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АРМИЯТА И ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
НА БОГА
(ПАЗИТЕЛИТЕ)
от Тони Аламо

И на сутринта, когана Исуса: Ето, аз предато слугата на пророкът
дох Ерихон в ръката ти,
Елисей стана та излецаря му и силните му и
зе, ето, войската беше
храбри му мъже. Ходеобиколила града. Прите, прочее, около града,
теснен, той казал на
всички военни мъже, и
Елисей: „Ах, господарю
обиколете града веднъж;
мой! Какво ще правим?
така да правиш шест
[С други думи, как ще
дена. [Това било, за да
излезем живи от това
уплаши грешните хора
трудно положение? Тогана Ерихон преди пълва Елисей казал на своя
ното им унищожение.]
Пастори Тони и Сюзан Аламо в тяхната международна
слуга]: Не бой се, защоИ седем свещеника нека
снимка, направенa през 1973 г.
телевизионна програма,
то ония, които са с нас,
носят пред ковчега севажат повече от ония,
дем гръмливи тръби; и
които са с тях. И помоли се Елисей, пи при него и му рече: Наш ли си, на седмия ден обиколете града седем
казвайки [на БОГ]: Моля ТИ се, ГО- или от неприятелите ни? А ТОЙ пъти, и свещениците нека свирят с
ПОДИ, отвори му очите, за да види. рече: НЕ; НО ЗА ВОЕНАЧАЛНИК тръбите. И когато засвирят продълИ ГОСПОД отвори очите на слуга- НА ГОСПОДНОТО ВОЙНСТВО жително с гръмливата тръба, като
та та видя и ето, хълмът бе пълен с [прероденият ИСУС] СЕГА ДОЙ- чуете гласа на тръбата, всички люде
огнени коне и колесници около Ели- ДОХ АЗ. И Исус падна с лицето си да извикат с гръмлив глас; и градсея“ (4 Царе 6:15-17).
на земята и се поклони; и рече МУ: ската стена ще падне на мястото си
Същата тази армия или войници Що заповядва ГОСПОД на слугата [това ще бъде направено от невина БОГА, за които Елисей помолил СИ? А ВОЕНАЧАЛНИКЪТ на ГОС- димата ръка на Бог], и людете нека
БОГА да покаже на слугата на Ели- ПОДНОТО войнство рече на Исуса: вървят всеки право напред.“
сей, е същата армия или войници Изуй обущата си от нозете, защото
„Тогава Исус Навиевият син повина БОГА, които съборили стените мястото, на което стоиш, е свято. И ка свещениците и рече им: Дигнете
на Eрихон (Исус Навиев 6:20). Исус Исус стори така.“
ковчега на завета, и седем свещениНавиев посрещнал КАПИТАНА на
„А Ерихон беше затворен и за- ка нека нека държат седем гръмливи
войниците на ГОСПОД в Eрихон ключен заради израилтяните; никой тръби пред ГОСПОДНИЯ ковчег.
по този начин: „И когато беше Исус не излизаше и никой не влизаше. Рече на людете: Минете та обикопри Ерихон, повдигна очи и видя и [Така било, защото знаели, че БОГ лете града; а въоръжените нека заето, насреща му стоеше човек с из- бил с Израел, както и че БОГ щял минат пред ГОСПОДНИЯ ковчег.
мъкнат меч в ръка; и Исус пристъ- да ги унищожи.] И ГОСПОД рече
(Продължава на страница 2)

1

АРМИЯТА И
ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
НА БОГА
(ПАЗИТЕЛИТЕ)

(Продължава от страница 1)

И тъй, след като говори Исус на
людете, седемте [Eврейски] свещеника, които държаха седемте гръмливи тръби пред ГОСПОДА минаха,
и свиреха с тръбите; и ковчегът на
ГОСПОДНИЯ завет вървеше подире им. И въоръжените вървяха пред
свещениците, които свиреха с тръбите, и задната стража следваше зад
ковчега, докато свещениците свиреха с тръбите като вървяха. А Исус
заповяда на людете, като каза: Да
не викате, нито да се чуе гласът ви,
нито да излезе дума из устата ви до
деня, когато ще ви кажа да извикате;
тогава извикайте.“
„И тъй, направи да обиколи
ГОСПОДНИЯ ковчег около града
веднъж; и дойдоха в стана и пренощуваха в стана. И на сутринта Исус
стана рано, и свещениците дигнаха ГОСПОДНИЯ ковчег. И седемте
свещеника, които държаха седемте гръмливи тръби, вървяха пред
ГОСПОДНИЯ ковчег, като ходеха и
свиреха с тръбите; и пред тях вървяха въоръжените, а задната стража следваше подир ГОСПОДНИЯ
ковчег, докато свещениците свиреха с тръбите като вървяха. И тъй на
втория ден обиколиха града веднъж
и се върнаха в стана, така правеха
шест дена.“
„А на седмия ден станаха рано,
при пукването на зората, и обиколиха града седем пъти по същия
начин; само този ден обиколиха
града седем пъти. И на седмия път,
като свещениците свиреха с тръбите, Исус рече на людете: Извикайте,
защото ГОСПОД ви предаде града.
И градът и всичко що е в него ще
бъдат обречени от ГОСПОДА; само
блудницата Раав да остане жива, тя
и всички, които са в къщата с нея,
защото скри пратениците, които
проводихме. Но вие се пазете във

