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Една млада жена ја молеше својата
мајка да ѝ дозволи да остане во нашата
црква затоа што таа навистина многу
го сакаше ГОСПОД и ја сакаше црквата. Таа имаше тринаесет години. Во тоа
време брат ѝ живееше во црквата веќе
осум години. Таа го посетуваше во текот на летото. Нејзиниот постар брат
се викаше Ед Мик. Тој беше еден од поголемите дилери на дрога во Холивуд,
Калифорнија пред јас и Су да го придобиеме на страната на ГОСПОД.
Еден ден Ед доби телефонски повик од
болница затоа што неговата мајка наводно го полудела татко му, па тој си испукал
куршум во главата. Извршил самоубиство.
Медицинската сестра со која разговараше
му соопшти: „Вашиот татко почина“.
Мајката, исто така, одби да ѝ дозволи
на ќерка си да остане во нашата црква.
И покрај тоа што ја предупредивме
дека нејзината ќерка може да изврши
самоубиство, ќерката си испука куршум
во главата. Се самоуби затоа што беше
во голема депресија додека живееше
со својата мајка во Блајтвил, Арканзас.
Не умре веднаш. Лежеше во болница
во Мемфис, па јас и Су договоривме
нејзиниот брат, Ед Мик, да ја види пред
таа да умре. Заедно со Су тргнавме од
Нешвил и отидовме во болницата. Таму
не ни дозволија мене и на Су да влеземе
во нејзината соба затоа што не бевме во
блиско сродство, но му дозволија на брат
ѝ. Тој ни кажа дека солзи ѝ се тркалале
по лицето. Одненадеж, таа се исправила,

со голема насмевка на
лицето, и ги подигнала
рацете во воздух. Потоа,
повторно паднала на
креветот и починала.
Оваа млада жена изврши самоубиство затоа
што нејзината мајка не ѝ
дозволуваше да му слуЕд Мик (лево) и Пастор Тони Аламо (август
жи на ГОСПОД. Во тој
1969 година). Ед изврши самоубиство. Пастор
случај, ГОСПОД беше
очигледно милостив кон
Аламо рече дека тој им бил како син нему и на
неа и ја пушти на НебесаСу, но извршил прељуба и станал крадец. Пастор
та. Инаку, таа не би имала
Аламо верува дека тој станал депресивен или
таква насмевка на лицерастроен затоа што се оддалечил од ГОСПОД.
то кога ГОСПОД дошол
На почетокот беше толку добро момче, но
по неа. Сепак, не е така
ова покажува дека Христијаните може да се
со повеќето самоубиства.
оддалечат и дека се оддалечуваат од ГОСПОД.
Младата дама очигледно
се каела, зашто инаку солзи не би ѝ се
Во Евреите 9:26-28 се вели: „Зашто
тркалале по лицето. Нејзиниот брат почнал да ѝ зборува, но ГОСПОД остро инаку ТОЈ [ИСУС] би требало да страго прекинал, така што очигледно ГОС- да многупати од создавањето на свеПОД ѝ кажувал за ужасното дело што тот; но сега кон крајот на светот, ТОЈ се
го сторила. Таа станала убиец – убиец појави за да ги отстрани сите гревови
на самата себе. Ние не си припаѓаме со тоа што ќе се жртвува СЕБЕ СИ. И
на себе си. ИСУС нè купи со СВОЈАТА како што на човекот му е предодредено
крв!1 Кога ИСУС поседува нешто, тоа е да умре еднаш, а потоа следи судот; така
НЕГОВО и вие немате право да го од- и ХРИСТОС еднаш се принесе да ги
искупи гревовите на мнозина. Тој втор
земете или да го убиете.
Неколку години подоцна, нејзиниот пат ќе се појави без грев за спасение на
брат Ед исто така изврши самоубиство. оние што Го исчекуваат.“
Татко му на Ед Мик беше полициски
Демонот на самоубиството пустошеше во
тоа семејство. Тие ја обвинуваа мајката, службеник во Блајтвил, Арканзас, одно на секој кој ќе изврши самоубиство ќе далечен само неколку часа од Нешвил,
му биде судено за тоа што го сторил.2
(Продолжува на страница 2)

