ЈА ИЗВРТУВААТ БОЖЈАТА
ВИСТИНА ЗА ДА БИДЕ ЛАГА
од Тони Аламо

се вели дека хомосексуалците заслужуваат да умрат.
Во Римјаните 1:20-28 се вели: „Па и она
што кај Него [кај Бога] е невидливо, односно Неговата вечна сила и Божествената природа, може јасно да се согледаат
од создавањето на светот и да се разберат
преку сѐ што е создадено, па така, немаат
изговор. Зашто иако го познаваа Бога, не
Го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите
мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборуваа за себе дека се мудри, но испаднаа будали, и наместо да го слават бесмртниот Бог, тие слават ликови на смртни
луѓе, на птици, на четириножни ѕверови
и на влечуги. Затоа Бог ги препушти да
ги води сладострастието 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 повеќе на
созданието отколку на Создателот, којшто
е благословен за навек. Амин.
„Затоа БОГ ги предаде на срамни страсти;
дури и нивните жени го заменија природниот
начин на водење љубов со неприроден. И мажите, исто така, го напуштија природниот однос со жените и ги распалија страстите еден
кон друг. Мажи со мажи прават срамни нешта и врз себе ја добиваат заслужената казна
за својата грешност. Бидејќи тие не сакаа да го

Бог се умори од кучеглавите либерали
на кои, кога ќе им се каже што Бог рекол во
минатото, како што се ветувањата што се
остваруваат денес, ќе речат: „Ах, тоа било
одамна“. Тие не знаат дека ветувањата Божји
никогаш не се менуваат затоа што Бог е истиот, и вчера, и денес и довека (Евреите 13:8).
Сатанските либерали велат: „Аламо
проповеда дека во некои случаи, Бог одобрува мажот да има повеќе од една сопруга“.
Бог го одобрува тоа, доколку мажот е побожен и знае да ги сака. Во Словото Божјо,
тоа значи и да ги издржува сопругите и децата што би се родиле од тие бракови. Јас
го проповедам тоа и ги учам луѓето затоа
што е дел од Словото Божјо и затоа што
Исус му вели на ѓаволот дека: „Човекот не
живее само од леб, туку и од секој збор што
излегува од устата Божја“ (Матеј 4:4).
Кога Израел грешеше, Бог ги раздвои
Евреите од Јуда, и петстотини илјади
мажи беа убиени.1 Дури и денес, толку
многу мажи се убиваат, што популацијата
на жени на светов е десет пати поголема
од популацијата на мажите. Без разлика за каков случај станува збор, Бог никогаш не ги осудува мажите кои имаат
повеќе од една сопруга! Никогаш! Бог ја
осудува хомосексуалноста.2 Тоа е срамен
грев, демонска запоседнатост. Во првото
поглавје на Римјаните во Новиот завет

1 II Лет. 13:16-17 2 Бит. 19:1-13, Лев. 18:22, 26-30, 20:13, Пов. Зак. 23:17, I Цар. 14:24, 15:11-12, II Цар. 23:7, Рим.1:18-32, I Кор. 6:9-10, Јуда 7
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задржат Бога во своите мисли, Бог ги препушти на нивните изопачени умови [отфрлени
од Бога], за да прават непристојни работи.“
Во стиховите 29, 30 и 31 се кажува за
грешноста, изопаченоста и за личноста на
хомосексуалците: „Се исполнија со секаков
вид неправедност, блуд, расипаност, алчност, злоба; полни со завист, убиства, раздор, измама, подмолност и озборувања. Клеветат, го мразат Бога, дрски се, арогантни,
фалбаџии, постојано измислуваат нови начини да направат некое зло. Непослушни се
спрема родителите, неразумни, ветеното не
го исполнуваат, бездушни се, нескротливи и
безмилосни“. Во Стих 32 се кажува дека Бог
вели: „Иако знаат дека според Божјата правда, тие што така постапуваат заслужуваат
смрт, не само што си тераат по свое, туку им
одобруваат и на другите така да прават“.
Ова не е мојот суд, туку судот на
СЕМОЌНИОТ Бог, еден и единствен, истиот Бог што ќе им суди на сите овие, а потоа
ќе ги прати во пеколот и во огненото езеро
за навек.3 Целосно се согласувам со Бога. Го
мразам Сатаната, којшто вели дека Божјото
Слово и Неговите луѓе се опасни. Моментално преку сатанскиот систем на јавно образование ѓаволот ги подучува децата дека
хомосексуалноста е дозволива и се учи како
трета сексуална ориентација. Луѓето може
да го изберат тоа како стил на живеење, но
треба да знаат дека во тој случај, нема да им
се допадне местото каде што со сигурност
ќе бидат пратени за навек.
Педерите ќе се дерат и ќе се бунат што
Бог ги кажал овие работи и што така им
суди, но Бог не е засегнат од дерењата и
3 I Кор. 6:9-10, Откр. 21:8 4 Езек. 3:17-20, 33:1-6 5 Мат. 16:25-27