всеки случай от всичко обречено,
да не би да вземете от обреченото,
и така да нанесете проклетия върху
стана на Израиля и да го смутите.
Всичкото сребро и злато, и медните
и железните съдове, са посветени
ГОСПОДУ; да се внесат в ГОСПОДНОТО съкровище.“
„И тъй, людете извикаха и свещениците свиреха с тръбите; и като
чуха людете тръбния глас, и като
издадоха людете гръмлив вик, стената падна на мястото си [това беше
направено от армията на БОГ и КАПИТАНА на армията на БОГ]; и
людете влязоха в града, всеки право
напред, и превзеха града“ (Исус Навиев 5:13-6:20).
В книгата на Енох, големият пророк Енох предсказва за пазителите.
Тези пазители са ангелите на БОГА
и са от Небесните войници на ГОСПОД. Понякога ги наричат ангели
хранители на святите хора на БОГ
тук на земята.
Има лоши и добри ангели. Откровение 12:4 посочва, че една трета от
тези ангели - лошите - били изхвърлени от Небето с техния водач, самият Сатана (Лука 10:18). Но запомнете, че две трети от ангелите - добрите
- останали в служба на БОГА. Лошите ангели, една трета от всички, са не
само лоши, но много зли.
Откровение 12:3 гласи: „И яви
се друго знамение на небето, и ето
голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите
му седем корони…“. Ето разумното
значение на това: „Седемте глави
са седем хълма [в Рим, Италия], на
които седи жената“ (Откровение
17:9). Тази жена е фалшивият пророк, сатанинската църква, сборището на вещици, главата на звяра,
който е Ватикана, римокатолическата, хомосексуална, блудстваща с
деца църква.
Откровение 12:3 продължава
с твърдението, че тези седем глави имат десет рога. Тези десет рога
символизират десетте европейски
нации, които подкрепят Ватикана в

Рим (О.Н., Новият световен ред) за
кратък период от време (последната е Гърция), които се обединяват с
Новия световен ред на Сатаната или
единното световно правителство.
„И на главите му седем корони [тези
седем корони представляват Новия
световен ред на дявола, който управлява временно седемте континента
или с други думи, целия свят].“1
„И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята [Звездите са злите
ангели.2 Откровение 1:20 посочва,
че звездите символизират ангелите] и [драконът, Сатаната] хвърлил
[една трета от злите и порочни ангели] на земята: и драконът [дяволът]
стоял пред жената [която има дванадесетте звезди в короната си. Това
(жената) е Булката на ХРИСТОС,
Новия Ерусалим, който е буквално
ТЯЛОТО на ХРИСТОС тук на земята, истинският Израел, онези, които са християни, никога католици,
които водят началото си с избраните от БОГА хора, евреите. Сега БОГ
открил спасение за хората от всички
нации, които приемат ХРИСТОС за
свой спасител]“ (Откровение 12:4).
Откровение 12:4 посочва, че тази
жена (ТЯЛОТО на ХРИСТОС) била
готова да роди детето си, който бил
ХРИСТОС. Това е сцена от миналото, когато Сатаната, чрез Цар Херод
и армията му, седял пред Израел, за
да унищожи ХРИСТОС при НЕГОВОТО раждане и/или две години
по-късно,3 защото ХРИСТОС бил и
все още е ЦАР на царете и БОГ на
боговете, СПАСИТЕЛЯТ на света,
ТОЙ, който щял да унищожи делата
на Сатаната чрез спасение на душите на всички, които ГО приемат като
свой СПАСИТЕЛ и господар.4 Колосяни 2:15 гласи, че ХРИСТОС „като
събори началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.“
Това са последните дни.5 Земята
е изпълнена с армията на БОГА и
въздухът е изпълнен с въздушните
сили на Бога. Те са НЛО, които са

1 Дан. 2:40, 7:19-25, Откр. 13:2-8, 14:8, гл. 17, 18:2-24 2 Иса. 14:12-17, Мат. 25:41, Лука 10:18, 2 Петр. 2:4, Юда 6, Откр. 12:3-4, 7-9 3 Мат. 2:1-18 4 Дан. 7:13-14, 1 Тим.
6:14-16, Евр. 2:14-15, 1 Йоан 3:8, 4:14-15, Откр. 17:14, 19:16 5 Мат. гл. 24
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виждали милиона хора в целия свят.
Хората на този свят не познават БОЖИЕТО СЛОВО и затова вярват, че
тези НЛО са извънземни от други
планети. Когато опознаем Библията,
научаваме колко заблудени са хората на света, защото тези „летящи чинии“, обикновено наричани НЛО, не
са от други планети. Те са „пазителите“, ангелите на БОГА, наблюдаващи
земята точно преди ХРИСТОС да се
върне на нея отново. Пазителите се
подготвят за Съда.
Откровение 16:1 гласи: „И чух
из храма силен глас, който казваше
на седемте ангела: Идете та излейте
на земята седемте чаши на БОЖИЯ
гняв.“ В Даниил 4:13, „Един свят
пазител [ангел] слезе от Небето“
за да изпълни БОЖИЯТА присъда
за арогантния цар Навуходоносор,
който казал в Даниил 4:30, „Не е ли
велик тоя Вавилон, който аз съградих с мощната си сила [вместо БОЖИЯТА сила], за царското жилище
и за славата на величието си [вместо
величието на БОГА]?“
Ето БОЖИЯТА присъда, издадена на пазителя, за да я изпълни
спрямо цар Навуходоносор: „Думата бе [още] в устата на царя [арогантния] и глас дойде от небесата,
който рече: На тебе се известява,
царю Навуходоносоре, че царството
не е вече в твойте ръце. И те [пазителите] ще те прогонят от човеците,
между полските животни ще бъде