1 Иса. 53:10-12, Дела 20:28, I Кор. 3:16-17, 6:19-20, 7:23, Евр. 9:12, 13:12, I Пет. 1:18-19, Откр. 5:9-10 2 Исх. 20:13, Изр. 24:12, Езек. 18:4, Дан. 7:9-10, Мат. 16:27, 19:16-18,
Дела 10:42, 17:31, Рим. 2:4-16, 14:10-12, II Кор. 5:10, Гал. 6:7, Евр. 10:30-31, Јуда 14-15, Откр. 2:23, 11:18, 20:12-13
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САМОУБИСТВОТО Е ГРЕВ
(Продолжува од страница 1)

Тенеси. Неговиот случај и случајот на Ед
Мик многу се разликуваше од случајот на
младата девојка. Ед го напушти ГОСПОД.
Тој стана крадец и прељубник. Повеќе од
веројатно е дека тој изврши самоубиство
од очај. Тоа најверојатно беше случај и со
таткото, поради неговата сопруга.
Во 1964 година, ГОСПОД ме повика
во оваа црква за да му кажам на светот
дека ИСУС наскоро повторно ќе се врати на земјата. Во 1964 година знаев дека
нештата не се одвиваат како што треба,
но никогаш не бев слушнал некој да
проповеда дека ИСУС ХРИСТОС ќе се
врати повторно на земјата.
По моето натприродно искуство со
БОГА, БОГ натприродно нè спои мене и
Сузи. Ние ја бомбардиравме земјата со
таа порака до тој степен што се чинеше
дека сите веруваат дека ИСУС, ГОСПОД, ќе се врати повторно на земјата.
Доаѓа крајот на светот, и се чини дека
сите го знаат тоа! Светот е полн со очај
затоа што живееме во време за кое
ИСУС рекол дека е „почеток на маките“
(Матеј 24:8). Тоа е токму пред големите
неволји споменати во поглавјето 24 на
Матеј и во книгата на Откровението.
Денес голем број луѓе извршуваат
самоубиство. Тоа е епидемија. Луѓето
веруваат дека минуваат низ тешки периоди, и голем број од нас минуваат низ
тешки периоди. Многумина веруваат
дека овде на земјата нема иднина затоа
што земјата е осудена и ќе изгори.3
Во Второто писмо од апостол Петар
3:10-12 се вели: „А ГОСПОДОВИОТ ден
ќе дојде како крадец во ноќта. Тој ден,
небесата ќе исчезнат со силна бучава.
Елементите од жештина ќе се растопат
и земјата ќе изгори со сите дела што се
во неа. Кога знаете дека сето ова ќе пропадне, какви треба да бидете во своето
однесување и во Побожноста, вие кои
го очекувате и сакате скорото доаѓање
на БОЖЈИОТ ден, кога запалените небеса ќе се распаднат, а елементите од
жештина ќе се растопат?“
3 Иса. 24:17-23, Соф. 1:14-18, 3:8, Мал. 4:1, Мат. погл.
24, II Пет. 3:7, 10-12
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Во светот има милијарди луѓе што се
изложени на големо угнетување од силите на злото и на темнината. Тие живеат
во очај. Се молат да умрат. Голем број од
нив извршуваат самоубиства, а веројатно
и голем број други размислуваат да
извршат самоубиство, но СЛОВОТО
БОЖЈО, ХРИСТОС, ни кажува дека ТОЈ
умрел и ја пролил СВОЈАТА крв за нас.4
НЕГОВАТА крв е цената што ТОЈ ја плати за да нè купи. Дали и вие го игнорирате ова како што тоа го прават милијарда
други луѓе? Доколку во Пеколот не е толку лошо, зошто БОГ би дошол на земјата
како човек, да живее совршен живот без
грев и да ја доживее најсуровата смрт заради нас, па ако веруваме во НЕГО, да не
мора да одиме во Пеколот?5 ХРИСТОС
помина низ Пеколот за нас.6
БОГ не ми кажа тукутака дека ИСУС
ќе се врати повторно на земјата. Ми ја
испрати таа порака преку соништа и
визии за Рајот и Пеколот. Луѓето велат:
„Како знаеш дека постои Пекол кога
никој никогаш не го видел?“ Јас го видов. Други прашуваат: „Како да знаеме
дека постои Рај кога никој никогаш не
го видел?“ Јас го видов и убеден сум
дека мнозина други што се живи денес,
исто така го виделе. Рајот е прекрасен,7
а Пеколот е поужасен од тоа што некој
може да си замисли или изјави.8 Во ниту
еден јазик не постојат соодветни зборови да се објасни колку е ужасен Пеколот, а колку е убав и прекрасен Рајот
(I Коринтјаните 2:9). Токму затоа, во
II Тимотеј 2:3-4 БОГ ни порачува: „Затоа издржете ги страдањата како добри
војници на ИСУС ХРИСТОС. Ниту
еден човек не треба да се вплеткува во
работите од овој живот кога е на воена
должност, зашто не би можел да го исполни она што од него го бара тој што
го избрал да биде негов војник“.
Во светот, работите не се добри, а
и дополнително се влошуваат, но во
споредба со Пеколот, ова не е ништо. Една
од најглупавите работи што може човек да
ја направи е да се самоубие. Некои од нас
трпат страдања заради нашите залагања
за ГОСПОД, за СЛОВОТО БОЖЈО, но
милијарда други луѓе трпат страдања

