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И ЗНАЦИ ДОЛУ НА ЗЕМЈАТА
од Тони Аламо
горе на небото и знаци долу
Милиони луѓе пријавина земјата“ (Дела 2:19). Дали
ле дека виделе НЛО-а, кои
ви е познато дека небесисто така се нарекуваат и
летачки чинии. Не постои
ната структура неверојатникаква потреба од нено се изменила? Исто така,
дали ви е познато дека тие
гирање на постоењето на
НЛО-а или летачки чинии
НЛО-ата, бидејќи тие навикоишто луѓето ги виделе, се
стина постојат.
всушност ангели кои што ја
ИСУСОВИТЕ
ученици
истражуваат земјата пред да
ГО прашале: „Кажи ни, кога
го истурат гневот БОЖЈИ
ќе се случат тие нешта? И кој
врз земјата, за да ја уништат?
ќе биде знакот на ТВОЕТО
Оркестарот и хорот на Тони и Сузан Аламо, за време на
БОГ секогаш ги испраќал
доаѓање и на крајот на свенивната телевизиска програма во 1970-тите и раните
НЕГОВИТЕ ангели, за да
тот?“ А ИСУС им одговори:
1980-ти.
го истури СВОЈОТ гнев врз
„Пазете се да не ве излаже
грешниците на земјата.2
некој. Затоа што многумина
„Тогаш ќе ве предадат на измаќе дојдат во МОЕ име, говорејќи, јас чувања и ќе ве убиваат: и тогаш вие
Битие 6:6-7 ни кажува „се покаја
сум ХРИСТОС; и ќе измамат многу- [повторно-родените-во-ДУХОТ ГОСПОД што го создал човекот на
мина. И ќе чуете за војни и гласини христијани] ќе бидете мразени од земјата и се натажи заради НЕГО, во
за војни [Вебстеровиот речник ни ка- страна на сите народи, заради МОЕ- срцето СВОЕ. Па рече ГОСПОД, ќе ги
жува дека војните делумно се зарази, ТО име. Тогаш многумина ќе се со- истребам од лицето на земјата луѓето
на пр. ’смртоносни епидемии, чума; блазнат, па ќе се предаваат еден со коишто сум ги создал, ѕверовите,
било што што се смета за штетно; што друг и еден со друг ќе се мразат“ (Ма- ползачите и птиците во воздухот, затоа
најверојатно може да предизвика смрт; теј 24:3-10).1 „Мразени“, во Вебстеро- што се ПОКАЈАВ што ги создадов“.
што е опасно за општеството (штетна- виот речник, значи „да се има силна
ИСУС исто така кажал во Матеј
та закана од војна)’]; гледајте да не се одбивност или неволност кон нешто, 24:37-39: „Но, како што беше во девознемирувате: зашто сите тие нешта да се чувствува желба да се избегне новите на Ное, така ќе биде и при домораат да се случат, но тоа сепак нема тоа нешто [како што е на пример, да аѓањето на СИНОТ човечки. Затоа
да биде крај. Затоа што ќе се крене на- се мрази БОГ, да се мрази Библијата, што исто како што во деновите пред
потопот јадеа и пиеја, се женеа и се
род против народ, и кралство против да се мразат христијаните]“.
кралство: и ќе има глад и помор [војни,
Апостолот Петар како ехо го пов- мажеа, сé до оној ден кога Ное влезаразни болести, суши, бури, поплави], торува пророштвото на Јоил за крајот зе во ковчегот и ништо не сфатија,
и земјотреси на разни места. Но, сето на светот, во делот каде што се кажу- сé додека не се случи потопот; исто
(Продолжува на страница 2)
тоа е само почеток на страдањата“.
ва дека во тие времиња ќе има „чуда
1 Мк. 13:12-13, Лк. 12:51-53, Јн. 16:1-3 2 Бит. 19:1, 13, II Сам. 24:15-17, 24:15-16, II Цар. 19:35, II Лет. 32:21, Пс. 78:49, Мат. 13:41-42, Дела. 12:23, II Сол. 1:7-9, Откр.
7:1-2, 9:15, 15:1, пог. 16
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ЧУДА ГОРЕ НА НЕБОТОY
И ЗНАЦИ ДОЛУ НА ЗЕМЈАТА
(Продолжува од страница 1)

така ќе биде и кога ќе дојде СИНОТ
човечки“.
Ако БОГ, во времето на Ное, се
покајал затоа што го создал човекот,
чувството било толку силно, то ТОЈ
и НЕГОВИТЕ ангели го уништиле
секое живо суштество на земјата
преку потопот, оставајќи ги само
Ное, неговата жена, неговите три
сина и нивните жени, па затоа не
мислите ли дека БОГ може повторно
да ги искористи СВОИТЕ ангели и
да ѝ го направи истото на денешната
светска популација, кога ќе се земе
предвид фактот дека денес луѓето во
светот се повеќе грешни од луѓето
кои што живееле во времето на Ное?
Не постои такво нешто како женски ангел. Сите ангели БОЖЈИ се од
машки род. Сите оние кои што пилотираат со летачките чинии се машки
ангели, надгледувајќи го злото коешто
е направено на земјата и овде-онде, им
даваат на луѓето пример за уништувањето, што наскоро ќе ѝ се случи на
целата земја.
Низ времето, БОГ секогаш ги користел добрите ангели за да ги уништи делата на Сатаната во луѓето на
земјата, какви што на пример биле
Содома, Гомора и многу други места
споменати во Светото Писмо.3 За
второто и последно уништување коешто ќе ѝ се случи на сегашната земја,
БОГ ни кажува во Откровението дека
тоа ќе го направат ангели кои што ќе
ги истурат последните четиринаесет
чуми на земјата, сé додека таа не биде
во целост уништена.4
Во Откровение 8:2, па сé до 9:21
се вели: „И ги видов седумте ангели
што стоеја пред БОГА; и им беа дадени седум труби. Тогаш дојде друг
ангел со златна кадилница и застана пред жртвеникот; и му беше даден многу темјан, за да го постави
заедно со молитвите на сите свети,
на златниот жртвеник којшто беше
пред престолот. И се издигна пред
БОГА од ангеловата рака димот од
3 Бит. 19:12-25 4 Откр. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20,
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21

