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БОГ ни овозможил лесно да ја пре-
познаеме генерацијата во која ќе се 
случи второто враќање на Земјата на 
нашиот ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС. 
Се разбира, СЛОВОТО БОЖЈО ни 
кажува дека никој не го знае точниот 
ден или час. Сепак, ИСУС ни кажува 
за низа настани што ќе се случат за 
време на генерацијата што ќе го одбе-
лежат доаѓањето на крајот на светот. 
Тогаш, сите во светот ќе можат да го 
видат и да го искусат скорешното вто-
ро доаѓање на ГОСПОД ИСУС на овој 
свет! (Матеј, поглавје 24).

ГОСПОД никогаш не би нè оста-
вил без да нè извести за  приближно-
то време на СВОЕТО второ доаѓање, 
исто како што не дозволил светската 
популација од другата страна на по-
топот да остане без известување за 
приближното време на ГОЛЕМИОТ 
потоп. 

Во Битие 6:5-13 се вели: „И БОГ 
виде колку е голема човековата ра-
сипаност на Земјата [исто каква што 
е и денес] и дека секоја мисла на чо-
вековото срце претставува контину-
ирано зло. [Ова неуморно, (навидум) 

неконтролирачко фантазирање, овие 
валкани соништа се повторуваат и де-
нес, милион пати повеќе како резултат 
на електронските уреди и масовната 
комуникација.] ГОСПОД се покаја 
што го создаде човекот на Земјата 
и тоа Му го натажи срцето. И ГОС-
ПОД рече: ‘Ќе ги истребам од лицето 
на земјата луѓето што ги создадов, и 
луѓето и ѕверовите, и влечугите и пти-
ците во воздухот, затоа што се покајав 
што ги создадов’. Но, Ное виде благо-
дат [моќ] во очите на ГОСПОДА.

„...Ное [исто како и Јов] беше пра-
веден и непорочен човек во свое вре-
ме и тој одеше со БОГА... Земјата беше, 
исто така, расипана и пред БОГА, и 
имаше многу насилство. [Тоа е уште 
еден знак! Денес насилството е мили-
он пати полошо заради современата 
технологија! Кина има стотици боеви 
глави коишто може да уништат пого-
лем дел од светот, исто како и Русија, 
Северна Кореја и голем број други 
земји.] И БОГ ја погледна Земјата и 
имаше што да види. Таа беше расипа-
на. [Дали верувате дека БОГ денес нè 
гледа? Сигурно нè гледа!1] Зашто сите 

суштества на Земјата се изопачиле. 
И БОГ му рече на Ное: ‘Решив да им 
ставам крај на сите суштества, зашто 
на Земјата има многу насилство што 
доаѓа од нив, па затоа ќе ги уништам 
заедно со Земјата’.“

БОГ му рекол на Ное да направи 
арка, а потоа му дал упатства како да 
ја изгради.2 (Секој којшто требаше 
да биде спасен од големиот потоп, 
требаше да биде на арката, исто како 
што секој што сака да оди во Рајот, 
мора да биде во ИСУС. Арката на 
некој начин го претставувала ИСУС. 
Ние преку ДУХОТ мора да бидеме во 
НЕГО, и ТОЈ преку ДУХОТ мора да 
биде во нас [Јован 15:4-7, 17:20-23]!) 
Ное проповедаше дека ќе биде крај 
на светот за сите суштества штом 
арката биде готова, но луѓето го 
исмејуваа и се подбиваа со неговите 
зборови, дури и додека го гледаа 
комплетирањето на арката – знакот 
на времето! Преку проповедите 
на Ное и преку напредувањето на 
изградбата на арката БОГ им најави 
на луѓето што ги чека. Тие не слушаа 
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и сите беа истребени (Битие 7:21-
23).3 Сите тие!

Во Битие 6:3, БОГ претскажал 
колку години ќе поминат пред ТОЈ 
да ги уништи сите живи суштества 
и самата Земја. Земјата била многу 
поубава пред потопот. Тогаш 
ГОСПОД рече: „МОЈОТ ДУХ нема 
вечно да остане во човека, зашто и 
тој е телесен, па затоа векот нека му 
биде сто и дваесет години“. Може да 
видиме дека во тоа време ГОСПОД 
на сите им дал голем број знаци за 
да препознаат дека се ближи крајот 
на светот. Иако не го знаеме точното 
време и точниот час, ја знаеме 
генерацијата, а тоа е денешната 
генерација! (Матеј 24:34-36). 

