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Ајде да разјасниме нешто. Кога
БОГ вели дека Сатаната го измамил
целиот свет, како што се споменува
во Откровението 12:9, ТОЈ зборува за сите луѓе на светот коишто не
нашле спас, а не за нас, коишто сме
преродени христијани, затоа што
ние што сме преродени христијани
се наоѓаме на овој свет, но ние не му
припаѓаме на светот (Јован 17:1418).1 Зборот „христијанин“ денес не
се користи прецизно. Католиците
не се христијани, туку се членови на
најголемиот култ на светот.2
Луѓето од светот ги слушаат советниците на светот.3 Тие се учители на лудилото – лудаци. Во Псалми 1:1 се вели:
„Блажен е човекот [луѓето] којшто не
го следи советот на безбожниците, и
не стои на патот на грешниците, и не
седи на местото на презривите“. Сега,
целиот свет ги слуша советите на безбожниците. Безбожни значи спротивни на БОГА, а тоа подразбира нешта
какви што се политиката во светот, па
дури и затворската политика. Обете
се безбожни. Луѓето кои се политичари се само избрани функционери. Не
се избрани од БОГА, туку се избрани
од безбожните луѓе, од толпата. Овие
безбожни луѓе дури пишуваат и книги
што ги нарекуваат библии. Сепак, тие
се контрадикторни со Библијата, па затоа се многу опасни ако се читаат.
Тоа ни е илустрирано кај Римјаните 13:1 каде се вели: „Секоја душа

нека им се покорува на властите
што ѝ се надредени [тоа не значи
дека тоа се избраните функционери, како што безбожните владини
библии ве убедуваат]. Зашто нема
власт што не е дадена од БОГА“.
„ИСУС им се приближи и им рече:
’Дадена Ми е сета власт, и на небото, и на земјата’“ (Матеј 28:18).
Во Римјаните 13:1, исто така,
се вели: „Властите се наложени од
БОГА“. Зар верувате дека БОГ наложува хомосексуалност или лезбејство, коишто всушност ТОЈ го
осудува?4 Зар верувате дека БОГ наложува абортус – убиство – коешто,
исто така, тој го осудува?5 Зар верувате дека БОГ наложува блудство,
прељуба, лажливци, крадци или
каков било друг грев?6 Не, ТОЈ не
наложува такви злобни работи!
Зар верувате дека ќе одите во Рајот
ако правите такви расипани работи? Нема да одите! Ако верувате
во такви лаги, значи го слушате советот на безбожните, а не советот
на БОЖЈИТЕ слуги. СЛОВОТО
БОЖЈО е БОЖЈИОТ совет.7
„Оној кој ѝ се противи на власта [што ја сочинуваат свештениците поставени од БОГА кои го шират
Евангелието], ѝ се противи на наредбата од БОГА; а тие што се противат, ќе бидат казнети за тоа. Зашто
владетелите [слугите на БОГА] не се
закана за добрите дела, туку за злото“.

Пасторите Тони и Сузан Аламо

Дедото на Тони Аламо од
Стокхолм, Шведска и бабата на
Тони Аламо од Хелсинки, Финска.
(Римјаните 13:2-3). Злото е толпата.
Избраните функционери веруваат
дека се доволно слободни да застанат пред БОГА. Се сметаат себе си
за чисти, со бел образ и неизвалкани, но тие се подеднакво валкани и
гнасни како толпата.8 Толпата, луѓето од светот, веруваат дека жените
(Продолжува на страница 2)
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СВЕТСКИОТ
СОВЕТ
(Продолжува од страница 1)
се богови и дека имаат право да ги
убијат своите бебиња. Толпата, исто
така, гласаше дека истополовите бракови, хомосексуалноста, лезбејството, блудството, прељубата, порнографијата и сите други гревови се во ред.
Тоа е советот на безбожниците.
И повторно, во Псалми 1:1 се вели:
„Блажен е човекот [луѓето] којшто не
го следи советот на безбожниците,
и не стои на патот на грешниците“.
ХРИСТОС дојде на светот за да ги
спаси грешниците (I Тимотеј 1:15), а
не за да им простува на злобните што
се обидуваат да ги спречат слугите
БОЖЈИ тоа да им го посведочат или
што се обидуваат да им наложат на
слугите БОЖЈИ како да им посведочуваат на грешниците. Безбожниците не
се мои советници, и не смеат да бидат
ваши советници зашто „Блажен е човекот [или луѓето] којшто НЕ го следи
советот на безбожниците, и не стои на
патот на грешниците“. Според Откровение 12:9, луѓето од светот коишто се
осудени затоа што му се поклонуваат
на Сатаната прават сé што е во нивна
моќ да ги сопрат христијаните, Телото
Христово, да не придобијат души
на страната на ГОСПОД, да не ги
одведат во Рајот.
Весникот во Тексаркана им
дал инструкции на сите граѓани
од околината да се јават на 911,
односно во полиција, ако видат
некои од нашите луѓе како делат христијанска литература.9
Весникот Тексаркана дава сé од
себе во обидите да ги спречи
грешниците од таа област да ја
слушнат вистината. Националните медиуми го прават истото.
Светската влада дури и ни ги
одзема децата затоа што делиме
христијанска литература. Оние
што се против БОЖЈИОТ совет
ни кажуваат дека тие ќе раководат со нашата црква. Со други
зборови, тие мислат дека владата ќе раководи со нашата црква. Но, нема да биде така! Ние
нема да го следиме советот на