темјанот, заедно со молитвите на
светите. И ја зеде ангелот кадилницата, ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата: и се појавија гласови, и громови, и молњи,
и земјотрес. А седумте ангели кои ги
имаа седумте труби, се подготвија да
затрубат“.
„Првиот ангел затруби, и следеше град и оган измешан со крв, и беа
фрлени на земјата: и изгоре третина
од дрвјата, и изгоре сета трева зелена. И вториот ангел затруби, и голема планина, пламната во оган, беше
фрлена во морето: и третина од морето се претвори во крв; и изумреа
третина од живите суштества во морето, и беше уништена една третина
од бродовите“.
„А кога третиот ангел затруби, од
небото падна голема ѕвезда, која гореше како ламба и падна врз третина
од реките [претходно БОЖЈИТЕ воздухопловни сили, летачките чинии,
вообичаено наречени НЛО, ја набљудувале расипаноста на земјата и затоа подоцна со воодушевување ќе го
истурат гневот БОЖЈИ врз одвратното, ужасно човештво], и врз водните извори; А името на ѕвездата е Пелин: и третина од водите станаа како
пелин; и многу луѓе умреа од водите,
бидејќи станаа горки како пелин. Потоа затруби и четвртиот ангел, и беше
удрена третина од сонцето и третина
од месечината, и третина од ѕвездите;
за да потемни една третина од нив и
да не свети една третина од денот, а и
од ноќта исто така“.
„И видов и чув еден ангел како
лета низ небото, извикувајќи со си-

лен глас, Тешко, тешко, тешко им e
на оние кои живеат на земјата, заради звукот на трубите од трите ангели
кои што потоа треба да се чујат! [Овие
свети списи ни укажуваат на тоа дека
ангелите—БОЖЈИТЕ ангели на уништувањето—многу добро знаат што
ќе се случи во иднината. Штета што
луѓето на земјата, оние грешните, не
се во состојба да го сфатат сето тоа!]“.
„И петтиот ангел затруби, и видов ѕвезда што падна од небото на
земјата: и му беше даден клучот од
бездната. И ја отвори бездната; и од
неа се издигна чад, како од голема
печка; а сонцето и воздухот потемнеа од димот на бездната. И од чадот
излегоа скакулци по земјата: па им
беше дадена моќ каква што ја имаат
земните скорпии. И им беше заповедано да не ја повредуваат тревата на
земјата, ниту било какво зеленило
или дрво; туку само оние луѓе кои
што го немаат печатот БОЖЈИ на
своите чела. [Нели е чудно што луѓето кажуваат дека БОГ е погневен во
Стариот завет, отколку во Новиот
завет? Но, тука тоа не изгледа така,
нели?] И им се даде да не ги убиваат,
туку да ги измачуваат пет месеци: а
нивното мачење беше слично на маките од каснувањето на скорпијата,
кога таа ќе касне човек. Во тие дни,
луѓето ќе ја бараат смртта, но нема
да ја најдат; ќе посакаат да умрат, но
смртта ќе бега од нив. [Во Стариот
завет, казните никогаш не биле давани во такви исцрпувачки дози. Само
помислете —не можете да гласате за
или против, бидејќи БОГ е ГОЛЕМИОТ ДИКТАТОР кој секогаш ќе

Зимбабве

Драг господине,
Радио програмата „Африка Два“ им донесе нова надеж на голем
број луѓе во мојата заедница. Кога за прв пат ја слушнав, бев навистина трогнат и го поканив моето семејство да ја слуша заедно
со мене. Од тогаш таа ни ги смени нашите животи. Многу сум ви
благодарен за ширењето на евангелието низ цела Африка.
Нашиот добар Господ, нека ве награди за тоа.
Ве молам, ако сте во можност, да ми испратите некои религиозни материјали, кои што би можеле да ми ги понудите. Тие ќе го
воздигнат мојот духовен живот.
Благодарно Ваш,
Винстон Тамбвадр				
Булавајо, Зимбабве
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биде на власт, без разлика дали светската популација го сака тоа или не.
Нема постоење на политичка коректност или демократија—туку само
теократија!] А скакулците по облик
личеа на коњи подготвени за војна;
и на нивните глави се чинеше дека
имаат златни круни, а лицата нивни
беа како лица човечки, и имаа коси
како косите на жените, а забите нивни беа како забите на лавовите. И
имаа оклоп на градите, како оклоп од
железо; а звукот на крилјата нивни
беше како татнежот на воените коли
со многу коњи, кои итаат во бој. И
имаа опашки како кај скорпиите, со
осила на краевите: и им беше дадена
сила да ги повредуваат луѓето во текот на пет месеци. И за крал над себе
го имаа ангелот на бездната, кому
името на еврејски му е Авадон, а на
грчки Аполион“.
„Еден јад помина; но ете, уште
две доаѓаат по него. И шестиот ангел затруби, и чув глас кој доаѓаше