Имало повеќе од триста знаци што 
го навестиле првото доаѓање на на-
шиот ГОСПОД и инкарнацијата на 
СПАСИТЕЛОТ за да можеме да знае-
ме кога вистинскиот МЕСИЈА, ИМА-
НУЕЛ, БОГ со нас, ќе се појави.4 Со 
сигурност се знаело кој бил ТОЈ, и кој 
е, и дека наскоро повторно ќе дојде.

Првото доаѓање на ИСУС било 
многу предвидливо, исто како што 
е предвидливо и НЕГОВОТО вто-
ро доаѓање. Мудреците и пастири-

те кои дошле на раѓањето на ИСУС, не 
само што ги препознавале знаците на 
времето, туку, исто така, можеле да ги 
препознаат знаците на времето кога 
ТОЈ ќе дојде (Матеј 2:1-11). 

„Учениците [на ИСУС] МУ пријдоа 
и насамо МУ рекоа: ‘Кажи ни кога ќе 
се случи тоа? И кој ќе биде знакот на 
ТВОЕТО доаѓање и на крајот на све-
тот?’ А ИСУС им одговорил и рекол: 
‘Не дозволувајте НИКОЈ да ве изма-
ми’“ (Матеј 24:3-4). Ова е најсериозното 
предупредување! Со други зборови, 
внимавајте на денешната светска влада, 
на медиумите, на лажните цркви, како 
и на милијардите луѓе измамени од 
нив. Не слушајте ги. Можеби очекува-
те да видите лажни  пророци како из-
легуваат од цркви? Не, не, не само тие. 
„Не дозволувајте НИКОЈ да ве измами“. 
Вистина е дека многумина велат дека се 
ХРИСТОС и многумина велат дека слу-
шаат што ХРИСТОС им кажува.

„Зашто мнозина ќе дојдат во МОЕ 
име, говорејќи: ’Јас сум ХРИСТОС’, 
и ќе измамат мнозина. И ќе слушне-
те за војни и гласини за војни [ИСУС 

вели]: нека не ве обзема страв; затоа 
што тоа мора да се случи, но сѐ уште 
не е дојден крајот. [Еве еден знак:] За-
што ќе се дигне народ против народ, и 
царство против царство; и ќе има глад 
[ова е знак којшто е веќе присутен] и 
помори [што се сите видови на мака 
и болест, а и нив ги има во изобилие] 
и земјотреси на разни места. Сето ова 
е само почеток на страдањата. Тогаш 
[преку манипулации] ќе ве предадат 
[вас МОИ ученици] на маки и ќе ве 
убиваат; и ќе ве мразат сите народи 
заради МОЕТО име [затоа што МУ 
служиме]. Тогаш многумина ќе се на-
вредат  и ќе се издаваат едни со други, 
и ќе се мразат едни со други. [Ова ми 
се случило толку многу пати, што веќе 
престанав да бројам.] И голем број 
лажни пророци [лажливци и оние 
што лажно сведочат, како и лажни 
сведоци и антихристи] ќе се јават и ќе 
измамат мнозина [преку користење 
на медиумите, едносветската влада 
и цркви манипулирани од римски 
Ватикан]. Грешноста ќе зема таков 
замав, што љубовта меѓу луѓето ќе 
исчезне [мнозина ќе се оддалечат од 
ГОСПОДА]. А тој што до крај ќе из-
држи, ќе биде спасен“ (Матеј 24:5-13). 
ГОСПОДЕ, дали тоа значи дека ако 
не издржиме до крај, нема да бидеме 

(Продолжува од страница 1)
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3 I Пет. 3:20, II Пет. 2:5  4 Побарајте бесплатен примерок од книгата Месијата според пророштвата од 
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Индија
Драги милостиви браќа и сестри во Господ 
Исус Христос од Црквата Тони Аламо,

Упатуваме поздрави до нашиот Свет-
ски евангелист и Пастор, отец Тони Ала-
мо, и целиот црковен персонал на бла-
гословената црква и светци, особено во 
САД. Ви ја пренесуваме нашата љубов и 
благодарност.