безбожниците, нема да стоиме на патот на грешниците и нема да седиме
на местото на презривите (оние што
се огорчени кон СЛОВОТО БОЖЈО).
Нашето блаженство е во ГОСПОДОВИОТ Закон, и на НЕГОВИОТ Закон
мислам и дење и ноќе (Псалми 1:2).
Почетоците на нашата прва црква беа во едно наркоманско дувло
во Холивуд, Калифорнија. Му го доближивме ГОСПОДА на еден дилер
на дрога (најозлогласениот дилер во
Холивуд). Кај него веднаш се јави голем ентузијазам. Нè покани (мене и
Су) да дојдеме во наркоманското дувло и да го проповедаме Евангелието. Отидовме таму еднаш во недела,
по завршувањето на нашата служба
во рамките на Евангелската мисија
на сестра Џери во центарот на Лос
Анџелес.
Отидовме во една голема куќа на
авенијата „Карлос“ каде се наоѓаше
наркоманското дувло. Беше полно
со луѓе (наркомани). Јас им го пренесов моето сведочење, а Сузи им
проповедаше за пеколниот оган и за
сулфурот. Ги прашуваше зошто си
ги уништуваат своите умови, своите
тела и своите души. Сите тие беа спасени и тоа стана нашата прва црква.
Оттогаш, пеколот веќе пристигна. Од
1964 година наваму отвориле цркви
низ целиот свет. Ги основавме сле-

дејќи го советот на ГОСПОДА, а не
советот на безбожниците.
Ѕверот којшто беше создаден од
лажниот пророк, Католичкиот култ,
исто така, ги основаше Обединетите
нации.10 Ние коишто не го следиме
советот на безбожниците ќе бидеме
како дрвја засадени покрај реките со
вода, коишто го носат нашиот плод
(душите) од своето време. Нашите
лисја нема да овенат. И сé што ќе направиме, ќе успее (Псалма 1:3).
Во Псалми 1:4-5 се вели: „Безбожните не се такви; туку тие се како плевел што ветрот го разнесува. Затоа
безбожниците нема да стојат пред
суд, ниту [непокајаните] грешници
во собирот на праведните.“
Во Римјаните 13:4-5 се вели: „Зашто вистинските слуги, советници,
се оние што му служат на БОГА за
твое добро. Но, ако правиш зло [а тоа
е да го следиш советот на безбожниците, односно на толпата што влијае
врз Обединетите нации за неговото спроведување], тогаш треба да се
плашиш; зашто тој [слугата БОЖЈИ]
не го носи мечот [СЛОВОТО БОЖЈО,
коешто е мечот11] напразно; зашто тој
е слуга БОЖЈИ, одмаздник што ќе го
истури гневот врз оној што прави
зло. Затоа треба да му се покорите, не
10 Откр. 13:1-14, 16:13-14, погл. 17, 18:1-3, 24, 19:1920 11 Ефес. 6:17, Евр. 4:12, Откр. 1:13-18, 2:12-16,
19:11-16, 21

Кенија
Здраво пасторе Тони,
Јас ја споделувам вашата Евангелска литература [на јазикот свахили] со жителите од моето село во
оваа мисија за придобивање души
за царството Божјо. Бог да Ве благослови.
Со почит во Христа,
Г. С.
Бунгома, Кенија

9 „Texarkana Gazette“, изд. 132, бр. 313, 8
ноември 2008 год., стр. 1A-2A
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само заради гневот, туку, исто така,
заради совеста“.
ИСУС рече: „Помнете го ЗБОРОТ што ви го реков: Слугата не
е поголем од својот господар. Ако
ме прогонуваат МЕНЕ, ќе ве прогонуваат и вас; ако го почитуваат
МОЈОТ збор, ќе го почитуваат и
вашиот. Но, сите овие работи ќе ви
ги прават заради МОЕТО име, затоа
што не ГО познаваат оној што МЕ
испрати. Да не бев дошол и да не им
зборував, немаше да имаат грев; но
сега немаат изговор за својот грев.
ТОЈ што ме мрази МЕНЕ, го мрази
и МОЈОТ ТАТКО. Да не направев
меѓу нив дела какви што никој друг