Мисури
Драги браќа и сестри,
Поздрав до вас во нашиот Господ.
Се молам сите да сте добро. Јас самиот сум безбеден и сигурен во рацете на нашиот Господ.
Ви благодарам за испраќањето на
литературата. Сведоштвото на пасторот Тони Аламо „Суви коски“ е прекрасно. Да се дознае дека тој го оставил
животот на богатството и славата, за да
му служи на живиот Бог, е навистина
извонредно. Ако би имале повеќе луѓе
слични на него, нашиот народ би бил во
многу подобра состојба.
Пасторот Аламо е апсолутно, еден
голем патриот. Би сакал да дознам
нешто повеќе за него. Ќе ви бидам многу благодарен за било која литература
во врска со пасторот Тони Аламо.
Ви благодарам за сета ваша работа.
Во името на Христа Исуса,
Ричард Баундс 		
Бон Тере, МО

Аламово Свештенство на интернет
www.alamoministries.com

од четирите рога на златниот жртвеник пред БОГА, којшто му кажуваше на шестиот ангел, кој имаше
труба, одврзи ги четирите ангела
кои што се врзани кај големата река
Еуфрат. И беа одврзани четирите
ангели, кои што беа подготвени за
час, за ден, за месец и за година, да
убијат третина од луѓето. А бројот
на армијата коњаници беше двесте
илјади илјади [двесте милиони]: го
чув нивниот број. И така во визија
ги видов коњите и оние кои јаваа на
нив, што на себе имаа оклопи огнени
од хијацинт и од сулфур, а главите на
коњите беа како глави на лавови; и
од нивните усти излегуваше оган,
чад и сулфур. Од тие три нешта беше
убиена третина од луѓето [Ако во
тоа време би имало седум милијарди
луѓе на земјата, како што ги има денес, и кога би била убиена една третина од нив, од страна на овој јад,
тогаш тоа би бил број, којшто би бил
неспоредлив со ниеден до тогаш, ако
се зборува за број на луѓе кои што се
убиени наеднаш. Сепак не го знаеме
бројот на луѓето кои што биле убиени во времето на потопот, во деновите на Ное, иако знаеме дека секој
од нив се удавил, со исклучок на Ное
и неговото семејство, или само осум
души.5], од огнот, чадот и сулфурот,
кои што излегуваа од устите нивни.
Затоа што нивната моќ е во устите
нивни, и во опашките нивни: а опашките им беа како змии, и имаа глави,
преку коишто повредуваа. А другите
луѓе, кои што не загинаа од овие јадови, сепак не се покајаа за делата на
рацете свои, за обожувањето ѓаволи
и идоли од злато, и сребро, и месинг,
и камен, и од дрво: кои што не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат,
ниту да чекорат: Тие не се покајаа за
убиствата свои [абортусите], ниту за
своите гатања, ниту за своите блудства, ниту за своите кражби“.
Откровение 11:14-19: „Вториот
јад помина; а ете бргу доаѓа третиот.
Затруби и седмиот ангел; и силни
гласови одекнаа на Небесата, кажувајќи, царствата на овој свет станаа
царства на нашиот ГОСПОД, и на
НЕГОВИОТ ХРИСТОС; и ТОЈ ќе ца5 Бит.7:11-23, I Птр. 3:20
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рува за век и веков. А четири и дваесетте старешини, кои што седеа пред
БОГА на своите престоли, паднаа
ничкум на лицата свои, и му се поклонија на БОГА, велејќи: „ТИ благодариме, О ГОСПОДИ БОЖЕ СЕМОЌЕН, Кој си, и Кој беше, и Кој ќе
бидеш; затоа што ја прими големата
СВОЈА сила и завладеа. И народите
се разгневија, и дојде ТВОЈОТ гнев
и времето да им се суди на мртвите,
и да им се даде награда на ТВОИТЕ
слуги пророците, и на светите, и на
оние кои се плашат од името ТВОЕ,
мали и големи; и да ги погубиш оние
кои што ја уништуваа земјата. И се
отвори храмот БОЖЈИ на Небесата,
и се појави ковчегот на НЕГОВИОТ
завет, во НЕГОВИОТ храм: и имаше
молњи, и гласови, и грмотевици, и
земјотрес, и голем град“.
БОЖЈИТЕ воздухопловни сили,
летачките чинии, НЛО-та, во моментов ја набљудуваат земјата, подготвувајќи се за конечниот БОЖЈИ
суд. Смејте се ако сакате, но навистина постојат летачки чинии, пилотирани од страна на ангелите. Милиони луѓе ги имаат видено, и тие не
се од некоја друга планета.
Кога БОГ ќе направи нешто,
тогаш Сатаната се обидува да
претстави дека и тој може да го
направи истото. Но сепак, Сатаната
не може да направи дупликат на
ова. Сатаната испраќа лажни визии
на НЛО-та, правејќи демоните кои
што ги пилотираат овие нешта, да
изгледаат како мали, деформирани
луѓе, со големи, деформирани
глави. Ваквите имитации се
направени за да ве натераат да му се
потсмевате на фактот дека БОГ ни
ги испраќа НЕГОВИТЕ натприродни
воздухопловни сили во овие
простори, токму пред НЕГОВИТЕ
ангели да ја уништат земјата, заедно
со целата човечка популација, која
што му се спротивставува на БОГА
и која што ја мрази власта на БОГА,
а која што се разбира дека не е едносветската влада, ОН и Новиот светски
поредок. Новиот светски поредок
ја претставува власта на Сатаната.
Тоа всушност е ѕверот којшто владее
(Продолжува на страница 4)