Со парите што ни ги испративте како 
помош за жртвите од пожарот купивме 
работи што им се потребни. Настраданите 
и сите останати луѓе овде го величаат Гос-
пода во ваше име за најголемиот добро-
творен прилог и добрината.

Вчера, односно на 1.12.2012 година, 
им поделивме храна, садови за готвење, 
нова облека и примероци од Светата 
Библија на јазикот Телугу. Ви должиме 
многу за вашата помош што ни ја дадовте 
кога ни беше потребна. 

Ви благодарам многу на сите што им 
помогнавте на несреќните жртви. Оста-
нуваме полни со љубов и молитви. 

Во прилог ви ги испраќаме и фо-
тографиите од делата што како до-
бри Самаритјани ги направивме во 
ваше име за несреќните жртви овде 
кај нас. Потребни ни се стотици бил-
тени на јазикот Телугу за ширење на 
Христијанската вера како поддршка на 
работата Господова. Потребна е вашата 
помош за еден сиромашен евангелист 
како мене, кој е во служба на Господа, да 
може да насочи што поголем број души, 
коишто биле изгубени, кон грижливата 
прегратка на Исус Христос и кон Бог, на-
шиот Татко од Небесата. 

Очекувам ваш одговор. Благодарност до 
сите вас за искажаната љубов и голема гри-
жа. Сите се молат за вашата благосостојба и 

просперитет и за нашиот сакан светец Тони 
Аламо. Ве молиме погледнете ги датотеки-
те што се во прилог на ова писмо.
Со љубов и во служба на Исус Христос,
В. Р. Раџу Чинта, Пастор
Христијанска црква на Тони Аламо 
Џајанти Колони, Амбаџипета, 
Е. Г. Дистрикт, А. П., Индија

Пасторот Чинта дели литература 
во продавница за облека на пазарот
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спасени?5 Да! ТОЈ го кажа тоа и е не-
возможно тој да лаже (Евреите 6:18).

Тоа е вистински исполнето про-
роштво: „А ова Евангелие за небеското 
царство ќе биде проповедано по цели-
от свет, за сведоштво на сите народи, 
и тогаш ќе дојде крајот. [Тоа не значи 
лажните учења, големиот број полу-
вистини или идолопоклонствата, како 
што се Католицизмот и други лажни 
учења, туку ВИСТИНСКОТО ЕВАН-
ГЕЛИЕ!] И така, кога ќе ја видите од-
вратноста на запустувањето, за која 
зборува пророкот Даниел, застанете 
на светото место [застанете во ИСУС 
СЛОВОТО, ДУХОТ]“ (Матеј 24:14-15). 
„Одвратноста на запустувањето“ е де-
нешната светска влада, лажните цркви 
и медиуми – сите дело на Сатаната.6

„Зашто тогаш ќе има такви маки, как-
ви што човештвото до тогаш не видело, а 
нема ниту да види. И ако не би се скрати-
ле тие дни, не би преживеало ниту едно 
суштество; но тие дни ќе се скратат зара-
ди избраните од Бога“ (Матеј 24:21-22).

„Сфатете го ова преку споредба со 
примерот на смоквата: кога нејзината 
гранка е нежна и пушта лисје, тоа е знак 
дека се ближи лето. Па така, и вие кога 

ќе ги видите сите овие нешта, знајте 
дека е близу, скоро на прагот. Вистина 
е кога ви велам дека оваа генерација 
нема да замине, сѐ додека не се оства-
рат овие работи“ (Матеј 24:32-34).

„Но како што беше во времето на Ное, 
така ќе биде и кога ќе дојде СИНОТ ЧО-
ВЕЧКИ. Зашто во времето пред потопот 
тие јадеа и пиеја, се женеа и се мажеа, сѐ 
до денот кога Ное влезе во арката, и знае-
ше дека не само што ќе дојде потоп и ќе ги 
однесе сите, туку ќе дојде и СИНОТ ЧО-
ВЕЧКИ“ (Матеј 24:37-39). Наскоро ќе го 
видиме ГОСПОДА. Ова е ветување. Тоа 
ќе се случи пред нуклеарен холокауст. 
Уште малку треба да издржиме цврсто 
пред ТОЈ да дојде (Откровение 3:11).

