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Најпрво би сакал да ви ја покажам 
Вебстеровата дефиниција на зборот 
„overwhelming – огромно, надмоќно“, 
под „(1) да истура долу и да закопа; (2) 
да скрши, да надвладее“.

За да можеме да дефинираме кои 
се всушност „злите“ луѓе, ќе почнеме 
со тоа што ќе погледнеме што е 
запишано во книгата на Откровението. 
Откровение 12:9 гласи вака: „И беше 
исфрлен големиот змеј, старата змија, 
наречена Ѓавол и Сатана, која го 
заведува целиот свет: беше исфрлен 
на земјата, а со него беа исфрлени и 
неговите ангели“. Па ако ѓаволот или 
Сатаната, го  измамил целиот свет, 
тогаш целиот свет, преку таа измама од 
Сатаната, станал исполнет со зли луѓе. 
Кажувајќи го тоа, навистина мислам 
„целиот свет“, со исклучок на оние 
од нас, чии што имиња се запишани 
во Книгата на животот на ЈАГНЕТО 
(Откровение 13:8).

А сега, како поддршка на мојот став, 
да го  погледнеме Откровение 13:1. 
Апостолот Јован рекол: „И застанав на 
морскиот песочен брег, и видов како 
од морето излегува ѕвер [кралство] 

кој имаше седум глави и десет рогови 
[симболично се претставени седумте 
ритчиња на Рим,1 а десетте рогови 
се формулација за едно-светската 
влада на Обединетите Нации], а 
на роговите негови имаше десет 
круни [тука се претставени десетте 
кралства коишто се здружиле за да 
ѝ ја дадат силата на едно-светската 
влада на римските Обединети нации, 
на медиумите и на култната црква. 
Сатаната го  направил сето ова и сè 
уште го прави истото, за да може да 
ја поседува надмоќната злобност, со 
којашто ќе може да ги скрши, закопа 
и надвладее сите оние кои што би ѝ се 
спротивставиле на Сатанската едно-
светска влада, на Новиот светски 
поредок на Обединетите нации, и на 
култната црква и медиумите. Сатаната 
ги употребува медиумите, добрите 
луѓе ги претставува како лоши преку 
пропаганда], и на главите негови беа 
богохулни имиња“.

„Ѕверот што го видов наликуваше 
на леопард [симболично е претставена 
Индија], нозете му беа како на мечка 
[симболично е претставена Русија], а 

устата му беше како устата на лав [тука 
симболично е претставено Обединетото 
Кралство]: и змејот [ѓаволот] му ја даде 
својата [огромна] сила, и својот престол 
[што всушност е Сатанскиот престол 
во Ватиканскиот главен штаб во Рим], 
и голема власт [што всушност е власта 
или огромната сила над целиот свет]. И 
видов една од неговите глави, како да 
беше смртно ранета; но смртоносната 
рана негова заздрави [БОГ го потсетува 
Јована и нас, дека античкиот Рим 
пропаднал и всушност бил завршен 
(мртов) сé додека духот на Сатаната 
повторно не влезе во него, во овие 
последни денови, давајќи му ја на Рим, 
на Ватикан, огромната грешна сила со 
којашто ќе може да ги закопа, скрши 
и надвладее светите луѓе на БОГА и 
луѓето од целиот свет, а исто така и да 
хули на Светото име на СЕМОЌНИОТ 
БОГ, ‘ЕЛ ШАДАИ’]: и сиот [измамен] 
свет [на грешни луѓе] се зачуди и тргна 
по ѕверот. И му се поклонија на змејот 
[ѓаволот] што му даде власт на ѕверот 
[огромно грешната светска влада]“ 
(Откровение 13:2-4a).

