ кажа: „Има уште една последна 
алтернатива, а тоа е да ѝ се направи 
хируршка операција, со која би ѝ се 
извадиле парчиња од двете страни 
на черепот, со што би се намалил 
притисокот на нејзиниот мозок, кој 
потоа би имал простор  да се шири. 
Сепак, не постои никаква гаранција 
дека нејзината состојба ќе се изме-
ни, ниту пак дека ќе може да ја из-
држи операцијата“. 

Ние им дадовме овластување 
да се направи операцијата, бидејќи 
знаевме дека последниот збор 

секогаш му припаѓа на Бога. Додека 
ги вршеа подготовките, ни кажаа да 
бидеме покрај Беатриз за да можеме 
да се збогуваме со неа. Жена ми почна 
да се моли, додека јас се јавував на 
други посредници на кои што им ја 
објаснив ситуацијата. Додека жена 
ми се молеше, наведната над телото 
на Беатриз, една личност ѝ пријде и 
ѝ рече: „Мајко, ве советувам да му се 
молите на Бога да ја земе, бидејќи ако 
преживее, таа единствено ќе вегетира 
во кревет“. Неколку часа подоцна, 
примив една порака на мојот телефон 
од  золвата, која што без да знае што 
се случило, нé извести дека цело 
попладне се молела и дека доживеала 
некаква визија. Таа видела зол дух, кој 
што ѝ пришол на жена ми и ѝ ги кажал 
токму истите тие зборови. 

Операцијата траеше речиси пет 
часа. Кога ја донесоа Беатриз во од-
делот за интензивна нега, главата 
ѝ беше целата во завои, а лицето ѝ 
беше изобличено. Тогаш, единстве-
ното нешто што можев да го напра-
вам  беше да чекам. Му се молевме 
на Бога да ја исцели, но лошите вести 
продолжија да доаѓаат—пневмонија, 
инфекција добиена во болницата.  

Еден ден пред роденденот на Бе-
атриз (на 8-ми август), докторот ни 
кажа дека планира да престане да ѝ 
дава седативи, за да види дали ќе се 
разбуди од комата. Јас прашав: „Што 
мислите, колку време ќе ѝ биде по-
требно за да се разбуди?“ „Не постои 
начин да дознаеме со сигурност“, ми 

одговори. „Може да се раз-
буди денес, утре, следната 
седмица, следниот месец, 
следната година, но исто 
така, може и никогаш да не 
се разбуди“, заклучи тој. 

Неколку дена подоцна 
ѝ го тргнаа апаратот за ве-
штачко дишење. Се радував-
ме бидејќи таа почна да се 
буди. Но, во текот на ноќта, 
Беатриз вдишала течност и 
дишењето ѝ се влоши. Кога 
пристигнавме во болницата, 
видовме дека таа дишеше со 

Сведоштво за излекување
(Преведено од португалски)
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тешкотија. Медицинскиот тим пра-
веше сé што може за да ѝ стане по-
добро. Отидовме да ручаме, а кога 
се вративме и замоливме да нé пу-
штат внатре, бевме запрени. Поглед-
нав низ вратата и видов како речиси 
целиот тим го  опколил нејзиниот 
кревет и плачеше. Моравме да по-
чекаме неколку минути, а кога ни 
дозволија да влеземе, видовме дека 
повторно ѝ ја вметнале цевката за 
дишење. Еден од лекарите ни кажа: 
„Можеби ќе мораме да ѝ направиме 
трахеотомија и Беатриз ќе мора да го 
дише кислорот преку цевка. Повеќе 
нема да може самата да дише“. Уште 
повеќе лоши вести—уште една при-
чина да се молиме. Неколку дена по-
доцна, Беатриз се разбуди од кома и 
ја однесоа во амбулантата. 