Друг знак за доаѓањето на крајот 
е тоа што БОГ рекол дека во судни-
от час ќе прави нешто ново (Исаија 
43:19). Пред две илјади години Апос-
толот Павле рекол: „Јас не дозволу-
вам жените да подучуваат“ (I Тимотеј 
2:12). Но, Јоил и Апостол Петар спо-
ред СВЕТИОТ ДУХ рекле: „По ова ќе 
го истурам МОЈОТ ДУХ на СЕКОЕ 
суштество [„секое“ значи сите] и ва-
шите синови и ЌЕРЌИ ќе искажува-
ат пророштва [ова е знакот за крајот 

што се ближел во времето на Апостол 
Петар пред две илјади години], ваши-
те старци ќе сонуваат соништа, а ва-
шите млади ќе гледаат привиденија; 
па и на слугите и на СЛУГИНКИТЕ 
во тоа време [ова време, не како во 
времето на Апостол Павле пред две 
илјади години. И мажите и жените на 
Духовден беа покрстени со СВЕТИОТ 
ДУХ затоа што тие останаа и го бараа. 
Ако го барате и вие ќе го најдете.7] ќе 
го истурам МОЈОТ ДУХ“ (Јоил 2:28-
29, Делата на Апостолите 2:17-18).

Зборувајќи спрема СВЕТИОТ 
ДУХ, пророкот Јоил сите вам ви 
поставува едно прашање во Јоил 1:2 
во однос на овие последни денови: 
„Чујте старци и послушајте сите вие 
жители на земјата. Дали некогаш 
во вашето време или во времето на 
вашите татковци имало нешто вакво 
[вакви работи, вакви знаци]?“ Дали 
некогаш постоела едносветска влада 
којашто претставува одвратност што 
го запустува светот? Дали некогаш сте 
виделе такво богохулство на СВЕТИОТ 
ДУХ? Дали некогаш сте виделе толку 
силно одобрување на убивањето 
милиони бебиња? Дали некогаш сте 
виделе ширење на контрацепција во 
јавните училишта? Да се предава за 
хомосексуалноста во јавните училишта? 
Истополови бракови? Крадење деца од 
родители-Христијани? Дали некогаш 
сте виделе целосна ерозија на моралот 
како што може да се види денес? 
Порнографија, којашто е сладострастие, 
блудна фантазија, валкани соништа, 
бесправно владеење и сѐ што е 
безбожно? Не! Никогаш!

Да, БОГ ќе ги уништи светот и зли-
те со оган.8 „А ГОСПОДОВИОТ ден ќе 
дојде како крадец во ноќта. Тој ден не-
бесата ќе исчезнат со силна бучава. Еле-
ментите од жештина ќе се растопат, а 
земјата ќе изгори со сите дела што се во 
неа“ (II Петар 3:10). ТОЈ ќе го скрати вре-
мето (Матеј 24:21-22). ХРИСТИЈАНИ, 

5 Лука 9:62, 17:32, Јован 15:2, 6, Дела 14:22, Рим. 11:22,  I Кор. 15:2, Кол. 1:22-23, I Тим. 4:16, II Тим. 2:1-3, 12, 4:5, Евр. 
6:4-8, 10:26-31, 35-39, Јаков 5:10-11, I Јован 2:24-25, 28  6 Дан. 7:7-8, 19-26, 11:31-32, Откр. 13:1-8, 11-18, погл. 17  

7 Иса. 28:11-12, 44: 3, Ерем. 29:12-13,Мат. 3:11, 7:7, 
Дела 2:38-39  8 Мих. 1:2-4, Мал. 4:1, II Сол. 1:7-10, 
II Пет. 3:7-12

Возљубени браќа во Христа,
Дозволете ми да ве поздравам во 

драгоценото и славно име на нашиот 
Господ и Спасител Исус Христос, а тоа 
е името во кое ја примивме Божестве-
ната сила да газиме врз сите сили на 
ѓаволот без страв. 