не направил, немаше да грешат; но
сега, и покрај тоа што видоа, нè замразија, и МЕНЕ, и МОЈОТ ТАТКО. Но, тоа е така за да се исполни
СЛОВОТО што е запишано во нивниот закон: Ме мразеа без причина“
(Исаија 53:3, Јован 15:20-25).
Моментално живееме во време
кога двајца сведоци на БОГА ќе се
појават пред сите преку телевизија.
Двајцата сведоци ќе го проповедаат
советот БОЖЈИ, којшто целото население на светот го отфрла. Ѕверот,
светската влада, ќе се издигне и ќе
ги убие затоа што постојано ги мачат луѓето на земјата со СЛОВОТО
БОЖЈО (Откровение 11:3-12). Луѓето од светот ќе бидат толку среќни

Индија
Драги сакани луѓе во Христа,
Ви благодарам за убавиот пакет со
литература и за Библијата. Ја проучував
пораката и стекнав поголемо знаење за
Христос и ги приближував другите кон
Христос за да станат негови ученици.
Толку многу сум му благодарен на Бога
за прекрасните дела што ги правите.
Литературата ни е од голема корист во
нашата црква. Секој мора да прочита и
да научи за Господ, да го прифати Исус
и да биде спасен со читање на вашата
литература. Ве молиме, молете се за нас
како што ние се молиме за вас.
Божји слуга,
А. Р.
Андра Прадеш, Индија

кога ќе ги видат нивните мртви тела
како три и пол дена лежат на улиците на Ерусалим што ќе почнат да си
даваат подароци еден на друг за да ја
прослават нивната смрт. Тогаш Духот на животот ќе влезе во мртвите
тела на овие двајца сведоци. Тие ќе се
кренат на нозе и ќе се вознесат на Небесата за да бидат во рајот, да живеат
со ХРИСТОС за навек (Откровение
11:11-12).
Кажете ми, дали го љубите советот БОЖЈИ или го љубите советот
на безбожниците? Ако го сакате
советот БОЖЈИ толку многу што
ќе МУ дозволите да го направи доброто дело во вас во овие последни

(Продолжува на страница 4)

Од нашиот Оддел за превод
Од нашиот преведувач на јазикот Зулу
Се чувствуваме толку благословено кога ги читаме пораките од пастор
Аламо. На мојот сопруг, којшто е вклучен во Младинското свештенство на
универзитетскиот кампус, му е многу
мило што може да ги прочита голем
дел од материјалите и верува дека преку нив Бог ќе допре до повеќе души.
Бог да ве благослови,
Синди Вестерн Кејп, Јужна Африка

поведници на радио, знам што е вистина и
го исклучувам радиото кога ќе слушнам
лажни проповедници. Кога ја лекторирам
литературата, многу внимателно ја препрочитувам и сум целосно просветлен.
Пастор Тони допира до толку многу души.
Ви благодарам.

Мексико

Од нашиот преведувач на
ерменски јазик
Ако поминам макар и само еден ден
без да работам на литературата на пастор
Аламо, веднаш можам да го почувствувам
тоа. Мојата душа стана зависна од литературата на пастор Аламо. Се чувствувам
многу благословено што можам да работам на неа. Им кажувам на сите мои пријатели и колеги за она што ќе го научам.

(Преведено од шпански јазик)
Драги пасторе Аламо,
Ви испраќам срдечни поздрави и од сé срце Ви посакувам да сте добри и благословени. Ги добив вашите билтени и разбирам сé што пишувате. Знам дека Вашата црква е промовирана во различни делови од
светот. Еден ден би сакал да бидам дел од ова. Бескрајно ќе Ви бидам
благодарен доколку продолжите да ми ги испраќате овие многу драгоцени информации. Тие ми го прочистуваат умот и ми помагаат да продолжам понатаму секој нов ден. Ви благодарам за сите Ваши заложби.
Со почит,
И. П.				
Дуранго, Мексико

Од нашиот преведувач
на јазикот Чичева
Му благодарам на Бога за работата
што ми ја давате. Таа е благослов, оружје
во мојот живот. Секогаш кога ги преведувам Вашите билтени учам сé повеќе
за вистинското евангелие на Бога. Му
благодарам на Бога за животот на пастор Тони Аламо. Небеските ангели нека
продолжат да го чуваат и да го штитат.
Бог да ве благослови!!!
Дорис
Јоханесбург, Јужна Африка