Продолживме да го повикував-
ме Бога, постејќи цело време. Кога 
Беатриз ја однесоа во амбулантата, 
собата ја трансформиравме во мо-
литвен центар, каде што се молевме 
24 часа дневно. Пуштавме некои бо-
гослужбени песни. Секој час се мо-
левме. Луѓето ќе влезеа и ќе ја видеа 
Беатриз како лежи во креветот, со 
гипс на нејзината нога, прикачена на 
машините за дишење и хранење, и 
ќе кажеа: „Како е можно да има толку 
многу мир на ова место?“ Севкупно, 
таа беше хоспитализирана 53 дена.

Кога Беатриз беше пуштена од 
болница, ја донесовме дома, без 
да покаже некои видливи знаци на 
закрепнување. Дома имавме бол-
нички кревет, столче за туширање и 
инвалидска количка. Жена ми разго-
вараше со еден физиотерапевт и го 
праша: „Докторе, што мислите, колку 
време ќе ѝ биде потребно на Беатриз 
за повторно да прооди?“ Докторот 
вака ѝ одговори: „Долги години се 
занимавам со ова. Никогаш не сум 
прочитал, во ниедна медицинска ли-
тература, ниту пак сум чул, дека некој 
преживеал ваква несреќа каква што 
преживеала Беатриз. Можеби еден 
ден ќе биде во состојба да чекори 
употребувајќи патерици или помош-
но средство за одење, но да биде во 
состојба повторно нормално да че-
кори—по мое мислење—никогаш 
повеќе“. Сепак, ние во духот бевме од-

лучни, да не дозволиме таа да заврши 
на таков начин. Продолживме цврсто 
да го бараме Господа, понекогаш во 
верата, понекогаш плачејќи, но секо-
гаш со верба. Еден ден ја однесовме 
во клиниката на заедницата, бидејќи 
ни требаше упат, а на лекарот му ка-
жав дека ни е итно потребен. Лекарот 
побара да ја види Беатриз и кога вле-
гов кај него, носејќи ја на раце, тој ме 
праша: „Господине, зошто толку брза-
те? Што би можело да се промени во 
состојбата на ова дете?“

На Беатриз ѝ беше потребна 
операција за да ѝ се вградат протези 
на местата каде што ѝ беа отстранети 
парчињата од нејзиниот череп. Ни 
проценија дека операцијата ќе чини 
приближно 147 500 бразилски реали 
или 60 000 американски долари. Ги 
немавме тие пари, па тоа беше уште 
една причина да се молиме.  Откако 
преку еден пријател примивме на-
соки од Бога, започнавме кампања 
за да ги собереме тие средства. Еден 
четврток примив телефонски повик. 
Ми се јави една жена, која што почна 
да ми поставува прашања во врска 
со Беатриз. Ме праша за тоа уште 
колку средства ни се потребни, а јас 
ѝ кажав  57 000 бразилски реали или 
23 000 американски долари Таа ми 
рече дека ќе види дали може да на-
прави нешто за нас. Следниот поне-
делник, кога отидов до банката за да 
го извлечам износот што го имавме, 
дознав дека таа личност ни ја депо-
нирала сумата којашто ни беше по-
требна.  За 40 денови, успеавме да 
го собереме секое пени коешто ни 
беше потребно. Слава Му на Бога!

Операцијата се случи  на 23-
ти декември 2011 г.  Во тоа време, 
Беатриз веќе беше во состојба да 
седи, потпомагајќи се со неколку 
перници, а можеше исто така да 
седи и во инвалидската количка. На 
27-ми декември, отидов да ѝ кажам 
догледање на Беатриз пред да одам 
во црквата. Ја фатив за раце и ѝ ка-
жав дека ќе одам во црквата. Тогаш 
почувствував дека ми ја влече рака-
та. Цврсто ја задржав и одеднаш, таа 
стана. Се исплашив и се повлеков 
еден чекор наназад, а во исто време, 
таа направи чекор нанапред и про-

должи да оди. Бог е верен!
Како одминуваа деновите, така 

Беатриз продолжи да си ги враќа 
своите способности. Таа почна да 
зборува и да пишува. Во мај 2012 г. 
таа повторно се врати на училиште. 