затоа што припаѓаат на лажни религии
полни со омраза или заради нивната
страст за телесното, страста во нивните
очи и нивната гордост на живеење (I Јован
2:16). БОГ нема да ни дозволи да имаме
наша сопствена доктрина и да правиме
што ни е по волја без да платиме за тоа.9
Во Евреите 12:5-7 и 9 се вели: „И ги
заборавивте предупредувањата што
ви ги упатив како на свои деца: ‘Чеда
мои, не презирајте го БОЖЈИОТ укор,
и не обесхрабрувајте се од НЕГОВИОТ прекор; Зашто ГОСПОД ги казнува
оние што ги сака и ги укорува сите што
ги прима за свои чеда.’ Ако го издржите укорувањето, БОГ се однесува кон
вас како кон свои чеда, зашто каков е
тој син ако ТАТКОТО не го укорува?...
Освен тоа, нашите телесни татковци нè
казнуваа, а ние им искажувавме почит;
па нема ли да му се покориме на ТАТКОТО на духовите и така да живееме?“
Во Евреите 12:13-15 пишува: „Зачекорете по рамен пат, за осакатените да
не бидат тргнати од патот, туку да бидат излечени. Трудете се да живеете во
мир со сите луѓе и со светост без која
никој не може да го види ГОСПОД.
Бидете внимателни и не дозволувајте
никој да ја испушти БОЖЈАТА сила, не
дозволувајте да никне меѓу вас некој
горчлив корен што ќе ве вознемири и
од кој мнозина ќе се затрујат“.
Така, многу луѓе се затруени и полни со
горчина. Тоа е затоа што БОГ му дозволува
на Сатаната да ги измачува безбожниците
со надеж дека ќе се покаат.10 Запомнете,
БОГ го дозволува ова затоа што нè сака и
сака да се покаеме за нашата непокорност
кон НЕГО за да може да влеземе во Рајот
наместо во Пеколот.11
Постојат само две патеки по кои луѓето
може да одат. Едната е да бидат лути на
БОГА, да бидат огорчени и да Го напаѓаат,
а другата е патеката на покајание, да побараат од БОГА да ни прости и да нè избави од маките што БОГ му дозволи на
ѓаволот да ни ги приредува.
Во Откровението 9:3-6 се вели: „И од
чадот излегоа скакулци на земјата; и им
беше дадена моќ каква што имаат земните скорпии. И им беше наредено да не ја