Се молиме Господ уште повеќе да ја 
благослови вашата црква и секогаш да 
ви дава сила да продолжите да го ши-
рите царството Божјо. Многу ни се до-
падна публикацијата ”Дали е погрешно 
еден прероден Христијанин да работи за 
секуларната влада или треба да работиме 
само за Владата на Господ?“ Разновидната 
литература што ја добивме беше поучна 
за нас. А бидејќи наша должност е и да 
го шириме царството Божјо, ние органи-
зиравме денови за евангелизам, кога на 
луѓето што се присутни им се чита лите-
ратурата што ја добиваме од вас, а, исто 
така, им ја даваме на оние што знаат да 
читаат. Уште еднаш, ви благодарам за ова.

Се молиме Господ Исус Христос 
повеќе да ја благослови вашата црква 
и сигурен сум дека Христос ќе ве воз-
дигне во овие крајни денови. Затоа 
што Тој ни кажува дека оние што не 
се срамат да зборуваат за Него овде на 
Земјата, Тој нема да се срами да збо-
рува за нив пред Таткото. Вие се осме-
ливте да го прославите името Хрис-
тово насекаде низ светот и вашата 
награда за тоа ќе биде голема.

Би сакале повторно да добиеме ваши 
публикации на француски јазик и не-
колку примероци од Библијата за наши-
те нови преобратеници.

Нека семоќниот Бог ве благослови!!!
Ви посакуваме сè најдобро во 2012 го-
дина!!!
Бансе Реми
Центар за евангелизам во Зула
Кудогу, Булкимде, 
Буркина Фасо, Африка

(Преведено од француски јазик)
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издржете, ИСУС ќе дојде набрзо. Ти што 
сакаш да се покаеш за своите гревови за 
да можеш да се спасиш со нас, кажи ја 
следнава молитва:

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај ми-
лост за мојата душа, за мене грешниот.9 
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИ-
НОТ на живиот БОГ.10 Верувам дека ТОЈ 
умрел на крстот и ја пролеал СВОЈАТА 
скапоцена крв заради проштевање на 
сите мои претходни гревови.11 Веру-
вам дека БОГ го воскреснал ИСУСА 
од мртвите, преку силата на СВЕТИОТ 
ДУХ,12 и дека во овој момент ТОЈ седи од 
десната страна на БОГА, слушајќи ја ис-
поведта за моите гревови и оваа молит-
ва.13 Ја отворив вратата на моето срце и 
те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ 
во моето срце.14 Измиј ги сите мои не-
чисти гревов и преку скапоцената крв 
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано на-
место мене, на крстот на Голготата.15 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.16 СЛОВОТО ТВОЕ кажува 
дека ТИ никого нема да отфрлиш, а тоа 
значи дека нема да ме отфрилиш ниту 
мене.17 Затоа знам дека ТИ си ме слуш-

нал и дека ТИ си ми одговорил и знам 
дека сум спасен.16  ТИ се заблагодару-
вам 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.17

„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 ра-
коположени од страна на БОГА. [Властите 
на БОГА на земјата се на евангелието.] Па 
така, оној кој што им се спротивставува 
на властите, им се противи на уредбите на 
БОГА: и тие кои што се спротивставуваат 
ќе ја примат својата осуда. Затоа што владе-
телите 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 по-
фален 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 лите-
ратура на пасторот Тони Аламо. Литерату-
рата бесплатно ќе ви ја испратиме. Јавете 
ни се, или испратете ни е-пошта за да до-
биете повеќе информации за тоа. Споделе-
те 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 кра-
де од БОГА? А вие сепак крадете од МЕНЕ. 
Ќе кажете, што сме откраднале од ТЕБЕ? 
Од десетоците и приносите. Со проклет-
ство сте проколнати: бидејќи крадевте од 
МЕНЕ, вие и сиот овој народ, [и целиот 
овој свет]. Донесете ги сите десетоци [‘де-
сеток’ 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 Не-
бесни 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)  

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

ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ 
КОГА ГОСПОД 

СЕ ВРАЌА НА ЗЕМЈАТА

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 април 2012, Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано април 2012
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