Денес, три години подоцна, таа 
претставува живо сведоштво за нат-
природното чудо, доказ дека Бог е 
верен на Неговото Слово и делува во 
корист на сите оние кои што верува-
ат во Него. Словото коешто  секогаш 
треба да го имате во своите животи 
гласи:  „СÉ Е МОЖНО ЗА ОНОЈ којшто 
ВЕРУВА“ (Марко 9:23).

Пред неколку дена, жена ми оти-
де кај една жена физиотерапевт и 
таа тогаш му ја покажала Беатриз на 
еден свој студент, кажувајќи му: „Ова 
е чудо, бидејќи да не постоеше Бог, 
таа немаше да биде тука. Медицината 
не можеше ништо да направи за неа“. 

Медицината не можеше ништо 
да направи, но БОГ МОЖЕ! ТОЈ МОЖЕ 
ДА ДЕЛУВА И ВО ВАШИТЕ ЖИВОТИ, 
ИСТО ТАКА!
Пастор Исаке Роберто

Ова сведоштво беше споделе-
но со целата црквена заедница во 
Лондрина и претставуваше при-
мер за Божјата сила, преку која Тој 
ја тестира нашата вера. Погледне-
те го сведоштвото, коешто го сни-
мивме во црквата и го објавивме  
на YouTube:     http://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = Y H q b B k 0 A 4 n A .

Куба
(Преведено од шпански јазик)

Поздрав од Куба,
Нека Божјиот мир биде со сите. 

Благодарение на Господ, денес 
сме благословени да подигнеме 
два нови пакета што ни стигнаа.

Пренесете им ја нашата 
благодарност на сите слуги на 
Бога што се благословени да 
го шират Словото низ целиот 
свет преку оваа црква. Посебна 
благодарност до сите.
Бог да ве благослови,
Отец Мареро             Хавана, Куба

http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA
http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA
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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. 16:9-10, 
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   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. Н. 1:8, 
22:5, II Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

се или испратете ни е-порака.  Спо-
делете ја оваа порака со други луѓе.

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај ми-
лост за мојата душа, за мене грешниот.18 
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИ-
НОТ на живиот БОГ.19 Верувам дека ТОЈ 
умрел на крстот и ја пролеал СВОЈАТА 
скапоцена крв заради проштевање на 
сите мои претходни гревови.20 Веру-
вам 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 гревов и преку скапоцена-
та крв ТВОЈА, којашто ја имаш пролеа-
но наместо мене, на крстот на Голгота-
та.24 ТИ нема да ме отфрлиш, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ќе ми ги простиш гревови-
те 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 од-
говорил и знам дека сум спасен.27  ТИ се 
заблагодарувам ГОСПОДЕ ИСУСЕ за 

спасението на мојата душа и благодар-
носта моја ќе ја изразам правејќи го она 
што ТИ го заповедаш и нема повеќе да 
грешам.28

„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.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 так-
ви се на пример Новата интернационал-
на верзија, или Новата Верзија на Кралот 
Џејмс. Вака гласи цитатот од Римјаните 
13:1-4 во оригиналните списи: „Секоја 
душа нека им се покорува на високите 
сили. Затоа што не постои друга власт 
освен онаа на БОГА: властите коишто 
постојат се ракоположени од страна на 
БОГА. [Властите на БОГА на земјата се 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 АГЕНЦИИ 

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

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

Ако сакате светот да биде спасен како 
што ИСУС заповеда, тогаш не крадете 
ги ДЕСЕТОЦИТЕ и приносите намене-
ти за БОГА. БОГ кажал: „Смее ли човек 
да краде од БОГА? А вие сепак крадете 
од МЕНЕ. Ќе кажете, што сме открадна-
ле 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) 

(Продолжува од страница 4)

ЕДИНСТВЕНИОТ 
ИЗЛЕЗ

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, 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:
© Авторски права ноември 2014, 2015 година Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано ноември 2014, 2015 година 
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