1 Откр. 17:9   

Пасторите Тони и Сузан Аламо, хорот и 
оркестарот за време на нивната меѓународна 
телевизиска програма 
фотографијата е направена во 1973

Ефесјаните 6:16 гласи: „А пред сé, земете го штитот на верата, со 
кој ќе можете да ги изгаснете сите огнени стрели на нечестивиот“. Кој 
е „нечестивиот“? Кога во црквата ќе им го поставам ова прашање на 
луѓето, тие ми одговараат дека „нечестивиот“ е ѓаволот. Ѓаволот има 
повеќе милијарди следбеници и обожувачи (нечесните, злобни луѓе), а 
БОГ има стотици милиони обожувачи и следбеници.

Христијански 
      цркви на 
  Тони Аламо



2
www.alamoministries.com

Аламово Свештенство на интернет

(Продолжува од страница 1)
Јасно можете да видите дека целиот 

свет е грешен бидејќи го обожува 
ѓаволот.2 Да повториме уште еднаш, 
тука се вклучени сите луѓе на светот, 
со исклучок на оние од нас, чии што 
имиња се запишани во Книгата на 
Животот на ЈАГНЕТО. Целиот свет 
на грешните луѓе ѝ се поклонува на 
огромната грешна сила на Сатаната, 
кој што се соединил себеси, преку 
вештината (медиумите) со сите луѓе на 
светот, чиишто имиња не се запишани 
во Книгата на Животот. 

Злобното човештво коешто е под 
власта на Сатаната, во неколку наврати 
низ историјата на човештвото, се 
обидело да надвладее над останатите 
луѓе. Сепак, БОГ му покажал на 
човештвото, коешто го создал од 
земната прашина,3 дека е многу 
посилен од нив. ТОЈ дозволил водата 
од поплавата да навлезе во сечиј нос 
и грло, извлекувајќи го животот од 
нивните бедни тела, давејќи ги сите—
убивајќи ги—со исклучок на Ное и 
неговото семејство.4

БОГ исто така го  уништил 
и првиот обид на луѓето да ги 
создадат Обединетите нации или 
едно-светската влада, уште кај 
Вавилонската кула, преку тоа што 
направил  сите да почнат да зборуваат 
на различни јазици, а со тоа станало 
невозможно да се обединат во злото 
(Битие 11:1-9). БОГ го направил 
тоа затоа што знаел, и сè уште знае, 
дека: „Срцето е поизмамливо од сé, и 
очајнички е расипано и грешно: кој 
би можел да проникне во него? Јас, 
ГОСПОД, проникнувам во срцето, и 
ја испитувам внатрешноста, за да му 
дадам на секого според патот негов, 
и според плодовите на делата негови. 
Како еребица што лежи  врз јајца што 
не ги снела; таков е и оној кој што со 
неправда спечалува богатство; среде 
дните свои тој ќе ги остави и на крајот 
ќе сфати дека бил глупав“. 

„Престолот на славата, возвишен 
уште од почетокот, тоа е нашето 
свето место. О, ГОСПОДИ, надеж 
Израелова, сите кои што ТЕ оставаат ќе 
се засрамат. Оние кои што ќе отстапат 

од ТЕБЕ ќе бидат запишани во земниот 
прав, затоа што го оставаат ГОСПОДА, 
изворот на живата вода. Исцели ме, О 
ГОСПОДИ, и ќе бидам исцелен; спаси 
ме, и ќе бидам спасен: затоа што ТЕБЕ 
те славам. Ете ми кажуваат: Каде е 
СЛОВОТО ГОСПОДОВО? нека дојде 
сега. А јас, не одбегнував да станам 
ТВОЈ пастир, ниту го посакував 
кобниот ден, ТИ го знаеш тоа: сé што 
излегува од устата моја, пред ТЕБЕ се 
наоѓа. Не биди страшен за мене: ТИ 
си надежта моја во денот на неволјата. 
Нека се засрамат гонителите мои, а 
не јас: растрепери ги нив, а не мене: 
донеси го врз нив денот на злото, и 
уништи ги со двојно уништување“ 
(Еремија 17:9-18).