4 Пса. 22:12-18, Иса. 53:3-12, Дела 5:30-32, 13:38-39, Рим. 5:6-11, I Кор. 15:3-8, Ефес. 1:3-12, Кол. 1:12-14, I Сол.
5:9-10, Евр. 2:9-10, 9:11-15, I Пет. 1:18-21, 2:21-25, I Јован 2:2, Откр. 1:5 5 Јован 3:14-18, Рим. 3:21-26, II Кор.
5:17-21, Евр. 4:14-15 6 Ефес. 4:7-10, I Пет. 3:18-20 7 Пса. 31:19, Иса. 64:4, 65:17-19, Мат. 5:10-12, Јован 14:2-4,
Рим. 8:16-23, I Кор. 2:9, II Кор. 5:1, I Пет. 1:3-5, II Пет. 3:13-14, Откр. 7:15-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5 8 Пов.Зак.
32:21-22, Пса. 9:17, Изр. 9:13-18, 15:11, 24, 23:13-14, Иса. 5:11-15, 14:4-20, 28:15-18, 33:10-14, Езек. 31:15-18,
32:17-32, Мат. 5:21-22, 29-30, 7:13, 8:12, 10:28, 13:36-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 23:33, 24:44-51, 25:14-46, Лука
3:17, 13:24-28, 16:19-28, II Сол. 1:6-9, Евр. 6:4-8, II Пет. 2:1-9, Јуда 5-7, 12-13, Откр. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8
9 Пса. 34:15-16, Мат. 7:13-19, II Пет. 2:1-6, 9-22, Јуда 3-7, 14-15, Откр. 20:11-15 10 Лев. 26:13-46, Пов.Зак. 8:2-5,
Пса. 94:12-13, Оси. 5:15, Рим. 2:4-11, I Кор. 11:32, II Кор. 7:9-11 11 II Сам. 7:14-15, Изр. 13:24, 19:18, 22:6, 15,
23:13-14, 29:15, 17, Евр. 12:5-11, Откр. 3:19
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пустошат тревата на земјата, ни другото
зеленило, ниту дрвјата, туку само оние
луѓе што го немаат БОЖЈИОТ печат на
своите чела. Им беше заповедано да не
ги убиваат, туку да ги измачуваат пет
месеци; а маките што им ги приредуваа
можеа да се споредат со маките кога човек е каснат од скорпија. И во тоа време,
луѓето ќе ја бараат смртта, и нема да ја
најдат. Ќе посакуваат да умрат, но смртта
ќе бега од нив“. Во 10-тиот стих се вели:
„[Скакулците] имаа опашки како скорпиите и на опашките имаа шила; и имаа
сила да ги измачуваат луѓето пет месеци“.
Како дете, за мене беше измачување
да добијам ќотек со стапче. Тоа беше
измачување тогаш, но ако вашите
Христијански родители ве сакаат, ќе ве
удрат кога тоа е потребно затоа што не
сакаат да одите во Пеколот.12
Во Откровението 9:6 се зборува за
оние кои се молат да умрат затоа што се

толку многу измачувани, но не можат да
ја најдат смртта. Само помислете колку
ужасно би било во Пеколот кога душите
на луѓето би се молеле да се онесвестат
или да умрат, иако би им било сосем јасно
дека никогаш не би можеле да се онесвес-

тат или да умрат. Измачувањата таму нема
да бидат милијарда, туку трилион пати
потешки од сите маки на овој свет заедно.
Па што може да сториме во врска со
тоа? Секако не може да се жалиме за тоа.
(Продолжува на страница 4)