ЧУДА ГОРЕ НА НЕБОТОY
И ЗНАЦИ ДОЛУ НА ЗЕМЈАТА
(Продолжува од страница 3)

преку лажниот пророк во Рим, а
е воден преку духот на Сатаната.6
Ватикан е Сатанскиот престол.7 БОГ
никогаш не создал луѓе или какви
било други суштества на другите
планети. Луѓето се навистина наивни
ако размислуваат на таков начин!
Во стиховите од Откровението од
15:5 па сé до, 16:21 се наведува: „Потоа
видов, ете, на Небесата се отвори храмот на скинијата на сведоштвото: и од
храмот излегоа седум ангели, што ги
држеа седумте [последни] чуми, облечени во чисти и бели ленени облеки,
и опашани со златни низи [појаси]
преку градите. И еден од четирите
[Небесни] ѕверови им даде на седумте ангели, седум златни чаши, полни
со гневот на БОГА, Кој што живее за
век и веков. И храмот се исполни со
чадот од славата на БОГА и од НЕГОВАТА сила; и ниеден човек на можеше да влезе во храмот, сé додека не се
извршија седумте [последни] чуми,
на седумте ангели. И чув силен глас
од храмот, како им зборува на седумте ангели: „Одете и излејте ги седумте
чаши на гневот БОЖЈИ врз земјата. И
отиде првиот, и ја истури својата чаша
на земјата; и им се појави лоша и лута
рана на луѓето кои ја имаа ознаката на
ѕверот и кои му се поклонуваа на неговиот лик“.
„И вториот ангел ја истури својата чаша во морето; и тоа стана како
крвта од мртов човек: и умре секое
живо суштество во него. И третиот
ангел ја истури својата чаша во реките и во водните извори; и тие се
претворија во крв. И го чув ангелот
на водите како вели, праведен СИ,
O ГОСПОДИ, Кој си, Кој беше, и
Кој ќе биде, затоа што пресуди така.
Поради тоа што ја пролеаја крвта
на светите и на пророците, ТИ им
даде да пијат крв; зашто што тоа и
го заслужуваат. И слушнав како друг
зборува од жртвеникот, кажувајќи,
Да, ГОСПОДИ БОЖЕ СЕМОЌЕН,
вистинити и праведни се ТВОИ6 Даниел 2:40, 7:19-25, 12:1, Откр. 13:2-8, 14:8, 16:1314, 19-20, 17:1-9, 18:2-24 7 Откр. 13:1-12, 17:1-9

ТЕ пресуди. И четвртиот ангел ја
истури својата чаша врз сонцето;
и му беше дадена сила да ги гори
луѓето со оган. И горејќи од големата
жега, луѓето го хулеа името на БОГА,
на Оној Кој што ја има моќта над
овие чуми: и не се покајаа заради тоа
и не МУ ја оддадоа славата. И петтиот ангел ја истури својата чаша врз
престолот на ѕверот [Римската Ватикан]; и царството негово се затемни;
а луѓето си ги гризеа јазиците свои
од болка и го проколнуваа името на
БОГОТ Небесен, поради болките и
раните свои, но не се покајаа за делата свои [токму како што се случува
во денешно време]. И шестиот ангел
ја истури чашата своја врз големата
река Еуфрат; и пресушија водите негови, за да им се подготви патот за
кралевите од Истокот. И видов три
нечисти духа како жаби, како излегуваат од устата на змејот [Сатаната],
и од устата на ѕверот [Антихристот,
едно-светската влада, ОН, Новиот
светски поредок со седиштето во
Рим, што всушност е Ватикан], и од
устата на лажниот пророк [Ватикан,
римокатоличкиот култ]. Затоа што
тоа се ѓаволски духови, кои што прават чуда и одат кај кралевите од целиот свет, за да ги соберат за битката
која ќе се одигра во големиот ден на
СЕМОЌНИОТ БОГ“.

„И ете, доаѓам како крадец. Благословен ќе биде оној кој што бдее
и си ги пази алиштата свои [своето
спасение8], за да не оди гол и да не
се гледа срамот негов. И ги собра на
местото, на еврејски наречено Армагедон. И седмиот ангел ја истури чашата своја во воздухот; а од храмот
Небесен, од престолот, излезе силен
глас, кој што говореше, Завршено е.
И имаше гласови, и громови, и молњи; и имаше голем земјотрес, таков
каков што никогаш немало откако
постојат луѓето на земјата, толку силен и толку голем. И големиот град
се раздели на три дела, а градовите
на народите паднаа: и БОГ се сети
на Вавилон, за да му се даде чашата
со виното на јароста од НЕГОВИОТ
гнев. И сите острови избегаа, а планините не можеа да бидат најдени.
И голем град, со големина на талант,
падна од небото на луѓето: и луѓето
го хулеа БОГА поради чумата од големиот град; затоа што чумата беше
навистина голема“. (Откровение
16:14-21).
Христијанскиот свет, а исто така
и голем дел од светската популација, имаат голема потреба да станат
свесни за невидливиот свет, светот
8 Мат. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:113, Лк. 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Рим. 8:35-39,
II Кор. 5:1-4, Откр. 3:1-3, 8-22

