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Сатаната го залажува целиот свет.1 Тоа 
го прави преку развиена мрежа на групи 
насекаде низ светот. Тие заедно форми-
раат пајажина од замки за душата. Ри-
мокатоличката црква е највистинитиот 
пример за она што значи „култ“, „лажен 
пророк“. Неговата мрежа од групи, не-
говата пајажина, прави да изгледа онака 
како што повеќето луѓе би сметале дека 
треба да изгледа една црква, но тоа всуш-
ност е седиштето на Сатаната, а неговиот 
главен комплекс е во Рим. Седиштето на 
Рим е Ватикан.2 Ватикан е седиштето на 
Сатаната.3 Во книгата на Откровението, 
ИСУС го нарекува овој култ „Језавела“ 
(Откровение 2:20).

ИСУС ѝ зборува на една од НЕГОВИТЕ 
седум вечни, вистински цркви низ светот, 
која е црква што има грев и ги предупредува 
во овие последни денови: „Ги знам вашите 
дела, и вашата љубов, и службата, и вербата, 
и вашето трпение, и вашите последни 
дела кои се повеќе од првите. Сепак, имам 
една забелешка против вас: што ја трпите 

[ѝ дозволувате на]  таа жена Језавела 
[најголемата светска мрежа на култови, 
лажниот пророк], којашто се нарекува себе 
си пророчица [се нарекува себе си црква 
БОЖЈА], да ги подучува и да ги заведува 
МОИТЕ следбеници да блудствуваат 
[поклонување на Марија и на други светци 
и на сѐ друго што не е БОГ ТАТКОТО, 
БОГ СЛОВОТО, коешто е ИСУС и БОГ 
СВЕТИОТ ДУХ.4 СЛОВОТО, БОГ, се 
отелотвори и се нарекува ИСУС (Јован 1:1, 
14). ИСУС продолжува] и да јадат храна 
жртвувана на идоли“ (Откровение 2:19-
20). Идолот претставува поклонување на сѐ 
што не е БОГ.5

Духовното значење на јадењето хра-
на што е жртвувана за идоли е исто 
што и духовно блудствување. Наши-
те пофалби и нашата света служба кон 
БОГА се жртвувања кон БОГА и никој 
друг.6 Блудствување е поклонувањето 
на Марија и на што било или на кого 
било освен БОГА, како и сите лажни 
доктрини, како што е лажната доктрина 

за чистилиштето и дека покрстувањето 
во вода е спасение, исто како и лажната 
доктрина дека Петар и Апостолите биле 
папи и Католици – но тие не биле папи 
и/или Католици. Тие сите биле Евреи, 
ученици на ХРИСТА. Оваа пајажина од 
култови вели дека тие биле првата црква 
и дека Петар бил првиот папа и дека Пе-
тар е единствениот што ги има клучеви-
те од Рајот. Сите оние кои веруваат во 
ИСУС, во СЛОВОТО БОЖЈО, ги имаат 
клучевите од Рајот.7 Ако можете да вле-
зете во Рајот, тогаш ги имате клучевите.  

Ѓаволот е измамник, ненадминат 
измамник.8 Тој има искуство од седум 
илјади години во мамење на целиот свет. 
Тој дури измами една третина од ангели-
те во Рајот, па што останало за нас што 
сме на земјата?9 „Зашто ќе се појават 
лажни Христоси и лажни пророци и ќе 
изведат големи знаци и чуда, обидувајќи 
се да ги измамат и избраните, ако е мож-
но“ (Матеј 24:24). Токму затоа тој е толку 
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Марија, дали знаеш дека покрај МЕСИЈАТА, ти роди уште барем шест други 
деца? Сигурен сум дека го знаеш тоа затоа што породувањето е болно, а ти го 
издржа! Но, Католичкиот култ, со надеж погрешно да го упати светот од ИСУС 
кон тебе, вели дека си била вечна девица! Римокатоличкиот култ на ѓаволот е 
непријателот на твојата душа, така рече ГОСПОД (Откровение 13:1-8).