Тоа беа двата удара, а светот и 
понатаму постоеше. Но, кога ќе дојде 
третиот удар—а тоа наскоро ќе се 
случи—тогаш ќе биде „три удари и 
надвор од игра си“, со исклучок на оние 
од нас, чиишто имиња се запишани 
во Книгата на животот на ЈАГНЕТО 
(Откровение 21:9-27). Доаѓа голем 
оган, и сите оние чиишто имиња не 
се запишани во Книгата на животот 
на ЈАГНЕТО, засекогаш ќе горат во 
вечноста.5

Откровение 13:4б наведува дека 
целиот свет е полн со грешни, зли 
луѓе, кои што ја обожуваат едно-
светската влада на Обединетите 
нации, или Новиот светски поредок, 
преку следните зборови: „И му се 
поклонија на ѕверот, кажувајќи, Кој 
е како ѕверот и кој може со него да 
војува?“ Со други зборови кажано, кој 
е во состојба да се бори со надмоќно 
злобните лаги искажани во медиумите, 
против надмоќно злобните, лажни 
обвиненија на судскиот систем и 
медиумите, против надмоќно злобните 
злосторства, неправди, убиства, 
уништувања од секаков вид, против 
кражбите, расипништвата, грешноста, 
хулењата, неоправданите прогонства 
и киднапирања, против сета таа сила 
на омразата фрлена врз Божјите луѓе 
на земјата, од страна на надмоќната, 
демонска, грешна сила на Сатаната, 
којашто е спакувана во едно-светската 
влада на Обединетите нации?

Постои само еден начин на којшто 
праведните луѓе би можеле да останат 
во состојбата на подготвеност, за 

борба против ова надмоќно злобно 
чудовиште. Ако некогаш сте верувале 
во БОГА, тогаш подобро верувајте 
МУ сега, кога ви кажува дека треба 
да го земете сето оружје БОЖЈО, 
и „А НАД СÉ, земете го штитот на 
верата [СЛОВОТО БОЖЈО], со кој 
ЌЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ ИЗГАСНЕТЕ 
СИТЕ ОГНЕНИ СТРЕЛИ [лажните 
обвиненија и зли закони] НА 
НЕЧЕСТИВИОТ“ (Ефесјаните 6:16).

Целото писмо гласи вака: „Најпосле 
браќа мои, јакнете во ГОСПОДА и во 
силата на НЕГОВАТА моќ [во ДУХОТ]. 
Ставете го сето оружје БОЖЈО, за 
да можете да им се спротивставите 
на измамите на ѓаволот [на сите 
надмоќно, злобно грешни луѓе во 
светот]. Затоа што нашата борба не 
е против крвта и телото, туку против 
кнежествата, против властите, против 
светските владетели на темнината од 
овој век, против духовните сили на 
злото во небесните места [прогласени 
од страна на луѓето кои што се на 
врвните позиции, од членовите на 
Сатанската злобна војска]“. 

„Затоа земете го сето оружје БОЖЈО 
[проучувајте го целосно СЛОВОТО 
БОЖЈО6], за да можете да се одбраните 
во лош ден [кога лажните обвиненија 
и бизарните закони и  прогонства ќе 
тргнат кон вас], та откако сте направиле 
сè за да издржите. И така стојте цврсто, 
препашани со ВИСТИНАТА преку 
слабините [со СЛОВОТО БОЖЈО], 
облечени во оклопот на праведноста; 
нозете обујте ги со спремноста да го 
проповедате Евангелието на мирот; 
а над сé, земете го штитот на верата, 
со кој ќе можете да ги изгаснете сите 
огнени стрели на нечестивиот. Земете 
го и шлемот на спасението, и мечот на 
ДУХОТ, кој е СЛОВОТО БОЖЈО: Со 
секоја молитва и молба молете се во 
ДУХОТ во секое време, бидете затоа 
постојано будни со сета истрајност и 
молитва за сите светци“ (Ефесјаните 
6:10-18). Ова значи дека треба да 
застанете до светците, кога ќе видите 

2 Мат. 24:11-12, 24, Откр. 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23   3 Бит. 2:7, 3:19   4 Бит. гл. 6-7, I Пет. 3:20   5 II Пет. 3:10-
12, Откр. 20:11-15   

НАДМОЌНА
ЗЛОБНОСТ

6  Мат. 4:4, Јован 8:31-32, Ефес. 6:11-17, Кол. 3:16, 
II Сол. 2:15, II Тим. 2:15, 3:14-17, I Пет. 2:2   
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дека им е потребна вашата помош, 
поради новите зли закони на Сатаната.