жилището ти, и ще те хранят [пазителите] с трева като говедата; и седем времена ще минат над тебе догдето признаеш, че ВСЕВИШНИЯТ
владее над царството на човеците, и
го дава комуто ще. В същия час това
нещо се изпълни над Навуходоносора; той бе изгонен измежду човеците, ядеше трева като говедата, и
тялото му се мокреше от небесната
роса догдето космите му пораснаха
като пера на орли, и ноктите му като
на птици“ (Даниил 4:31-33).
В Еремия 4:16, БОГ казва: „Обявете на народите, ето, прогласете относно Ерусалим, че идат обсадители
от далечна страна и издават вика си
против Юдовите градове.“ Имало
много гняв срещу градовете на Юда,
защото до днешен ден продължават да отхвърлят ИСУС като техен
СПАСИТЕЛ.
Мисля, че почти всички на този
свят познават милионите видения,
които наричат НЛО (неидентифицирани летящи обекти), но това не
е НЛО. Това са пазителите или ангелите на БОГА, наблюдаващи земята в тези последни дни, точно преди
съда на БОГА, края на света, края
на времето. В БОЖИЕТО снизхождение, ТОЙ позволява на всички
да видят стотици пророчества, знамения и чудеса за края на времето,
като пазителите, ангелите на БОГА,
наблюдаващи земята от своите така
наречени „летящи чинии“ точно