Того

(Преведено од француски јазик)

Добра вечер драги пастори од Христијанската Црква на Тони Аламо.
Добив еден пакет на 23 февруари 2013 година. Пакетот содржеше три
Библии на француски јазик, пет книги „Месијата“, две маици и илјадници
парчиња литература. Ќе направиме сé што е потребно за овие материјали
што побргу да стигнат до оние на кои што им се потребни.
Моите соработници во Того ми кажаа да ви ги испратам нивните поздрави и да ви се заблагодарам за вашата добра волја, којашто ја искажувате
преку спасувањето на нашите души. Бидете сите благословени во името на
нашиот Господ Исус. Амин!
Тука во Того, нашите потреби се навистина многу големи. Ако е возможно,
би ве замолиле и понатаму да ни испраќате евангелски материјали, какви што
се Библиите на француски јазик и многу други видови литература, коишто би
биле спакувани во голем број пакети. Литературата што ја добиваме, веднаш
ја дистрибуираме. Луѓето во Того навистина многу сакаат да ги читаат делата
од Евангелието од пасторите на Аламовата црква. Голем број читатели си ги
посветуваат своите животи на Исуса, поради читањето на малата книга „Месијата“.
Срдечно Ваш,
Атчу Коку				
Црквата на Тони Аламо во Того
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на ангелите. Постојат добри и лоши
ангели. Добрите ангели се ангелите
на БОГА и тие се наречени „Набљудувачи“. Тие го набљудуваат секое
движење коешто го правиме, а исто
така и го слушаат секој збор што ќе
го изговориме.
Во Битие можеме да прочитаме
како патријархот Аврам му дава инструкции на својот слуга, да оди до
Аврамовото родно место, Месопотамија, за да најде жена за неговиот
син Исак. Тој му го кажал на својот
слуга следното: „ГОСПОД БОГ на
Небесата, Кој што ме изведе од куќата на мојот татко, и од мојот роден
крај, и Кој што ми рече, заколнувајќи се, На потомството твое ќе му
ја дадам оваа земја; Тој ќе го испрати
ангелот СВОЈ [НЕГОВИОТ Набљудувач] пред тебе“ (Битие 24:7). И ТОЈ
го испратил СВОЈОТ ангел пред слугата негов, и слугата ја нашол ќерката на Ветуил, Ревека, која што била
на десет годишна возраст, според
Книгата на Јашер, поглавје 24, стих
40. Исак тогаш бил на четириесет

годишна возраст, според Книгата на
Јашер, поглавје 24, стих 45. Ова исто
така било верификувано и во Битие
25:20. Токму Ревека била таа која му
го родила Израел на Исака. Таа ги
родила Исав и Јаков. БОГ му го сменил името на Јакова во Израел, кога
тој успеал да ГО надвладее во боречкиот меч, којшто го имал со НЕГО
кај Маханаим (Битие 32:24-28).
Ангелот ГОСПОДОВ бил тој кој
што го повел народот Израелски
преку Црвеното Море, по сува земја,
а пред овој настан, отишол зад народот Израелски, доаѓајќи помеѓу
логорот на Египќаните и логорот на
народот Израелски (Исход 14:15-20).
Битие 19:1 гласи вака: „Вечерта
два ангела стигнаа до Содома“. Во
Битие 19:12-13, два човека (ангела)
го прашале Лота: „Кого уште имаш
тука [роднини]? зетови, синови или
ќерки, и секој друг што го имаш во
градот, изведи ги од ова место: Затоа
што ние [ангелите] ќе го уништиме ова место, бидејќи голема стана
нивната викотница пред лицето на