Откровение 13:5-8 гласи: „И му се 
даде уста [надмоќно злобната едно-
светска влада] што зборуваше големи 
зборови и богохулства [тука се мисли 
на надмоќно злобните едно-светски 
владини медиуми]; и му се даде власт 
да прави така четириесет и два месеца. 
И ја отвори устата своја за да хули 
против БОГА, да хули против името 
НЕГОВО, и да хули против скинијата 
НЕГОВА [ние, светите во кои што ТОЈ 
живее, сме пребивалиштето НЕГОВО], 
и против оние што живеат на Небесата 
[ангелите и сите оние светители кои 
што отишле дома пред нас (медиумите 
повторно прават оние кои што се добри 
да изгледаат лоши)]. И му се даде да 
завојува против светите и да ги победи: 
му се даде власт над секое племе, јазик и 
народ. И ЌЕ МУ СЕ ПОКЛОНАТ СИТЕ 
ШТО ЖИВЕАТ НА ЗЕМЈАТА [Ова се 
постигнува преку медиумите.], уште 
пред создавањето на светот чии имиња 
не се запишани во Книгата на животот 
на Јагнето“. Тука повторно зборуваме 
за грешниците, за сите оние кои што 
живеат на лицето на земјата и кои што 
ги донесуваат лажните обвиненија 
против светителите, верувајќи им 
на сите лажни обвиненија изречени 
против светите, заради пропагандата 
во медиумите. Поради ова тие ги губат 
своите души. Тие само си мислат дека 
победуваат, а всушност губат. Сите тие 
се губитници. 

Второто Петрово послание, глава 
2, гласи: „А во народот имаше лажни 
пророци, како што и меѓу вас ќе има 
лажни учители, [медиуми] кои тајно 
ќе внесуваат погибелни кривоверства 
[како што се новите закони на Сатаната, 
истополните бракови, абортусот итн.], и 

ќе се одречат дури и од ГОСПОДА, Кој 
ги откупил и навлекуваат врз себе брзо 
уништување. И мнозина ќе ги следат 
нивните штетни [многу погубни или 
деструктивни] дела; заради кои ќе го 
похулат [од страна на светските медиуми 
на Сатаната, владата, и римската црква-
култ] патот на ВИСТИНАТА [патот на 
ИСУСА]. И будејќи лакомството постои 
кај вас, ќе ве привлекуваат со ласкави 
зборови: но осудата која им е одамна 
изречена не доцни, ниту пак нивната 
пропаст дреме“. 

„Затоа што  БОГ не ги поштеди 
ангелите кои што згрешија, туку ги 
фрли во Пеколот, оставајќи ги во 
веригите на темнината, за да бидат  
чувани до судот; и  не го поштеди 
првиот свет, кога го наведе потопот 
врз безбожниот свет, туку го запази 
само Ное, проповедникот на правдата, 
со седум члена од неговото семејство;  
Ги осуди на пропаст градовите 
Содома и Гомора, претворајќи ги во 
пепел, поставувајќи ги за пример 
на идните безбожници [на оние кои 
што живеат во согласност со новите 
закони на Сатаната, на истополните 
бракови и владиното воздигнување 
на хомосексуалноста и лезбејството,7 
а сето тоа промовирано од страна на  
Ватиканските медиуми на Сатаната]; 
и  го избави праведниот Лот, кого 
го мачеше развратниот живот на 
беззакониците [хомосексуалците, 
лезбејките и сите други содомити]: 
(Затоа што овој праведник, живеејќи 
меѓу нив, секојдневно ја измачуваше 
својата душа, гледајќи ги и слушајќи 
ги нивните беззаконски дела;) Значи 
ГОСПОД знае како да ги избави 
побожните од искушенијата, а 
неправедните да ги задржи за казната 
во Судниот ден: особено оние кои што 