От нашата 24-часова линия за молитви и
информация
Пастор Уилимена Томас (в Лодърдейл лейк, FL) получи своя пакет. Всички жени в нейната група за изучаване на Библията седнаха
и прочетоха „Армията и въздушните сили на Бога“. Според думите
й, те научили от тази литература повече, отколкото от всички проповедници, които слушали с години (от известно време не слушали
никого от тях). Всички те харесаха литературата и слушат дисковете. Твърдяха, че никой не обяснява така, както Тони и тя помоли да
продължим да изпращаме дискове и литература. Уведомяват ни, че
се събират и провеждат своите събрания за молитва, че се молят за
Тони и за църквата. Тя отново помоли да изпращаме литература и
дискове, както и църквата да се помоли за трима нейни разглезени
внуци, които обучавала от години, но те не слушали.
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преди да бъде унищожена (земята).
Книгата на Йоил пророкува това,6
както прави и апостол Павел в книгата Деяния: „И в последните дни,
казва БОГ, ще излея от ДУХА СИ на
всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви
ще виждат видения и старците ви
ще сънуват сънища: Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам
от ДУХА СИ. В ония дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, и знамения на земята долу,
кръв и огън, и пара от дим; Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият
и бележит ден ГОСПОДЕН. И всеки,
който призове името ГОСПОДНО,
ще се спаси“ (Деяния 2:17-21).
Пазителите, тоест, ангелите на
Небето, и ние, които сме християни
(не католици), сме свързани с това,
че БОГ ни е създал. БОГ е създал
ангелите и БОГ е създал нас. Има
добри и лоши човешки същества,
защото само малцина от нас спазват
заповедите на БОГ.7 1 Йоаново 2:3-4:
„И по това сме уверени, че ГО познаваме, ако пазим заповедите МУ.
Който казва: Познавам ГО, а заповедите МУ не пази, лъжец е, и истината не е в него.“
Някои хора се хвалят, че обичат ГОСПОД, но във всекидневния си живот не отговарят на БОЖИЯ призив, а пренебрегват гласа
МУ. Някои хора казват, че обичат
ГОСПОД, само ако са емоционално развълнувани. Например, когато искат да видят един филм или
да гледат телевизионна програма,
спортно или музикално събитие,
те имат чувство, че не трябва да
ходят, но отиват въпреки това.
Те знаят, че не би трябвало да извършват големи грехове, но не ги
е грижа за нещата, които считат за
дребни. Когато се молят на службите, те могат дори да свидетелстват, че са докоснати от ДУХА НА
ГОСПОД. Има много такива проповядващи християни. В действи(Продължава на страница 4)
6 Йоил 2:28-32 7 Мат. 7:13-14, 21-23, Лука 13:23-30
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можем да видим САМИЯ БОГ. Само сила, което е първата и най-важна
когато сме развълнувани или трог- заповед.10 Скоро източното небе ще
нати от ГОСПОД в степента, в която се изпълни със знамението на ЧО(ПАЗИТЕЛИТЕ)
ТОЙ може искрено да бъде освобо- ВЕШКИЯ СИН. Има няколко пиден от нас, ще получим повече пло- сания, които описват това събитие.
Продължава от страница 3)
дове, както е посочено в Йоан 15:2. Едно от тях е от двадесет и четвърта
телност, да обичаме ГОСПОД по Плодовете на дървото идват от ЖИ- глава на Матей. Друго е от втората
ВОТА в него.
глава на Исая. Друго е от шестата
този начин е безполезно.8
Хората, които са свързани със глава на Откровение.
Една сестра може да е толкова
Матей 24:30-51 гласи: „Тогава
ревностна за ГОСПОД, че с нея не злите ангели, са злите човешки съмогат да се сравняват десетима бра- щества. Въпреки това, запомнете, че ще се яви на небето знамението на
тя, взети заедно. Когато тя говори има повече НАБОЖНИ ангели, от- ЧОВЕШКИЯ СИН; и тогава ще запза обичта си към ГОСПОД, слуша- колкото лоши. Елисей показал това лачат всички земни племена като
телите й могат да се трогнат до съл- на своя слуга, когато сирийската ар- видят ЧОВЕШКИЯ СИН идещ на
зи. Въпреки това, невероятното е, че мия ги обкръжила. Елисей помолил небесните облаци със сила и голяако тази сестра се ядоса, никой не е ГОСПОД да отвори очите на слугата ма слава. Ще изпрати СВОИТЕ анв състояние да я спре. Натурални- му, за да види, че имало повече хора гели със силен тръбен глас; и те ще
ят живот е нереалният живот (жи- с него и Елисей, отколкото със си- съберат избраните МУ от четирите
вотът, който не е от БОГ). Един ден рийците. Когато той казал: „И, ето, ветрища, от единия край на небето
всичко, което е от натуралния жи- хълмът бе пълен с огнени коне и ко- до другия. А научете притчата от
вот, трябва да бъде разбито на пар- лесници [армиите на ГОСПОД] око- смокиновото дърво: Когато клоничета. Трябва да бъдем развълнувани ло Елисея [и неговия слуга]“, точно те й вече омекнат и развият листа,
истински от ГОСПОД, за да видим както войниците на БОЖИЕТО знаете, че е близо лятото. Също така
ясно, че нашият ентусиазъм, наше- царство в днешно време са с пазите- и вие, когато видите всичко това, да
то престорено или фалшиво усър- лите, които ни обкръжават и защи- 10 Втор. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20,
дие, нашата неистинска любов към тават, гледайки всичко, което всич- 26:16, 30:6, Исус Н. 22:5, Мат. 22:37-40, Марко 12:29ГОСПОД и нашата фалшива служ- ки казват и правят на земята (4 Царе 31, Лука 10:27
ба на БОГА са натурални и лишени 6:17). Това се случва чрез паот БОЖИЯ елемент, а не истински. зителите на БОГ навсякъде на
Перу
Независимо колко слоя стоманени и небето чрез летящите чинии
(Превод от испански език)
бронзови стени имаме и независимо и чрез пазителите на земята
дали това е външната, средната или - армията и въздушните сили
Бог да Ви благослови, Братство и Църквата на
вътрешната врата, всички те тряб- на БОГА.9
Тони Аламо,
Крайно време е за всеки на
ва да бъдат отворени, една по една,
Уведомявам Ви, че за Божията слава, сега
към ГОСПОД, според ДУХА отвъ- този свят да се покае за гресме в нова църква. Тя се намира на три часа
тре. Тогава ще осъзнаем, че в нашия ховете си и да потърси БОГА
от Суляна, близо до Пиура, на едно място,
от
все
сърце,
душа,
разум
и
израз на ентусиазъм и усърдие, не
наречено Сечура, където има 23 възрастни
братя и 33 деца. Отидохме да работим лично
8 Мат. 7:21-23, гл. 25 9 2 Лет. 16:9, Зах. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Откр. 7:1-3
с хората, предавайки Вашата литература от
къща на къща и мнозина искаха да продължат
Кения
да бъдат обучавани. Вчера се събрахме отново
Уважаеми пастор Тони Аламо,
и дойдоха много братя. Те приеха Господ и ще
Поздрави в могъщото име, което е над всички имена, името на
се събираме три пъти седмично. Да бъде слава
нашия Господ и Спасител Исус Христос. Щастлив съм да съобщя, че
на Господ. Исус идва скоро.
наистина завладяваме нашия град с литературата на Аламо, която
Андрес Чироке Силва
ни доставяте. Стигаме до всички, независимо дали са спасени или
Църква на Тони Аламо
не и за последния месец видяхме 15 спасени души, които сега са в
Суляна, Перу
църквата. Освен това, получихме пакета, който изпратихте на 21
декември. Искаме да Ви благодарим, изисквайки повече литература
и Библии, защото са много търсени. Бог да Ви благослови, докато
продължаваме да се молим Бог да се намеси за случая на нашия пастор,
защото знам, че всички неща са възможни чрез молитва.
Искрено Ваш в неговата служба,
Църквата на Аламо онлайн
Пастор Далмас Муноко				
Бунгома, Кения
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знаете, че Той е близо при вратата.
Истина ви казвам: Това поколение
няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще
преминат, но МОИТЕ ДУМИ няма
да преминат. И като бяха Ноевите
дни, така ще бъде пришествието на
ЧОВЕШКИЯ СИН. Защото, както
и в ония дни преди потопа, ядяха и
пиеха, женеха се и се омъжваха, до
деня до когато Ное влезе в ковчега и
не усетиха, до като дойде потопът и
завлече всички, така ще бъде и пришествието на ЧОВЕШКИЯ СИН.
Затова бдете, защото не знаете в кой
ден ще дойде вашият ГОСПОД. Но
това да знаете, че ако домакинът би
знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да
му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато
го не мислите, ЧОВЕШКИЯТ СИН
иде. Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му
е поставил над домочадието си; за
да им дава храна на време? Блажен
е оня слуга, чийто господар, като
си дойде, го намери, че прави така.
Истина ви казвам, че ще го постави
над целия си имот. Но, ако оня слуга