„Стравот од ГОСПОДА е почеток на мудроста“ (Изреки 9:10). „Стравот од 
ГОСПОДА, тоа е мудрост“ (Јов 28:28).  
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способен да ве измами вас и целиот свет 
доколку не се молите  постојано и не ја 
учите низ молитва Библијата според 
верзијата на Кралот Џејмс (Откровение 
12:9).10 И држете се колку може повеќе 
настрана од светската комуникација 
со која се уништува добриот карактер. 
„Не дозволувајте да ве измамат: лошото 
друштво го расипува добриот карактер“ 
(I Коринтјаните 15:33).

ИСУС, СЛОВОТО БОЖЈО, на сите 
луѓе кои биле измамени со религиите на 
Сатаната им дава „простор [време] да се 
покајат за својот блуд, но таа не се покаја. 
[ИСУС продолжува] Еве, ќе ја фрлам на 
постела во големи маки, а и оние што со 
неа извршија неверство доколку не се 
покајат за своите дела. И ќе ѝ ги погубам 
децата [следбениците]; и сите цркви [ви-
стински преродени од ДУХОТ цркви на 
ХРИСТА, СЛОВОТО] ќе знаат дека ЈАС 
СУМ ТОЈ кој ги истражува и мислите и 
срцата. И ЈАС [ИСУС] секому од вас ќе 
му дадам според неговите дела. А вам и 
на другите [од црквата] во Тијатир, кои 
не го прифаќате ова учење, и кои, како 
што велат, не сте ги спознале длабочи-
ните на Сатаната, нема да ви наметнувам 
дополнителни тешкотии. Но, додека да 
се вратам, држете се цврсто за учењето 
што го имате. А оној што ќе излезе како 
победник и до крај ќе се придржува до 
МОИТЕ дела, ќе му дадам власт над на-
родите. И тој ќе владее со нив со железна 
палка, а тие ќе се скршат како глинени са-
дови: исто како што јас примив власт од 
МОЈОТ ТАТКО. И ќе му ја дадам ѕвездата 
Деница. Кој има слух [да го слушне СЛО-
ВОТО, коешто е ДУХ и ЖИВОТ11], нека 
послуша што ДУХОТ им порачува на 
црквите“ (Откровение 2:21-29). Нема да 
си дозволам да не го почитувам СЛОВО-
ТО БОЖЈО. 

А сега, уште една вистина – едно 
прашање за вас: Дали СВЕТИОТ ДУХ на 

(Продолжува од страница 1)

ДРУГИТЕ ДЕЦА НА МАРИЈА
Кои ги имаше многу на број

БОГА би направил безгрешниот ДУХ на 
БОГА преку СВЕТИОТ ДУХ да го вне-
се ИСУС во некој грешник како вас или 
како телото на Марија? Да! Марија рекла 
дека ѝ е потребен СПАСИТЕЛ, бидејќи 
што знаела дека е грешница! Библиски 
доказ може да се најде во Евангелието по 
Лука 1:46-49: „И Марија рече [на Елиза-
бета преку СВЕТИОТ ДУХ] Мојата душа 
го велича ГОСПОДА, и мојот дух се ра-
дува за БОГА, мојот СПАСИТЕЛ. [Мојот 
СПАСИТЕЛ? Да, мојот СПАСИТЕЛ.] 
Кој си спомна за мене, неговата ништож-
на слугинка... Зашто ТОЈ, семоќниот, на-
прави големи нешта за мене и НЕГОВО-
ТО име е свето“. Исто така, Марија не 
беше Католик и Католичкиот култ нико-
гаш не бил црква на БОГА, туку е поли-
тичко збиралиште на ѓаволот,12 одговор-
но за убиството на милиони вистински 
Христијани, шест милиони Евреи во 
логорите на смртта од Втората светска 
војна и голем број други! 