бунтувањата на овие отфрлени луѓе! Исто
како што овие деца без татко (копилиња)
не се засегнати од судбината на овие деца
што ги учат на перверзии!
Наводните проповедници коишто не
ги проповедаат и не ги учат луѓето за овие
работи се виновни за хаосот во којшто
се наоѓа светот денес, затоа што не ги
предупредија луѓето. Она со што Бог му се
закани на Езекиел, Тој го користи за да ни
се закани сите нам!
Бог му се закани на големиот пророк
Езекиел (како што ни се заканува сите
нам, на секој пророк, проповедник и наставник) да оди кај бунтовните луѓе што го
говорат нашиот јазик и да ги предупреди
за она со што Семоќниот Бог им се заканува на сите, а тоа е, или да се покаат, или
да изгинат во вечен пекол. Доколку не ги
предупредите, Бог директно им кажува на
големите пророци, а и сите нам, дека ќе нè
стаса истиот суд, дури и потежок суд од
оној на овие перверзници, затоа што сме ја
знаеле вистината и не сме им ја пренеле на
грешниците.4 Тоа нè прави порасипани од
нив. Вие расипани свештеници си мислите дека непренесувањето на Божјиот глас
е милостиво и сочувствително, но вие знаете дека сте лажливци. Вие не го испуштате
вашиот глас (Божјите зборови) за да не ве
прогонуваат, но ќе бидете осудени од Бога,
што е многу полошо од тоа да бидете прогонувани од ѓаволи.5 Ако правите како што
ви вели Бог, ќе бидете спасени, но доколку не правите како што вели Тој, ќе бидете
засекогаш загубени. Вашиот живот може
неочекувано да заврши во секој момент, па
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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.16
„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.17 Вредно учете ја Библијата,
верзијата на кралот Џејмс, и правете го она
што таа ви го кажува.18
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 спротиставува
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

затоа не губете време, зашто Христа ќе ве
изблуе од неговата уста. (Откровение 3:16).
Покајте се, молете се и не губете време! Плашливците и неверниците ќе бидат
фрлени во огненото езеро со ѓаволот и
останатите негови следбеници. Кажете ја
следнава молитва:
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај милост за мојата душа, за мене грешниот.6
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ
на живиот БОГ.7 Верувам дека ТОЈ умрел
на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на сите мои
претходни гревови.8 Верувам дека БОГ
го воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата на СВЕТИОТ ДУХ,9 и дека во
овој момент ТОЈ седи од десната страна
на БОГА, слушајќи ја исповедта за моите гревови и оваа молитва.10 Ја отворив
вратата на моето срце и те повикувам
ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето срце.11
Измиј ги сите мои нечисти гревови преку скапоцената крв ТВОЈА, којашто ја
имаш пролеано наместо мене, на крстот
во Калварија.12 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.13 СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ никого
нема да отфрлиш, а тоа значи дека нема
да ме отфрилиш ниту мене.14 Затоа знам
дека ТИ си ме слушнал и дека ТИ си ми
одговорил и знам дека сум спасен.15 ТИ

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

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 • 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.
Служба се одржува секоја вечер во 20 часот и во недела во 15 часот и во 20 часот на следниве локации:
во Њујорк Сити, секој вторник во 20 часот, и на други локации во вечерните часови. Ве молиме
повикајте го бројот (908) 937-5723 за повеќе информации.
Црква за областа на Лос Анџелес: 13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390 • (661) 252-5686
ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ—Организиран е бесплатен превоз до местото на одржување
на службата и назад, со поаѓање од аголот на
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA, секој ден во 18:30 часот, и во недела во 13:30 часот и во 18:30 часот.
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 мај 2009, 2015 година Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано мај 2009, 2015 година
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