е зъл и каже в сърцето си: Господарят ми се забави; и той почне да бие
служителите си, и да яде и пие с пияниците, господарят на оня слуга ще
дойде в ден, когато той не го очаква,
и в час, когато не знае, и, като го бие
тежко, ще определи неговата участ
с лицемерите; там ще бъде плач и
скърцане със зъби.“
ГОСПОД ни дава много знамения и ако внимавате, няма да бъдете хванати невежи. Ето още едно
провидение, върху което трябва да
съсредоточите вниманието си, защото то ще се превърне в реалност
по-скоро, отколкото мислите. „След
това видях небето отворено [това
е друго провидение от БОГ за края
на времето], и ето бял кон, и ОНЯ,
който яздеше на него, се наричаше
ВЕРЕН и ИСТИНЕН, и съди и воюва праведно. Очите МУ бяха огнен
пламък, на главата МУ бяха много
корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само ТОЙ; и
беше облечен в дреха, попръскана
с кръв; и името Му беше БОЖИЕТО СЛОВО. И НЕБЕСНИТЕ ВОЙСКИ СЛЕДВАХА ПОДИР НЕГО НА
БЕЛИ КОНЕ [това е БОГ и НЕГО-

ВИТЕ войници, пазителите], облечени в бял и чист лен. Из устата МУ
излизаше остър меч, за да порази с
него народите; и ТОЙ ще ги управлява с желязна тояга [БОЖИЕТО
СЛОВО] и ще стъпче лина на лютия
гняв на БОГА ВСЕМОГЪЩИЙ. И
на дрехата и на бедрото МУ имаше
написано име: ЦАР НА ЦАРЕТЕ
И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ.
[Това е ИСУС нашият ГОСПОД.]“
(Откровение 19:11-16).
Понастоящем живеем в последните няколко минути на края на
времето. Всички знамения са тук.
Сега управлява правителството на
Антихриста на единния свят. Въздушнопреносимите сили на БОГА
действат от години и стотици милиони хора са ги виждали (летящите
чинии, пазителите, ангелите, царските въздушни сили на БОГА). Папата в Рим се хвали колко чудесен
е Новият Световен Ред. Има цунами, приливни вълни, земетресения,
всякакви видове чуми, болести, нещастия на народите, преследвания
и стотици проклятия от различно
естество.

(Продължава на страница 8)

Свидетелството на Стивън Уедел
Казвам се Стивън Уедел. Навърших 59 години в края на октомври
2012 г. Приех Христос като мой личен Спасител на 4 ноември, 1971 г.
- една седмица след като навърших
18 години. Ако Исус не беше влязъл
в живота ми по онова време, вероятно щяхте да прочетете некролога
ми преди няколко години, вместо
това свидетелство за Божията сила
и способност да промени живота на
един човек.
Завърших гимназия през пролетта на 1971 г. и нямах желание
да продължа да уча. Бях псевдо
хипи. Тръгнах към Сан Франциско, Калифорния, отначало с
кола с някои приятели, а по-късно, спирайки на автостоп от Сан
Франциско до Боулдър, Колорадо

и след това обратно в Калифорния, този път за Лос Анжелес.
Майката на приятеля, с когото
пътувах, имаше много голяма и красива къща в Бевърли Хилс и ни покани да отседнем при нея, докато си
намерим работа и жилище. Къщата
имаше красив открит басейн и домашна прислужница, която ни готвеше и пазаруваше. Въпреки идеалната, подобна на ваканционна среда
за забавление, това бе най-нещастният период от живота ми.
Чувствах се напълно загубен и
без никаква надежда в живота си.
Нищо не можеше да разсее постоянното объркване в съзнанието и
душата ми за значението и целта на
живота. Чувствах се хванат в капан.
Исках животът ми да е изпълнен
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със смисъл, да е от помощ за другите. Бях потресен от състоянието на
света около мен, корупцията, апатията, престъпността и кръвопролитията. Исках да живея в мирен свят
и мислех, че хипарското движение в
Калифорния ще ми осигури алтернативен отговор на безскрупулната
система. Надявах се, че пушенето на
(Продължава на страница 6)

Свидетелството на Стивън Уедел
(Продължава от страница 5)