Језавела од Рим вели дека Марија е 
безгрешната, наместо СВЕТИОТ ДУХ, 
ИСУС и ОТЕЦОТ. Рим вели дека Марија 
била вечна девица. Сатаната ќе ве просее, 
погрешно ќе ве насочи да се поклонувате, 
на кого било, само не на ИСУС, на СЛО-
ВОТО БОЖЈО, на нашиот СПАСИТЕЛ.13

Матеј 1:18 вели: „Еве како се случи 
раѓањето на ИСУС ХРИСТОС: Кога 
НЕГОВАТА мајка Марија беше свршена 
за Јосиф, ПРЕД ТИЕ ДА СЕ СПЛОТАТ 
[со други зборови, пред нивното брач-
но општење, ПРЕД ДА ИМААТ СЕКС], 
преку СВЕТИОТ ДУХ во нејзината 
утроба се зачна дете“ (Матеј 1:18). 

Колку што вие и јас сме БОГ, толку 
е и Марија божествена.14 Сепак, висти-
на е дека СВЕТИОТ ДУХ навлегол во 
нејзиното грешно тело, исто како што 
ТОЈ навлегува во нашите грешни тела 
за да може да станеме спасени „СИНО-
ВИ БОЖЈИ“, гранки на ХРИСТА, еден 
со ХРИСТА, ВИСТИНСКАТА ЛОЗА.15 
Според СЛОВОТО БОЖЈО, коешто е 
ХРИСТОС,16 може да се молиме еден ЗА 
друг, но никогаш не смееме да се моли-

ме еден на друг. Само на БОГ треба да 
се моли ДУХОТ преку ИСУС, којшто 
е БОГ (ИСУС, СЛОВОТО)!18 „Постои 
само еден БОГ и само еден што може да 
посредува меѓу БОГ и луѓето, а тоа е чо-
векот ИСУС ХРИСТОС“ (I Тимотеј 2:5). 

Римокатоличкиот култ, исто така, за-
клучува дека Марија е кралица на небе-
сата,19 како што се болниците Кралица на 
ангелите (The Queen of Angels hospitals) и 
дека имала само едно дете, а тоа е ИСУС. 
Но, кога ИСУС го завршил својот говор 
во СВОЈОТ роден град, луѓето биле воо-
душевени од НЕГОВАТА МУДРОСТ, НЕ-
ГОВОТО учење, и запрашале: „Каде овој 
човек се стекнал со ваква мудрост и моќ 
да прави чуда? [Следнава изјава ни пока-
жува дека, откако ИСУС се родил, Јосиф 
и Марија честопати имале секс и имале 
многу деца.] Зар тоа не е СИНОТ на дрво-
делецот? Нели мајка Му се вика Марија, 
а неговите браќа [не ученици] ЈАКОВ, 
ЈОСИФ, СИМОН и ЈУДА? И нели се меѓу 
нас сите НЕГОВИ СЕСТРИ [БАРЕМ ДВЕ 
ОД НИВ]? Како ли овој човек се здо-
бил со сето ова? И тие се навредија. Но, 
ИСУС им рече: ‘Пророкот останува без 
чест единствено во својата родна земја и 
својот дом’“ (Матеј 13:54-57).20

Кога го знаеме СЛОВОТО БОЖЈО, 
коешто е БОГ, не може да бидеме изма-
мени.21 И ќе ја познаете вистината [ИСУС 
СЛОВОТО] и вистината ќе ве ослобо-
ди“ (Јован 8:32). Токму затоа треба да го 
учиме БОГА (СЛОВОТО), за никогаш да 
не нѐ измами ѓаволот, Језавела на Сата-
ната.22 Мора да ја разобличиме Језавела, 
инаку ќе бидеме уништени (од БОГА) за-
едно со неа. ИСУС вели: „Излезете од неа 
[Језавела], народе МОЈ, за да не бидете 
соучесници во нејзините гревови, и да не 
ги примите нејзините чуми“ (Откровение 
18:4). Токму затоа овој култ не сака да ја 
читате Библијата (Верзијата според Кра-
лот Џејмс) и да се молите на БОГА преку 
ИСУС. Зарем не гледате дека тие (Ватикан) 
ја забрануваат верзијата на Библијата спо-
ред Кралот Џејмс и нè сметаат за одмет-
ници сите нас што ја предаваме и пропо-
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10:9-11, II Кор. 11:13-15, Гал. 3:22, I Тим. 2:5, Евр. 9:11-15, 28, I Пет. 1:18-23, 2:24, I Јован 5:10-13   14 Исх. 20:3-5, 34:14, Лев. 19:4, Пов.Зак. 5:8-9, 6:13, 8:19-20, 10:20-21, 
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ведаме? Вистината е навредлива за светот 
од грешници и за големиот сатански култ. 