Сведоштвото на Локлан Џонсон
Роден сум и израснат
требаше да го излекува, но се сеќавам дека
во Австралија, а моите
силуетата на Господ
родители не беа религиозни луѓе и секако не беа
Исус беше на горниот десен агол. Како
христијани. Немаше кој
што веќе кажав, беше
да ме воведе во христијанската вера. Дозволете ми
многу живописно и
да кажам дека сум роГоспод ме импресиоден предвремено и имам
нираше, уверувајќи
среќа што воопшто сум
ме дека сé ќе биде во
жив. Боледувам од слаба
ред. Ако момчето биде
церебрална парализа и Братот Локлан Џонсон
излекувано, тогаш тоа
мускулна дистрофија.
ќе беше навистина
Бев уште многу млад и се наоѓав убаво, ако пак умреше, тогаш ќе се
во куќата на мојот пријател. Сеќа- најдеше на Небесата. Во секој случај
вањето ми е сѐ уште многу живо, сé добро ќе завршеше. Во тој момент,
но веројатно целосно ќе се сетам на Господ ми го даде разбирањето дека
случката кога ќе отидам во мојот да- Тој е Патот, Вистината и Животот.
лечен дом на Небесата...Мојот прија- Така што иако го немав искуството
тел имаше Библија за деца, во форма на повторното раѓање, си мислев и
на стрип. Таму беше нацртано едно кажував дека сум христијанин.
Моите родители решија да се премало момче како мене, кое што беше
удрено од автомобил. Тоа возело ве- селат во друга држава, каде што беше
лосипед и не се сеќавам дали Господ
(Продолжува на страница 6)
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ГОСПОДА; па затоа ГОСПОД нé
испрати да го уништиме ова место“.
Само два ангела биле испратени
да ги уништат Содома и Гомора и
градовите околу нив (Битие 19:1229). А само еден ангел ја убил целата
армија војници на Сенахирим, откако Сенахирим му се пофалил на
Израел за тоа колку моќна и силна
е неговата армија, II Цара 19:35 гласи: „Во истата ноќ, АНГЕЛ ГОСПОДОВ [еден ангел] излезе и погуби сто
осумдесет и пет илјади [185,000] во
Асирскиот логор: па кога следното
утро рано станаа, ете, таму беа само
труповите на мртвите“.
Еден ангел ја уништил целата Египетска армија, а исто така еден ангел
ја уништил целата Сенахиримова
армија. Седум ангели ќе ја уништат
целата планета Земја. Значи, колку
повеќе би требало луѓето да се плашат, гледајќи ги стотиците виденија
на НЛО-та, летачките чинии управувани од страна на ангелите БОЖЈИ,
коишто денес, како предупредувачки знаци, ги уништуваат некои одредени места на земјата, како на пример Њујорк; Њу Џерси; Њу Орлеанс,
Луизијана; Џоплин, Мисури; Хаити;
Индонезија; и Јапонија? Тие исто
така уништуваат и на стотици други места низ светот. ГОСПОД ги
испраќа ангелите за да уништуваат
градови и луѓе ширум светот.
Матеј 24:21-22 гласи вака: „Затоа
што тогаш ќе има големи страдања,
какви што немало од почетокот на
светот па сé досега, ниту пак некогаш ќе има. И ако не се скратеа тие
дни, тогаш ниедно тело немаше да
биде спасено: но, заради избраните,
тие дни ќе бидат скратени“.
Сега е времето на крајот на светот.
Некои луѓе имаат кажано некои
датуми, на коишто според нив би
требало да се случи крајот на светот,
како да го знаат точното време
коешто БОГ го избрал за тоа. Јас не
го правам тоа, но сепак ви велам дека
сме при крајот. Не мислите ли дека
е крајно време за да се покаете за
своите гревови и да бидете повторно
родени во ДУХОТ, за да можете да
ја поминете вечноста во Царството
(Продолжува на страница 8)

Сведоштвото на Локлан Џонсон
(Продолжува од страница 5)
роден мојот татко. Набргу потоа, моите
родители се разведоа. Татко ми одлучи
дека одгледувањето од страна на мојата мајка не е добро за мене, па затоа
одлучи да ме запише во интернат. Ова
беше навистина тежок период за мене,
бидејќи бев одвоен од мајка ми и подложен на воспитувањето во училиштето, кое што беше нешто како воен интернат. Тоа беше приватно училиште
за богати луѓе. Мајка ми мислеше дека
таквото воспитување ќе биде добро за
мене, па затоа останав таму.
Се изјаснував дека сум христијанин,
па дури и да кажев некој вид на
молитва за грешните, немаше никој
кој што можеше да ми помогне, да
останам спасен. Навистина, читавме од
Библијата, верзијата на кралот Џејмс
и ги пеевме Псалмите (беа посветени
на музиката). Но, јас тогаш ги извршив
гревовите кои беа пострашни и од
гревовите на луѓето што никогаш не се
исповедале како христијани. Го немаше
повторното раѓање, ниту водството од
страна на Божјиот Свет Дух. Тоа беше
една организирана религија. Ако некои
од студентите кажеа дека се христијани—
Драги браќа,
Поздрав до вас, во прекрасното име
на Исуса Христа, нашиот Месија, Кој
што наскоро повторно ќе дојде. Моето
семејство, конгрегацијата и јас, сме добро. Јас молитвено се надевам дека и вие
сте добро. Се молам за доброто здравје и
Божјата заштита на пасторот Тони Аламо. Во петокот го примив пакетот што сте
ми го испратиле. Многу сум ви благодарен за вашата поддршка.
Христос е главната движечка сила
и за доктринарното и за практичното
христијанство. Вистинското знаење за
Христа е од суштинско значење за вистинското знаење за осветувањето, а исто
така и за оправдувањето.
Името на Исуса е единственото име
преку кое можеме да го добиеме влезот
низ портата на вечната слава. Ако дојдеме до таа порта преку нашите сопствени
имиња, тогаш ќе бидеме изгубени; нема
да нé примат; залудно ќе тропаме на неа.
Ако пак дојдеме во името на Исуса, тогаш