марихуана и хашиш, вземането на
LSD и други халюциногенни дроги
ще ми предоставят прозрението, за
което копнеех, за да открия смисъла
на моя живот. Не исках работа от девет до пет, заградена с ограда къща
с кучета и котки и никакво бъдеще.
Исках да знам какъв е истинският
смисъл на живота. Всичко, което
дрогата направи, бе да ми открадне целия здрав разум, който имах и
да ме остави с малка способност за
разсъждаване за каквото и да било.
Мислех си, че полудявам и най-вероятно това беше истина. Но аз изобщо не бях възпитан така.
Прекарах детството си в чужбина. Баща ми работеше в международната фирма YMCA в Токио,
Япония и ние ревностно посещавахме църква всяка неделя в неденоминационна църква. Винаги са ме
учили, че сме християни, че сме човечни и помагаме на другите. Знаех,
че Коледа и Великден са специални
дни, които наистина нямаха нищо
общо с дядо Коледа или великденското зайче. Вярвах духовно, както
и повечето деца, че има Създател,
Бог, който е направил всичко, включително и мен. Учеха ме да вярвам
в Исус Христос като Спасител и
въпреки това не знаех изобщо кой
беше Исус в действителност. Нямах сила в моя живот, нямах воля
да не съгрешавам и наистина, поглеждайки в миналото, нито една
от църквите, които съм посещавал,
не ме е учила какво всъщност представлява грехът. В нито една от тези
църкви, никога не бях чувал израза
„роден отново от Духа“ и никога не
бях виждал призив от олтара за спасението на душите. Те бяха духовно
мъртви, като мен.
Бях в десети клас в училище, когато нашето семейство се върна в
Съединените щати. Не исках повече
да бъда духовно мъртъв. Навсякъде
около мен хората посягаха на дрога-

та и отпадаха от обществото. Наистина започнах да търся отговори на
моите въпроси за живота, смъртта,
вечността, смисъла. Четях книги за
далекоизточни религии, мистични
религии, индиански религии, философии, книги за идеите и идеалите на
хората, за комунизма, социализма,
капитализма - всичко, за което се
сещах. Четях Библията, но по онова
време не бях в състояние да я разбера без Божия Дух. Практикувах монотонно пеене, йога, вървях в гората,
внимавайки да не газя цветята, за да
се доближа до Бога. Нищо не можеше да изпълни вътрешната ми празнина. Всичко беше безуспешно.
Сега знам, за разлика от тогава,
че Господ правеше всичко това и ме
водеше към място, където да смири
упоритата ми гордост, за да Го приема за Господ и Спасител. Той не допусна други възможности. Може би
не би било правилно да действа по

този начин с вас, но Той знаеше, че
това бе единственият начин, за да ме
накара накрая да се вразумя. Той ми
позволи да дойда в Калифорния за
тази цел. Той действаше върху мен,
но аз още не го знаех.
В Холивуд, Калифорния, не бе
възможно да изминеш 60 метра по
булевард Холивуд, без да срещнеш
свидетели от християнската фондация на Тони и Сюзан Аламо. Те
бяха навсякъде. Всеки път, когато
се озовавах в Холивуд, независимо
дали да търся работа или просто
да убия времето, те бяха навсякъде,
раздаваха евангелски брошури и канеха хората да посетят службите в
тяхната църква. Те бяха изпълнени
с Божието усърдие. Няколко пъти
ми говориха за Господ и ме покани-

Братя и сестри от
църквата на Аламо,
проповядващи
на възрастни
резиденти в
старчески дом
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ха в църквата, като много други, но
винаги отказвах. Все още бях прекалено зает със собствените ми неща,
за да слушам другите да ми говорят
за Исус. Много пъти, въпреки това,
в тишината на вечерния час, когато
глъчката на деня е завършила и съм
сам, Господ ми припомня нещата,
които ми казаха тези християни, писанията, които те ми показаха в Библията за края на света, неща, които
лесно се виждаха наоколо, писания
за вечния живот и Ада, които наистина ме караха да се чудя за някои
неща. Привидно, Сатаната продължаваше да ме притегля, но вътрешно Бог ми отваряше очите.
Един следобед Бог завърши започнатото с тази поредица от събития. Имах усещането, че нещо
ставаше в живота ми, но не знаех
какво. Озовах се отново на булевард
Холивуд този ден, но не забелязвах
изобщо братята и сестрите от църквата, по-скоро ги избягвах. Вместо
това се натъкнах на една от сестрите
на улицата, която просто ми подаде евангелска брошура и ме покани
да отида в църквата вечерта. Извиних с думите: „Ще си помисля.“ Тя
бързо отговори: „Наистина бих си
помислила, защото това може да
е последният път, когато Бог ще се
занимава с теб!“ Нищо друго не бе
в състояние да ме впечатли повече.
Само мисълта, че Самият Бог няма
повече да се занимава с мен ме зашлеви по-силно от хиляди тухли в
лицето. Остави ме безмълвен. Бях
луд. Но не толкова, че да не знам, че
не можех без Бог. Това ме ужасяваше. Вече бях твърде нещастен.
Изминах целия булевард Холивуд
и тръгнах нагоре по една странична
улица, където имаше много големи
къщи с просторни дворове. Седнах
в един от дворовете и почаках докато почти стана време автобусът,
който вземаше хората за църквата,
да тръгне, приближих се до спирката и заех едно място.
Пътуването до църквата в Согас
беше много дълго, но се чувствах