Исто така, бракот не мора да биде 
меѓу еден маж и само една жена. Голем 
број пати во Библијата се зборува за еден 
маж и повеќе од една сопруга (жена), но 
никогаш не се зборува за двајца мажи 
или две жени.23 БОГ ја отфрла и ја осу-
дува хомосексуалноста.24 Прочитајте ја 
мојата литература „Повеќето жени на 
светите луѓе божји (Полигамистите)“.

Еве еден мал список на некои од до-
брите и големите луѓе БОЖЈИ кои има-
ле повеќе од една жена: Аврам, Јаков, 
Мојсеј законодавецот имал три, Гидеон, 
Елкана, Давид, Соломон, Калеб, Абија, 
Јоас, Осија и Јаир, како и Авесан и Ав-
дон, коишто биле судии на Израел.25

Марија имала десет или единаесет 
години кога останала бремена со ИСУС. 
Ребека имала десет години кога се ома-
жила за Исак, којшто имал четириесет 

23 Бит. 16:1-3, 25:6, 29:20-30, 30:4, 9-10, Исх. 2:21, 3:1, Бро. 10:29, 12:1-15, Суд. 1:16, 4:11, 8:30-31, I Сам. 1:1-3, 18:27, 25:39-44, II Сам. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, I Лет. 1:32, 2:18, 
46, 48, 3:1-9, 4:5, 8:8-9, 14:3, II Лет. 13:21, 24:2-3   24 Бит. 19:1-13, 24-25, Лев. 18:22, 20:13, Пов.Зак. 22:5, 23:17, Суд. 19:22-25, Рим. 1:20-32, I Кор. 6:9-10, I Тим. 1:9-10, II 
Тим. 3:1-5, II Пет. 2:6,  Јуда 7   25 [Аврам] Бит. 16:1-3, 25:6, I Лет. 1:32; [Јаков] Бит. 29:20-29, 30:4, 9-10; [Мојсеј] Исх. 2:21, Бро. 10:29, 12:1; [Гидеон] Суд. 8:30-31; [Елкана] 
I Сам. 1:1-3; [Давид] I Сам. 18:27, 25:39-44, II Сам. 3:2-5, 5:13-16, 15:16, 19:5, I Цар. 1:1-4, I Лет. 3:1-9, 14:3-7; [Соломон] I Цар. 11:3; [Калеб] I Лет. 2:46-50; [Абија] II 
Лет. 13:21; [Јоас] II Лет. 24:2-3; [Осија] Оси. 1:2-3, 3:1-2; [Судии на Израел] Суд. 2:18, 10:3-4, 12:8-9, 13-14   26 Бит. 25:20, Книгата на праведниците (The Book of Jasher) 
24:39-40, 44-45   27 Бит. 25:1, 6, I Лет. 1:32   

години.26 Аврам имал преку сто години 
кога се оженил со неколку девојки на 
тинејџерска возраст и имал деца со нив.27

Не можеме да се спасиме со лажна док-
трина. Излезете од големиот Римски култ, 
верувајте во евангелието и спасете се пре-
ку крвта на ЈАГНЕТО, ИСУС, и СЛОВО-
ТО на вашето сведоштво – ИСУС, чие 
име на Небесата е СЛОВОТО БОЖЈО, 
кое вели: „Дојдете при МЕНЕ сите вие 

Драги сотрудбеници во Христа,
Многу ви благодарам за eвангелскиот 

материјал што ми го испративте и за тоа што ја ши-
рите вашата литература кај сите народи низ светот.