тогаш тоа се должеше на трендот што
владееше тогаш, а не на искуството
коешто би им го изменило животот.
Затоа го напуштив училиштето.
Некои од моите пријатели од училиштето
посетуваа една од најголемите растечки
цркви во Австралија, но и една од
најголемите бидејќи не проповедаше дека
треба да имаме страв од Бога и дека треба
да се потчинуваме на Неговите заповеди.
Во неа имаше „Христијанска“ кошарка,
„Христијанско“ сурфање и младинска
група. Па така и јас одев во таа црква,
но од многу погрешни причини, а во
остатокот од неделата правев што сакам.
Тие таму не проповедаа за сериозноста
на гревот. Тие никогаш не го нагласуваа
фактот дека треба да бидеме свети луѓе,
одвоени од световните нешта. Идејата на
црквата за проповедање беше да се биде
успешен во својата кариера или работа,
а дури потоа да се проповеда, односно
кога ќе се најде време за тоа.
Се најдов во погрешна група луѓе.
Луѓето од таа група од црквата одлучија дека е бесцелно цел живот да се
работи и дека сега треба да се забавуваме. Затоа станав невработен. Моите родители беа згрозени. Кратко време по-

тоа, одлучив да отидам во САД, заради
промена. Тоа се случуваше за време на
Божиќните празници во 1986-та година. Тогаш дојдов со авион тука и потоа
само патував наоколу. Во тоа време
повторно западнав во секакви видови
на гревови, но сепак кажував дека сум
христијанин. Ваквата ситуација траеше 3 месеци.
Се наоѓав во Мајами, каде што пасторот Аламо ја имаше својата црква.
Се враќав од плажа држејќи пиво во
рака, а на улицата се наоѓаа двајца
браќа од црквата, кои што бараа залутани души. Тие ми пријдоа и ме прашаа дали сум христијанин, а јас им
одговорив дека сум. Тогаш ме прашаа:
„Дали ги почитуваш сите заповеди?“
Морав да им кажам:, „Не“. Тие ми рекоа дека гревот што го имам на душата, ќе ме одведе до огнениот Пекол. Се
сеќавам на тоа, како да беше вчера. Ме
прашаа дали сакам да дојдам на службата, па затоа појдов со нив на богослужбата.
Службата се одржа во една мала
куќа—ништо посебно. Јас тогаш
повторно му го посветив својот живот на
Господа. По завршувањето на службата,
се почувствував многу прочистено.
Едно од најдобрите нешта во врска со

Замбија
тоа име ќе ни биде нашиот пасош и ќе
можеме да влеземе и да живееме во вечноста. Белегот на крвта на Исуса е единствениот белег, којшто може да нé спаси
од уништувањето.
Во неделата проповедав во округот
Чингала, за време на свештенствувањето
на „Црквите на библискиот начин“. Пораката којашто ја пренесов беше „Бидете
силни и со голема храброст“, од Исус Навин 1:1-9. Конгрегацијата беше нестрплива да ја чуе проповедта. По богослужбата, на четири цркви од таа локација им ја
дистрибуирав евангелиската литература
од пасторот Тони Аламо. Пасторите беа
навистина среќни кога ја примаа евангелската литература, којашто во себе го
носи планот за спасението преку Исуса
Христа.
Во меѓувреме, пасторот Лазарус Кулулу, отиде да одржи проповеди во руралната област на местото наречено
„Фарма Нгоса“, каде што се наоѓа уште
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една црква од „Црквите на библискиот
начин“. Тој исто така таму ја дистрибуираше вашата евангелска литература, за
која побарувачката е сѐ уште многу голема. Ако Господ ве снабди со ресурси,
тогаш ве молиме да ни испратите уште
евангелска литература, за да им помогнеме на црквите коишто се лоцирани долж
патот Солвези.
Секогаш ја ценам вашата поддршка.
Преку вашата евангелиска литература се
придобиени голем број души.
За крај би сакал да ги пренесете моите
емоционални поздрави до вашата конгрегација. Се молам што поскоро да добијам одговор од вас.
Вашиот соработник во Христа,
Исон Полени
Копербелт, Замбија
П.С. Остатокот од литературата му го
дадов на пасторот Морал Мусонда, кој што
го врши процесот на евангелизација во
Вусакил и Чамболи Тауншипс. Тоа значи
уште повеќе освоени души за Христа.

оваа црква беше тоа што ми кажаа дека
можам да се преселам во неа и дека тие
ќе се погрижат за сите мои потреби.
Господ знаеше дека ми е потребен
ваков вид на црковна средина, бидејќи
без неа ќе бев како многуте други
кои што само ја кажуваат молитвата
на грешникот, а потоа одат и веднаш
повторно запаѓаат во грев.
Тоа се случи во април 1987 година
и од тогаш сум со оваа црква. Во црквата поминав низ многу богослужби,
ја прошетав целата земја сведочејќи и
дистрибуирајќи ја евангелската литература на пасторот Тони Аламо. Тука

научив многу различни работни вештини. Пасторот Аламо ми беше добар
пријател и многу ми помогна на духовен план. Оваа христијанска црква
претставува вистинско засолниште за
нечија душа. Многу се радувам што
Господ ми обезбеди место тука, бидејќи ако не бев тука, ќе бев ист како
и многуте други луѓе кои што се исповедаат како христијани и кои што мислат дека одат по вистинската патека до
Небесата, но всушност, духовно се наоѓаат на патеката којашто ги води кон
Пеколот. Го воспевам и му се заблагодарувам на Господа и на пасторот Аламо, и на сите браќа и сестри во телото
Христово, кои што ми помогнаа.
Слава Му на Господа,
Локлан Џонсон

Русија

Здраво,
Голема благодарност за летоците коишто ги содржеа основите на вашите верувања. Ги споредив сите тие нешта со
нештата запишани во Библијата и дознав
дека сето е вистина! Сега сето тоа е мое
верување. Но за жал, тука во Русија е многу тешко да се стекне довербата на луѓето.
Јас дистрибуирав дел од летоците барајќи
души за спасение, но наидов на лоши луѓе
кои што ме натепаа, поради тоа што сакав
да ја споделам оваа вистина со нив. Примете го моето извинување заради тоа што
долго време не можев да ви одговорам
на вашите пораки. Јас сум сиромав човек
и немам пристап до интернет. Се наоѓам
во многу тешка ситуација. Немам вработување, а од време на време, немам ниту
храна. Ве молам да се молите за мене. Наскоро ќе се обидам повторно да ви пишам.
Имам уште многу да учам за крштевањето
и за нашата понатамошна комуникација.
Вашиот пријател од Русија,
Максим Р.