у дома си. Един от християнските
братя имаше китара и всички хора
в автобуса пееха евангелски песни.
Чувствах се извънредно спокоен,
макар че всичко беше много странно за мен по това време.
Когато пристигнахме до църквата, всички гости от автобуса бяха
поканени да влязат и да седнат за
службата. Никога не бях влизал в
подобна църква преди, такава, която чувстваш жива. В нея нямаше
усещането за безжизненост, с което
бяха пропити църквите, в които бях
ходил дотогава. Тези братя и сестри
по време на службата пееха евангелски песни с пълен глас. Те вдигаха
ръцете си нагоре и възхваляваха
Бога. Изглеждаше сякаш всички
хора тази вечер в църквата свидетелстваха за това, което Бог е направил в живота им. Някои бяха взимали наркотици като мен, а други не.
Някои бяха бивши затворници; някои бяха от гетата, а други от елитната част на обществото. Всички те
са били хора като мен - нещастни и
загубени. Сега те всички обявяваха
Христос за техен Спасител. Те вече
не бяха загубени, а намерени. В душата си исках това, което те предадоха на службата онази вечер. Исках
този живот, но все още не бях сигурен за много неща. Сатаната отправяше милиони съмнения към мен
в последния си опит да предотврати спасението ми. Библията гласи:
„Повярвайте в Господ Исус Христос
и ще бъдете спасени.“ След призива на олтара онази вечер, Сатаната загуби своя контрол върху мен.
Повярвах в Господ Исус Христос на
колене пред паството и бях спасен!
Хвала на Бог! Хвала на Бога завинаги за Неговото търпение и милосърдие за мен! Родих се отново!
Почувствах Господ да влиза в сърцето ми онази вечер и никога няма
да Го оставя. Отиването в стаята за
молитви след службата и убеждението, че на Небето наистина има Бог,
който се грижи за мен и отговаря на
молитвите ми, беше най-утешител-
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ното чувство, което съм имал някога. Цената, която Исус платил за
това, била собствената Му кръв. Той
умрял, за да живеем ние. Онази вечер ме заведе на място, което никога
няма да забравя. Той ме покръсти в
Светия дух около две седмици след
това. Нищо не можеше да ме убеди
след тези преживявания, че Бог не е
реален. Той е жив и ще живее завинаги. Той спаси мен и може да спаси
Вас. Виждал съм хиляди хора от тогава да опознават Христос чрез тази
църква. Виждал съм много, много
хора да се лекуват с Божията сила
от своите болести и недъзи. Виждал
съм разбити животи (като моя) да се
превръщат в продуктивни. Не бих
заменил този християнски живот с
нищо от този свят.
Тони и Сюзан Аламо бяха хората,
които Бог използва, за да накара хиляди хора от всякакви среди да намерят нов живот в Христос. Двамата
направиха това много безкористно.
Те никога не поискаха от никого
нещо в замяна, освен да служим на
Господ. Сюзан почина, за да отиде
при Господ през 1982 г. и Тони продължава да проповядва евангелието всеки ден от тогава. Той все още
го прави. Аз и много други сме им
изключително благодарни не само
за това, че имаха Божието старание
улиците да се изпълнят със свидетели, за да помогнат на нуждаещите
се, но и за осигуряването на места,
където хората като мен можеха да
водят осветен, християнски живот,
вместо да се занимават с нещата на
този порочен свят. Хвала на Господ!
Ако четете това свидетелство и
още не сте спасени, не чакайте. Исус
Христос наистина е Спасителят на
света и Той може да Ви даде всичко,
което искате. Той ме спаси, даде ми
нещо, за което да разказвам, нещо,
за което да живея и да умра. Той
може да направи същото за Вас. Не
чакайте. Поканете Го в сърцето си
днес!
Хвала на Господ,
Стивън Уедел

АРМИЯТА И
ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
НА БОГА
(ПАЗИТЕЛИТЕ)

(Продължава от страница 5)

Вие сте лоши или добри.11 Ще приемете ИСУС за свой СПАСИТЕЛ или
ще ГО ОТХВЪРЛИТЕ. Изберете ГО
сега, преди да е станало прекалено
късно. Вие сте само на едно издихание, на един сърдечен пулс от вечността.12 За доброто на душата Ви
трябва да кажете тази молитва. След
това нека ви кръстят напълно потопени във вода, в името на ОТЦА,
СИНА и СВЕТИЯ ДУХ.13 Изучете версията на Библията на Крал
Джеймс и следвайте заповедите вътре.14 Вървете в ДУХА на БОГА.15
Мой ГОСПОДИ и мой БОЖЕ,
смили се над душата на мен, грешника.16 Вярвам, че ИСУС ХРИСТОС
е СИНЪТ на живия БОГ.17 Вярвам,
че ТОЙ е умрял на кръста и пролял
СВОЯТА ценна кръв за опрощението
на всичките ми предишни грехове.18
Вярвам, че БОГ е съживил ИСУС
от смъртта чрез силата на СВЕТИЯ
ДУХ,19 и че ТОЙ седи от дясната страна на БОГА в този момент, слушайки