одат по нечистите похоти на телото 
и ја презираат владата. Како дрски и 
своеволни луѓе, тие не се плашат да 
хулат на величествените, а дури ниту 
ангелите, кои што се од нив поголеми 
по силата и моќта, поради почитта 
пред ГОСПОДА, не се осмелуваат да 
ги обвинуваат со погрдни изрази. А 
тие, како неразумни ѕверови, кои по 
природа се определени да бидат ловени 
и уништувани, зборуваат погрдно за 
нештата кои што не ги разбираат; за на 
крајот да загинат во својата расипаност, 
добивајќи казна за неправдата. Тие го 
сметаат развратниот живот преку ден 
за своја наслада, валкани и срамни се, и 
се насладуваат на своите измами, додека 
јадат со вас. Очите нивни полни се со 
прељуба и ненаситни се на гревот; ги 
заведуваат неутврдените души: имаат 
срце научено на лакомство; тие се деца 
на проклетството. Откако го оставија 
вистинскиот пат и се заблудија, тргнаа 
по стапките на Валаама, Восоровиот 
син, кој љубеше плата за вршење на 
неправдата; но прими укор за своето 
беззаконие: нема ослица проговори со 
човечки глас и го спречи пророковото 
безумство“. 

„Тоа се безводни извори и облаци, 
разнесувани од виорот; за нив е 
резервирана маглата  на темнината 
засекогаш. Затоа што зборувајќи 
големи, празни зборови, ги мамат на 
телесни похоти и нечистотија, оние кои 
штотуку се оттргнале од тие што живеат 
во грешност. Им ветуваат слобода, 
а самите се робови на расипаноста, 
затоа што тој којшто е победен од 
некој [надвладеан], на тој и му робува. 
Затоа што, ако ги избегнале световните 
сквернавења преку спознавањето 
на нашиот ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, 
ИСУС ХРИСТОС, потоа повторно се 
вплеткуваат во нив и биваат победени 
од нив, тогаш последното ќе им биде 
полошо од првото. За нив би било 
подобро да не го беа познале патот на 
правдата, отколку, откако го познаа, да 
отстапат од Светата заповед  која им 
беше предадена. Но, ним им се случува 
она, што е кажано во вистинската 
поговорка: „Песот се навраќа на својата 
повраќаница; а искапената свиња пак 
се враќа во калта“ (II Петар, глава 2).

Ова пророштво веќе се случило. 
Милиони луѓе се оддалечиле од 

(Продолжува на страница 4)

ИНДИЈА
Драг брате во Христа,

Поздрав до вас во името на Исуса Христа. Се молиме за вашата црква. 
Тука кај нас, голем број Хиндуси чудесно се спасија, со милоста Божја, по 
читањето на вашата порака во вашите списанија.

Во селото Бобиланка, во неделата одржавме богослужба за новите 
преобратеници, под крошната на едно дрво. Имаме голема потреба од еден 
центар за богослужба. Ве молиме, помогнете ни во нашиот духовен раст.

Да примите богат благослов од нашиот добар Господ.
Ваш брат во Христа,
Солман Раџу Кола                Андра Прадеш, Индија