Како ја дистрибуиравме вашата литература и 
Библиите:

По седумдневно патување во преполн авто-
бус за јавен сообраќај, конечно пристигнавме 
во Моргорта на 10 октомври 2011 година. Имав-
ме дводневен молитвен собир и започнавме да 
одиме од еден дом во друг, ги делевме литера-
турата и Библиите бесплатно, го објаснувавме 
планот на Бога за спасение и се молевме за нив. 
Работата беше тешка и се одвиваше бавно затоа 
што повеќето семејства не беа заинтересирани. 
Некои дури беа и непријателски настроени, под- 
готвени да ги затегнат лакот и стрелите, додека 
пак други фрлаа камења по нас. 

Сепак, успеавме да ја поделиме вашата 
eвангелска литература во повеќе од 800 домови 
и отворивме два центра за збратимување и за 
изучување на Библијата на стратегиски локации.

Два месеца по интензивен рурален еван-
гелизам и дистрибуирање на вашата литера-
тура, повеќе од триста семејства се насочија 
кон Христа како резултат на вашите бесплатни 
материјали за проповедање на Христијанството 
што беа поделени меѓу нехристијанското насе-
ление на Моргорта.

Слава му на Бога што допре и овде и искре-
но се молиме за повеќе души да се придружат, 
поголем број примероци од вашата литерату-
ра за ширење на Христијанството и Библии и 
специјално миропомазание на вашата бесплат-
на литература за ширење на Христијанството. 
Потребни ни се 800 Библии за да им ги подели-
ме на сиромашните преобратеници кои имаат 
силна желба да го спознаат подобро Исус.

Продолжете да ги ширите Добрите вести, 
Исус ќе дојде наскоро! Мараната! (Тоа значи: на-
шиот Господ доаѓа).
Евангелист Донатус Н. Озурумба
Директор на националните и странските мисии
Имо Стејт, Нигерија

Нигерија

(Преведено од шпански јазик)
Сакани браќа по Христос,

Ви благодарам што ми овозможивте да им помогнам на толку многу 
луѓе. Искрено копнеев да бидам благослов за други, и благодарение на 
Господ, како и на вас, успеав во тоа. Нека Семоќниот Бог ѝ помогне 
на една толку убава црква и ќе продолжиме да се молиме за нашиот 
Пастор Тони.
Благословени да сте,
Ксавиер Кампос
Сан Салвадор, Ел Салвадор

Драги браќа и сестри по Христа,
Би сакал многу да ви се заблаго-

дарам за сѐ што правите.  Многупати 
сум се јавувал за да прашам за нашиот 
светски пастор Тони Аламо. Секогаш 
има некој по кратко ѕвонење да ја кре-
не слушалката и да го сослуша моето 
барање. Секогаш биле пријателски 
расположени, учтиви и охрабрувач-
ки. Многу сум благодарен што пос- 
тои вистинска Христијанска црква 
на овој свет којшто е полн со лажни 
пророци и учења. Сите цркви во кои 
сум бил или што сум ги видел досега 
се полни со лажни и погрешни док-
трини и учења. Некои се многу близу 
до вистината во своите проповедања 
и учења, но сепак разочаруваат.

Многу сакам да ги читам и да ги 
дистрибуирам билтените на 
Пастор Тони Аламо и книгата 
Месијата. Знам дека негови-
те учења се исправни според 
престолот на Семоќниот Бог. 
Исто така, секогаш кога сум во 
можност сакам да ја читам не-
говата веб-страница. Немам 
компјутер, но од време на време 

одам во градската библиотека. Не гле-
дам телевизија. Но, сакам да ги слу-
шам лентите со снимени пораки од 
Пастор Тони. Сите вие сте во моите 
молитви во секој дел од денот зашто 
знам низ каков прогон поминувате.

 Во Псалмите 9:9-10 се вели: „Гос-
под е засолниште за угнетуваните, 
засолниште во тешки денови.