моето изповядване на греховете и
тази молитва.20 Отварям вратата на
сърцето си и каня ТЕБ в сърцето си,
ГОСПОДИ ИСУСЕ.21 Измий всичките ми нечисти грехове в ценната
кръв, която ТИ проля вместо мен на
кръста на Голгота.22 ТИ няма да ми
обърнеш гръб, ГОСПОДИ ИСУСЕ;
ТИ ще простиш греховете ми и ще
спасиш душата ми. Знам това, защото ТВОЕТО СЛОВО, Библията, казва
така.23 ТВОЕТО СЛОВО обещава, че
ТИ няма да обърнеш гръб на никого,
а значи и на мен.24 Ето защо зная, че
ТИ ме чуваш и знам, че ТИ ми отговаряш и знам, че съм спасен/а.25 И аз
ТИ благодаря, ГОСПОДИ ИСУСЕ, за
спасението на душата си и ще покажа благодарността си, като изпълнявам заповедите ТИ и няма повече да
съгрешавам.26
След спасението, ИСУС изисква
да бъдете покръстен/а, потопен/а
изцяло във вода, в името на БАЩАТА, на СИНА и на СВЕТИЯ ДУХ.27
Изучете добре Библията, версия на
Крал Джеймс, и изпълнявайте, каквото се казва в нея.28
ГОСПОД иска да кажете на другите за спасението си. Можете да станете дистрибутор на евангелската лите-

ратура на пастор Тони Аламо. Ще Ви
ги изпратим безплатно. Обадете ни
се или ни пишете на електронната
поща за повече информация. Споделете това послание с някой друг.
Ако искате светът да се спаси, както ИСУС заповядва, тогава не крадете
от БОГА НЕГОВИТЕ десятъци и дарения. Бог казва: „Ще краде ли човек
БОГА? Вие обаче, Ме крадете. Обаче
думате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина
проклети, Защото вие, да! целият тоя
народ [и целият този свят], МЕ крадете. Донесете всичките десетъци [„десятък“ е 10% oт Вашия брутен приход] в хранилището, за да има храна
[духовна храна] в дома МИ [спасена
душа], и опитайте МЕ сега за това,
казва ГОСПОД на СИЛИТЕ, дали не
ще ви разкрия небесните отвори да
излея благословение върху вас, тъй
щото да не стига място <за него>. И
заради вас ще смъмря поглъщателя,
та няма вече да поврежда рожбите на
земята ви; и лозата ви на полето няма
да хвърля плода си преждевременно,
казва ГОСПОД на СИЛИТЕ. Всичките народи ще ви облажават, защото
ще бъдете желателна земя, казва ГОСПОД на СИЛИТЕ“ (Малахия 3:8-12).

11 Мат. 7:15-20, Яков 3:11-12, Откр. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-12, 14-15 12 Екл. 3:19, Иса. 2:22 13 Мат. 28:19-20 14 2 Тим. 2:15, 3:14-17 15 Езек. 36:27, Римл. 8:1-14,
Гал. 5:16-25 16 Пс. 51:5, Римл. 3:10-12, 23 17 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Йоан 9:35-37, Римл. 1:3-4 18 Деян. 4:12, 20:28, Римл. 3:25, 1 Йоан. 1:7, Откр. 5:9 19 Пс.
16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Йоан 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Римл. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 20 Лука 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 21 1 Кор.
3:16, Откр. 3:20 22 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Йоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14 23 Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 24 Мат. 21:22, Йоан 6:35, 37-40,
Римл. 10:13 25 Евр. 11:6 26 Йоан 5:14, 8:11, Римл. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 27 Мат. 28:18-20, Йоан 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5 28 Вт. 4:29, 13:4, 26:16, Исус Нав.
1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Як. 1:22-25, Откр. 3:18

Моля, свържете се с нас за повече информация или за литература на други теми, представляващи интерес.
Тони Аламо, Световен пастор, Световна християнска църква на Тони Аламо • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
24-часова линия за молитва и информация: (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Световната християнска църква на Тони Аламо ще осигури покрив над главата и необходимите за нормален живот неща
на всички онези, намиращи се в САЩ, които истински желаят да служат на ГОСПОД с цялото си сърце, душа, разум и сила.
Служби се провеждат в град Ню Йорк всеки вторник от 20 ч. и на други места всяка вечер.Моля,
обадете се на (908) 937-5723 за информация. ХРАНА СЕ СЕРВИРА СЛЕД ВСЯКА СЛУЖБА
Попитайте за книгата на пастор Аламо, Месията, показваща ХРИСТОС от Стария завет, разкрит в 333 пророчества.
Участвайте в жътвата на душите като станете дистрибутор на литературата на пастор Аламо.
Всички наши публикации и аудиопослания са безплатни, включително изпращането им по пощата.
Ако някой се опитва да Ви таксува за тях, моля, обадете се на безплатен телефон (661) 252-5686.

ТЕЗИ ИЗДАНИЯ СЪДЪРЖАТ ИСТИНСКИЯ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Деяния 4:12).
НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ, ПРЕДАЙТЕ ГИ НА НЯКОЙ ДРУГ.
Призоваваме онези от Вас, които се намират в други страни, да преведат тези публикации на своя
роден език. Ако изготвяте препечатка, моля, включете следното авторско право и регистрация:
© Авторско право февруари 2013, 2015 г. Всички права запазени Световен пастор Тони Аламо ® Регистрирана февруари 2013, 2015 г.
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