7 Бит. 19:1-13, 24-25, Лев. 18:22, 20:13, Пов.Зак. 22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, I Цар. 14:24, 15:11-12, Езек. 16:49-
50, Рим. 1:18-32, I Кор. 6:9-10, I Тим. 1:9-10, II Тим. 3:1-9, Јуда 7-8
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ХРИСТА, а со ова мислам на големото 
отпаѓање од ХРИСТА, коешто исто така 
е проречено  во врска со ХРИСТОВО 
враќање, спомнато во II  Солунјани 
2:3. Пророштвото гласи вака: „Не 
дозволувајте никој да ве измами, на 
каков било начин: затоа што оној 
ден нема да настапи [враќањето на 
ХРИСТА], сé додека најнапред не дојде 
отпаѓањето“. Дали не би кажале дека, 
ако целиот свет го обожува Сатаната, 
дека тоа е знак на отпаѓањето, 
оддалечувањето од ХРИСТА? Дали 
не би кажале дека, ако оние кои што 
би требало да бидат свештеници на 
Евангелието, а ја оспоруваат легалната 
возраст за брак, којашто е во периодот 
на пубертетот, исто така негирајќи  
и многу други списи од Библијата, 
чекорат во согласност со Сатанската 
анти-ХРИСТОВА влада и нивните 
нови закони, не би кажале ли дека 
тоа можеби претставува знак на 
оддалечување од ХРИСТА? Дали не 
би кажале дека, кога ГОСПОДОВИТЕ 
свештеници се затвараат по затворите 
врз база на лажни обвиненија, а никој 
не станува да каже нешто против тоа, 
не е ли тоа знак дека сме се оддалечиле 
од ХРИСТА?

Дали не би кажале дека, ако 
владата ги коле децата, мајките и 
татковците во Вако, Тексас и на многу 
други места ширум светот, а никој не 
зборува ништо против тоа, дали тоа 
не укажува на знак за оддалечување од 
ХРИСТА? Дали не би кажале дека, кога 
отпаднатите христијани ги напаѓаат 
своите пастори и ги издаваат така 
што зборуваат лаги за нив, а целосно 
се запознаени дека судскиот систем 
и владата богато ќе ги наградат за тоа 
и ќе ги осудат Божјите пастори на 
доживотни казни, не е ли тоа знак за 
оддалечување од ХРИСТА? Дали не би 
кажале дека е знак, кога луѓето гледаат 
НЛО како лебдеат над градовите 
ширум светот, знаејќи дека тоа се 
Небесни суштества, ангели, коишто 
го надгледуваат светот, токму пред да 
го уништат?8 Отпаднатите христијани 
би кажале дека тоа се НЛО коишто 

доаѓаат од некои други планети, а би 
знаеле дека лажат, бидејќи се свесни 
дека доаѓаат од Небесата. Дали не би 
кажале дека тоа е знак на оддалечување 
од ХРИСТА? 

Кога ќе видите претседатели, 
кралеви и самопрогласени цркви, 
како ги поддржуваат истополните 
бракови, не би кажале ли дека тоа е 
знак на оддалечување од ХРИСТА? 
Дали не би кажале дека е знак на 
оддалечување од ХРИСТА, кога едно-
светската влада ќе ви каже дека не 
смеете да ги дисциплинирате своите 
деца, кога ќе станат непоправливи во 
однесувањето, нешто што Библијата ви 
заповеда да го направите? Кога владата 
им ги краде децата на родителите и на 
Божјата црква, базирајќи се на лагите 
од огорчените бивши христијани, кои 
што станале анти-ХРИСТИ, за да потоа 
истата таа влада им ги дава тие деца 
на усвојување на хомосексуалците, 
не би кажале ли дека тоа е знак на 
оддалечување од ХРИСТА? Кога ќе 
видите како децата во државните 
училишта учат дека хомосексуалноста 
и лезбејството се трет сексуален избор, 
дека е болест наместо перверзија, и 
ќе ја видите Ватиканската светска 
влада како ја спроведува таа демонска, 
манијачка политика, не би кажале ли 
дека тоа е знак на оддалечување од 
ХРИСТА?

Ако видите како корумпираната 
анти-ХРИСТОВА влада ви кажува дека 
веќе не важи Уставот на Соединетите 
Држави и дека исто така не важи 
ниту Првиот Амандман, слободата 
на религиите, така што христијаните 
повеќе не можат да веруваат во 
Библијата и да прават како што таа 
налага, не би кажале ли дека тоа е знак 
на оддалечување од ХРИСТА?