А оние кои го знаат Твоето Име, 
ќе Ти ја дадат својата доверба, зашто 
ти Господе не ги оставаш оние кои-
што Те бараат.“ 

Нека Семоќниот Бог продолжи 
да ве благословува и да ви дава сила 
во Името на Исус.
Воли Камерон
Роаноук, Тексас

Дистрибуирање на билтените на 
јазикот Телугу во Амалапурам, Индија, 
од страна на Братот Винод Кумар
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кои сте изморени и натоварени со тешки 
бремиња, и ќе ви дадам одмор. Земете го 
МОЈОТ јарем врз себе и учете од МЕНЕ, 
зашто јас сум кроток и понизен по срце. 
И тогаш вашите души ќе најдат мир. За-
што МОЈОТ јарем е лесен, исто како што 
е лесен и МОЈОТ товар“ (Матеј 11:28-30).

Сторете го тоа веднаш со тоа што ќе му ја 
упатите оваа молитва на БОГА за да се пока-
ете за вашите гревови и да бидете спасени: 

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај ми-
лост за мојата душа, за мене грешниот.31 
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ 
на живиот БОГ.32 Верувам дека ТОЈ умрел 
на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапо-
цена крв заради проштевање на сите мои 
претходни гревови.33 Верувам дека БОГ го 
воскреснал ИСУСА од мртвите, преку си-
лата на СВЕТИОТ ДУХ,34 и дека во овој мо-
мент ТОЈ седи од десната страна на БОГА, 
слушајќи ја исповедта за моите гревови и 
оваа молитва.35 Ја отворив вратата на мо-
ето срце и те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ во моето срце.36 Измиј ги сите мои 
нечисти гревов и преку скапоцената крв 
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо 
мене, на крстот во Калварија.37 ТИ нема да 
ме отфрлиш, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ќе ми 
ги простиш гревовите мои и ќе ми ја спа-
сиш душата моја. Го знам тоа, бидејќи СЛО-
ВОТО ТВОЕ, Библијата, го кажува тоа.38 
СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ никого 

нема да отфрлиш, а тоа значи дека нема да 
ме отфрилиш ниту мене.39 Затоа знам дека 
ТИ си ме слушнал и дека ТИ си ми одгово-
рил и знам дека сум спасен.40  ТИ се заблаго-
дарувам ГОСПОДЕ ИСУСЕ за спасението 
на мојата душа и благодарноста моја ќе ја 
изразам правејќи го она што ТИ го запове-
даш и нема повеќе да грешам.41

„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.42 Вредно учете ја 
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и 
правете го она што таа ви го кажува.43 

Сите нови верзии на Библијата не се пре-
ведени 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 ори-
гиналните 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 владетели-
те 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 ка-
жува дека се од Сатаната.]“

ГОСПОД сака вие и на другите да им со-
општите за вашето спасение. Можете да ста-
нете дистрибутер на евангелската литература 
на пасторот Тони Аламо. Литературата бе-
сплатно 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 ДЕСЕ-
ТОЦИТЕ 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 до-
ход] во складиштето, па да има храна [Духо-
вна 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 преко-
рам оние коишто ги уништуваат вашите пло-
дови 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 ГОС-
ПОД САВАОТ“ (Малахија 3:8-12) 

28 Мат. 7:13-15, 21, 22:9-14, Јован 3:3-8, 16-18, 10:1-10, 14:6, Дела 4:10-12, 16:30-31, I Тим. 4:1-3, II Тим. 4:3-4, II Пет. погл. 2   29 Марko 1:14-15, 16:16, Јован 1:29, 3:16-17, 
Дела 8:32-37, II Кор. 5:21, Кол. 2:13-14, Евр. 9:22, I Пет. 1:18-19, Откр. 12:11, 18:1-5   30 Јован 1:1, 14, I Јован 5:7, Откр. 19:13   31  Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   32 Мат. 
26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   33 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9   34 Псал. 16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Јован 2:19, 
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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:
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ДРУГИТЕ ДЕЦА НА МАРИЈА
Кои ги имаше многу на број