Писма до Пастор Аламо

Индија

Драги сакани браќа во Христа,
Благословени поздрави до Вас, мој сакан пасторе Тони Аламо, и до Вашите
пријатели, до оние што Ви мислат добро, до партнерите на Вашата црква Аламо,
до Вашата црква и до сите, во драгоценото име на нашиот Господ и Спасител
Исус Христос.
Мој драг, сакан пасторе, ја добив Вашата прекрасна литература и книгата
Месијата (The Messiah). Многу Ви благодарам за Вашата литература и за книгата Месијата (The Messiah) што ќе ми послужат во мојата работа за ширење на
Христијанството. Нашиот Господ нè обедини за да го рашириме словото на вистината на многу далечни места. Заради тој факт, ние можеме да бидеме среќни.
Мој сакан пасторе, со задоволство можам да Ве информирам дека откако ја
добивме Вашата прекрасна литература, организиравме кампања за ширење на
Христијанството во рурални средини, односно во 3 подрачја: 1. Висахапатнам, 2. Ви12 II Сам. 7:14-15, Изр. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-24,
зианагарам, 3. Срикакулам во државата Андра Прадеш. Нашиот госпел тим заедно
29:15, 17, Евр. 12:5-11, Откр. 3:19
со мене затропа на секоја врата и ги опфативме областите каде поделивме
Госпел литература за луѓето да го дознаат Божјиот план за спасение.
Навечер, одржувавме состаноци за ширење на Евангелието и ја покажувавме
моќта на Бог и на Неговото височество. Многумина го
Поздрави во Господа Исус Христос, браќа и
прифатија
Христос
како нивен личен Спасител и со должно внимание
сестри во Христа,
слушаа
за
Евангелието
на Христа. Состаноците во кампот се одржуваа за
Бог да Ве благослови, Пасторе, за Вашата Послава на нашиот Господ.
божна работа. Би благодариме што нè спасивте од
Мој сакан Пасторе, Ве молам испратете на нашиот собир примерорацете на Сатаната. Многумина се спасени преку
ци од Светата Библија на јазикот Телугу. Ве молам, молете се за мене, за
читањето на Вашата литература. Бог е со Вас замоето семејство и за соработниците. Имаме домашни собири со сираци
тоа што Вие сте единствениот пастор којшто ги
и вдовици и го шириме Евангелието. Сите ние овде се молиме за Вас,
проповеда зборовите Божји. Помолете се за нас
пасторе Тони Аламо, за Вашето здравје и за Вашите цркви.
кои цврсто стоиме во ова време кога се ближи
Во исчекување на Вашиот одговор. Бог да ве благослови сите.
крајот на светот и за мојата евангелска работа во
Вашиот брат во Христа,
Пастор К.С. Манохар				
Андра Прадеш, Индија
селата и училиштата. Ве молам, испратете ми неколку илјади примероци од литературата.
Со почит,
Барнабас Д. Џејкоб
Драга Христијанска црква Тони Аламо,
Кадуна Стејт, Нигерија
Се молам кога ова писмо ќе стигне до вас, сите браќа и сестри таму да
бидат добро и никој да нема проблеми. Сакам да ви се заблагодарам за
целата ваша помош што ми ја давате. Уживам во литературата што ми ја
пративте затоа што ми даде одговор на неколку мои прашања, а ми помогна
и уште повеќе да му се приближам на Бога. Учењето на Пастор Тони Аламо
за мене е многу силно и вистинито. Знам како е кога те држат во затвор и
моите молитви се упатени до Пастор Аламо. Бог да го благослови наскоро
со ослободување. Ова е тест за којшто на некој начин зборува Библијата
во книгата Откровение 2:10-11. Ние знаеме дека Пастор Аламо ќе ја добие
својата круна на животот. Сите ние секогаш ќе бидеме затвореници, но ќе
бидеме затвореници на Господ, како што се вели и во Ефесјаните 4:1-3.
Со нетрпение очекуваме да добиеме повратно писмо од вас и
повеќе билтени и литература.
Со љубов на Исус,
Брат Јозеф Гледстоун
затвор Фармингтон, Мисури
П.С. Со нетрпение го очекувам денот кога ќе можам лично да бидам
Барнабас Џејкоб дели литература во училиште, Г.С.С. Џегинди со сите вас таму.

Нигерија

Мисури
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САМОУБИСТВОТО Е ГРЕВ
(Продолжува од страница 3)

Бидете благодарни што сѐуште сте живи,
а не во Пеколот, и можете да се покаете.
Бидете многу благодарни. Благодарни за
тоа колку сте благословени, и ќе се воодушевите од тоа што ГОСПОД го сторил.13
Да се родиш повторно од ДУХОТ,
кажи ја оваа молитва, потоа научи го
СЛОВОТО БОЖЈО (верзијата на Кралот Џејмс) и служете му на БОГА со целото ваше срце, душа, ум и сила.
Служи му на БОГА со сето свое
срце, душа, ум и сила (Марко 12:30).
Проучувај го светото писмо и прави го
она што се вели во него сѐ до денот на
твојата смрт (II Тимотеј 2:15, 3:14-17).
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај милост за мојата душа, за мене грешниот.14
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ
на живиот БОГ.15 Верувам дека ТОЈ умрел
на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на сите мои
претходни гревови.16 Верувам дека БОГ го
воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата на СВЕТИОТ ДУХ,17 и дека во овој момент ТОЈ седи од десната страна на БОГА,
слушајќи ја исповедта за моите гревови и
оваа молитва.18 Ја отворив вратата на моето срце и те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ
ИСУСЕ во моето срце.19 Измиј ги сите мои
нечисти гревов и преку скапоцената крв
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо
мене, на крстот на Голготата.20 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 СЛОВОТО ТВОЕ, Библијата, го кажува тоа.21
СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ никого
нема да отфрлиш, а тоа значи дека нема да
ме отфрилиш ниту мене.22 Затоа знам дека
ТИ си ме слушнал и дека ТИ си ми одговорил и знам дека сум спасен.23 ТИ 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.24
„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.25 Вредно учете ја
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и
правете го она што таа ви го кажува.26
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 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 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)

13 Пса. 68:19, 103:2-18, Ефес. 1:3-12, Кол. 3:15 14 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 15 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4 16 Дела 4:12, 20:28,
Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9 17 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 18 Лука 22:69,
Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13 19 I Кор. 3:16, Откр. 3:20 20 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14 21 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол.
1:14 22 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13 23 Евр. 11:6 24 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 25 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5
26 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

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