Ако сте сопственик на фотографско 
студио или цвеќарница и им кажете 
на хомосексуалните двојки дека не 
сакате да ги фотографирате нивните 
истополни бракови, или пак да 
креирате цветни аранжмани за 
нивните перверзни венчавки, тогаш 
владата ве принудува на перверзија 
и ќе ви кажат дека повеќе немате 
право да вршите дискриминација и да 
одлучувате кого сакате да го услужите, 
а кого не. Не ли би го нарекле тоа знак 

на оддалечување од ХРИСТА, на крајот 
на слободата во нашата земја и на домот 
на храбрите? Сите овие корумпирани 
верзии на правдата кои денес можете 
да ги видите, ни се донесени од страна 
на владините медиуми, коишто му 
служат на римокатоличкиот култ. Сето 
ова што сега ви го посочив е само врв 
на ледениот брег. 

Дали не би го нарекле ова 
надмоќна злобност? Не ли е тоа анти-
ХРИСТОВАТА влада на Обединетите 
нации? Не ли би го нарекле тоа, да се 
истура долу и да се закопа? Не ли е 
тоа кршење и совладување на вашите 
слободи од страна на владата?

Ако се обидувате да дознаете колку 
сме блиску до враќањето на ХРИСТА, 
тогаш читајте ја Библијата. Не смееме 
никому да му дозволиме да нè заведе, 
на кој било начин, како што е наведено 
во Второто послание до Солунјаните, 
глава 2:3. Писмото понатаму гласи 
вака: „Никој да не ве измами на ниеден 
начин, затоа што оној ден нема да 
настапи, сé додека најнапред не настапи 
отпаѓање, и не се открие Човекот на 
гревот, Синот на погибелта“.

Библијата ни кажува дека постојат 
два човека; едниот е првиот Адам, а 
вториот е ПОСЛЕДНИОТ АДАМ, кој 
што е ХРИСТОС (I Коринтјани 15:45-
47). Луѓето можат да бидат или во 
ХРИСТА, ПОСЛЕДНИОТ АДАМ, или 
во првиот Адам, и да бидат на патот 
кон Пеколот и Огненото Езеро.9

Во овој спис којшто зборува за 
човекот на пропаста, се зборува за 
целиот измамен свет. Затоа оние кои 
што го обожуваат Сатаната, станале 
членови на првиот Адам. Тие се оние 
кои што одат кон Пеколот и Огненото 
Езеро. Тие се оние кои што кажуваат: 
„Кој е како ѕверот, и кој може да војува 
против него?“ (Откровение 13:4). Тие 
се оние луѓе кои што не му оддаваат 
признание на БОГА за тоа што бил 
способен со еден удар, со еден шамар, 
да ги уништи сите грешници, што 
веќе еднаш ѝ го направил на светската 
популација, во деновите на Ное.10 БОГ 
ќе ги уништи сите суштества кои што 
ги создал од обичната земна прашина,11 
горејќи ги со оган.12

Запишано е дека првиот Адам, кого 
што БОГ го создал од земната прашина, 

(Продолжува од страница 3)

8 Бит. 19:1, 13, II Сам. 24:15-16, II Цар. 19:35, II Лет. 32:21, Псал. 78:49, Мат. 13:41-42, Дела 12:23, II Сол. 1:7-10, Откр. 7:1-2, 9:15, 15:1   9 I Кор. 15:21-22, 44-50   10 Бит. 
6:11-13,7:4-23   11 Бит. 2:7, 3:19, 18:27, Јов 10:9, 34:15, Псал. 103:14, 104:29, Проп. 3:20, 12:7   12 Мал. 3:2, Мат. 3:10, 12, 13:41-42, 25:41, Јован 15:6, II Сол. 1:6-9, II Пет. 
3:3-12, Јуда 7, Откр. 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8   