Кенија
Пасторот К.С. Манохар (горе
лево и долу десно) ја дистрибуира
душо-освојувачката литература
на пасторот Аламо, во Висакхапатнам, Андра Прадеш, Индија

Куба
(Преведено од шпански јазик)
Мој сакан брате, пасторе Аламо,
Посакувам Бог да ги услиши сите молитви на твоето срце. Среќна Нова Година! Пасторе, јас сум многу благодарен што ги примив
ЦД-та коишто ги барав и маиците „Тони Аламо“. Тоа направи да
се почувствувам навистина многу среќно. Пасторе, многумина ги
имаат примено вашите билтени и книгата „Месијата“. Оваа литература имаше огромно влијание врз многу луѓе така што сега тие
имаат многу појасно и пошироко знаење за Исуса Христа. Вашите
билтени ги развеселија и исполнија животите на многу души. Би
сакале да имавме повеќе време за процесот на евангелизација и
повеќе слобода, но ќе го направиме само она што Бог го бара од
нас.
Продолжуваме со молитвите за сите вас, Пасторе. Не запирајте
на својот пат. Продолжете понатаму. Бог нé сака. „Бидете трезвени, бидете будни; затоа што вашиот непријател ѓаволот, обиколува како лавот што рика и бара некого да проголта: Спротивставете му се со цврста вера, знаејќи дека таквите страдања ги снаоѓаат
и вашите браќа по светот“ ( I Петар 5:8-9). Многу ве сакам сите!!
Благослов до вас!
Даје Маделидис				
Хавана, Куба
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Драг евангелисту Тони Аламо,
Му се заблагодарувам на Бога што ги
пронајдов вашите емисии. Научив многу
нешта од вашата програма. Вие зборувавте
за некои сериозни нешта, како да се живее
животот и да се сака и некои нешта во врска со здравјето и семејството.
Господ ве искористи за да нé доведе до
спасение, мене, моето семејство и моите
родители исто така. Ве молам испратете ми
некоја корисна христијанска литература.
Во Неговото Свето Име,
Симон Нгуги		
Ниахуруру, Кенија

Филипини
Ви благодарам што бевте дел од моето
патување. Вашата програма одигра голема улога
во излегувањето во пресрет на моите духовни
потреби. Вашите пораки на надеж ми донесоа
утеха и успокојување и ме инспирираа да
продолжам по својот пат, и покрај сите искушенија.
Постоеја моменти кога сакав да се откажам. Но
вашите пораки секогаш ми блеснуваа во мојот ум,
кажувајќи ми дека сите тие нешта се минливи, ако
ја имам довербата во мојот Господ.
Многу ви благодарам и ве молам да продолжите со прекрасната работа на спасувањето души.
Искрено Ваша,
Џоселин Огејон
Квезон Сити, 			
Филипини

ЧУДА ГОРЕ НА НЕБОТОY
И ЗНАЦИ ДОЛУ НА ЗЕМЈАТА
(Продолжува од страница 5)
Небесно? Ако тоа е и ваша желба,
тогаш кажете ја оваа молитва:
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај
милост за мојата душа, за мене грешниот.9 Верувам дека ИСУС ХРИСТОС
е СИНОТ на живиот БОГ.10 Верувам
дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал
СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на сите мои претходни гревови.11 Верувам 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 исповедта за моите гревови и оваа молитва.13 Ја отворив вратата на моето срце и те повикувам ТЕБЕ,
ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето срце.14 Измиј ги сите мои нечисти гревови преку скапоцената крв ТВОЈА, којашто
ја имаш пролеано наместо 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 слушнал и дека ТИ си ми одговорил и знам

дека сум спасен.18 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.19
По спасението, ИСУС ни кажува да
се крстиме, во целост потопувајќи се во
вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ
и на СВЕТИОТ ДУХ.20 Вредно учете ја
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и
правете го она што таа ви го кажува.21
Сите нови верзии на Библијата не
се преведени од оригиналните списи,
а такви се на пример Новата интернационална верзија – (NIV), или Новата
Верзија на Кралот Џејмс – (NKJV). Вака
гласи цитатот од Римјаните 13:1-4 во
оригиналните списи: „Секоја душа нека
им се покорува на високите сили. Затоа
што не постои друга власт освен онаа на
БОГА: властите коишто постојат се ракоположени од страна на БОГА. [Властите
на БОГА на земјата се свештенствата на
евангелието.] Па така, оној кој што им се
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 АГЕН-

ЦИИ 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).

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 М ат. 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 5 Мојс. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Н. 1:8, 22:5, 2
Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

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 Сити, 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.
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