Од нашиот преведувач
на јазикот Свахили
Литературата на пастор Тони толку ми
ги отвори очите што сега кога слушам про-

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

ALAMO MINISTRIES ONLINE
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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СВЕТСКИОТ
СОВЕТ
(Продолжува од страница 3)

денови, тогаш кажете ја следнава
молитва и бидете спасени:
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај
милост за мојата душа, за мене грешниот.12 Верувам дека ИСУС ХРИСТОС
е СИНОТ на живиот БОГ.13 Верувам
дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапоцена крв заради
проштевање на сите мои претходни
гревови.14 Верувам дека БОГ го воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата на СВЕТИОТ ДУХ,15 и дека во овој
момент ТОЈ седи од десната страна на
БОГА, слушајќи ја исповедта за моите
гревови и оваа молитва.16 Ја отворив
вратата на моето срце и те повикувам
ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето
срце.17 Измиј ги сите мои нечисти гревов и преку скапоцената крв ТВОЈА,
којашто ја имаш пролеано наместо
мене, на крстот на Голготата.18 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.19 СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ никого нема да отфрлиш,
а тоа значи дека нема да ме отфрилиш
ниту мене.20 Затоа знам дека ТИ си ме
слушнал и дека ТИ си ми одговорил и
знам дека сум спасен.21 ТИ се заблагода-

рувам 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.22
„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.23 Потоа изучувајте
ја Библијата – верзијата на кралот Џејмс
и правете како што пишува во неа, и за
ваше добро, и за доброто на другите.24
Сите нови верзии на Библијата не
се преведени од оригиналните списи,
а такви се на пример Новата интернационална верзија, или Новата Верзија
на Кралот Џејмс. Вака гласи цитатот од
Римјаните 13:1-4 во оригиналните списи:
„Секоја душа нека им се покорува на високите сили. Затоа што не постои друга
власт освен онаа на БОГА: властите коишто постојат се ракоположени од страна
на БОГА. [Властите на БОГА на земјата
се свештенствата на евангелието.] Па
така, оној кој што им се спротивставува
на властите, им се противи на уредбите
на БОГА: и тие кои што се спротиставуваат ќе ја примат својата осуда. Затоа
што владетелите не се страв за добрите
дела, туку за злите. Сакаш ли да не се
плашиш од власта? Прави го она што е
добро, па ќе бидеш пофален од неа: БИДЕЈЌИ ТАА МУ СЛУЖИ НА БОГА ЗА
ТВОЕ ДОБРО. [НЕ СИТЕ СЕКУЛАРНИ

ВЛАДИ ИЛИ ВЛАДИНИ АГЕНЦИИ
СПАЃААТ ТУКА!!!! Библијата за нив ни
кажува дека се од Сатаната.]“
ГОСПОД сака вие и на другите да им
соопштите за вашето спасение. Можете
да станете дистрибутер на евангелската
литература на пасторот Тони Аламо. Литературата бесплатно ќе ви ја испратиме.
Јавете ни се, или испратете ни е-пошта
за да добиете повеќе информации за тоа.
Споделете ја оваа порака и со некој друг.
Ако сакате светот да биде спасен
како што ИСУС заповеда, тогаш не
крадете ги ДЕСЕТОЦИТЕ и приносите наменети за БОГА. БОГ кажал:
„Смее ли човек да краде од БОГА? А
вие сепак крадете од МЕНЕ. Ќе кажете, што сме откраднале од ТЕБЕ? Од
десетоците и приносите. Со проклетство сте проколнати: бидејќи крадевте
од МЕНЕ, вие и сиот овој народ, [и целиот овој свет]. Донесете ги сите десетоци [‘десеток’ е 10% од вашиот бруто
доход] во складиштето, па да има храна [Духовна храна] и во МОЈОТ дом
[спасени души], и испитајте МЕ, рече
ГОСПОД САВАОТ, дали нема да ги
отворам прозорите Небесни за да го
истурам благословот врз вас, па дури
да нема ниту доволно место за него. Ќе
ги прекорам оние коишто ги уништуваат вашите плодови земни, па лозата
ваша во полето нема да остане без плод,
кажа ГОСПОД САВАОТ. И блажени ќе
ве нарекуваат сите народи: затоа што ќе
бидете земја на благослови, вели ГОСПОД САВАОТ“ (Малахија 3:8-12)

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

Ве молиме, контактирајте нé доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на други теми коишто можеби ве интересираат.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел +1(661) 252-5686 • Факс +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@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 +1(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 +1(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 јули 2015 година Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано јули 2015 година
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