НАДМОЌНА
ЗЛОБНОСТ



5

„се спротивстави и се воздигна 
себеси над сето она што се нарекува 
БОГ, или се обожува така што седи 
во храмот БОЖЈИ [Овие членови на 
храмот БОЖЈИ се всушност оние кои 
што потоа станале храм на Сатаната. 
Сатаната сега, со својот дух, седи со овие 
бивши припадници на храмот БОЖЈИ, 
во оние кои што станале антихристи. 
Пред да отпаднат, тие биле дел од 
храмот БОЖЈИ. За оние од нас, кои што 
станале повторно родени од ДУХОТ, 
и кои што останале храм БОЖЈИ, 
во списот е наведено: „Не знаете ли 
дека сте храм БОЖЈИ, и дека ДУХОТ 
БОЖЈИ пребива во вас?“ (I Коринтјани 
3:16). Но, оние кои што некогаш биле 
храм БОЖЈИ, местото каде што БОГ 
некогаш живеел преку СВОЈОТ ДУХ, 
отпаднале и му дозволиле на духот 
на Сатаната да навлезе во нив. Тие 
станале целиот измамен свет, оние 
кои што го обожуваат змеjот, ѓаволот 
(Откровение 12:9). Значи тие повторно 
станале Антихристот, обединетата 
едно-светска влада, здружени заедно 
со измамените луѓе, [прикажувајќи 
се себеси, дека здружен со нив] е [се] 
БОГ [покажувајќи дека Сатаната ќе 
ги измени БОЖЈИТЕ закони13 и ќе ги 
направи крајно перверзни, какви што 

(Продолжува на страница 6)

се денес, и ќе го присилува секого, 
освен оние чии имиња се запишани во 
Книгата на животот на ЈАГНЕТО, да 
ги почитуваат истополните бракови, 
абортусот (којшто претставува убиство 
од прв степен), прељубата, блудот, а да не 
ги почитуваат нормалните бракови, да 
хулат на БОГА, негирајќи го НЕГОВОТО 
СЛОВО, НЕГОВИТЕ закони, НЕГОВИТЕ 
статути и НЕГОВИТЕ правила.]“ 
(II Солунјани 2:4).

Апостолот Павле, преку СВЕТИОТ 
ДУХ, понатаму наведува во стиховите 
од 5, па до  12: „Не помните ли дека 
ви го зборував ова, уште додека бев 
кај вас? Сега знаете што го задржа, 
за да се открие во свое време [БОГ се 
воздржал од уништувањето на овие 
луѓе, сé до времето кога ќе се открие 
Антихристот, а сега откровението за 
него е откриено. Сега вие, луѓето од 
овој свет, немате повеќе изговор за 
да не се покаете за овој грев и за сите 
други ваши гревови]“.

„Затоа што тајната на беззаконието 
веќе дејствува, само сето тоа нема да се 
изврши сé додека не се оттргне ОНОЈ 
кој што ја задржува. Тогаш ќе се јави 
Беззаконикот, кого што ГОСПОД ќе 
го убие со здивот (ДУХОТ) на устата 
СВОЈА, и ќе го уништи со   светлината 

на СВОЕТО доаѓање: Тоа е оној, чие 
доаѓање ќе биде според дејството на 
Сатаната, со сета сила, знаци и лажни 
чудеса. [Тоа ќе биде последниот обид 
на Сатаната, пред да биде испратен во 
Пеколот и Огненото Езеро, така што 
тој ќе направи сé што е во неговата моќ 
за да ги притисне луѓето, да поверуваат 
дека е семоќен, а всушност во 
реалноста, тој е најслабата индивидуа 
во целиот универзум.14 Но сепак, тој 
успеал да натера милијарди човечки 
души да ја поминат вечноста заедно 
со него, прво во Пеколот, а потоа во 
Огненото Езеро]“. 

„И со сета измама на неправдата 
во оние кои загинуваат; бидејќи не ја 
примија љубовта на вистината, за да 
можат да се спасат. [Некои луѓе можеби 
ќе прашаат: „Да се спасат од што?“ 
Одговорот на тоа прашање е: да се 
спасат од вечното варење и пржење на 
огнот, сулфурот и лавата, без можност 
за одмор и олеснување. Таму нема да 
постојат таблети против болки, нема 
да има вода, ниту ледено студени 
пијалаци. Нема да има храна, ладовина 
и ниту еден момент на одмор. Тоа е 
она од што сакате да бидете спасени. 
Ако имате барем малку здрав разум 
во вас, ќе одлучите да бидете спасени 
од тоа!] И затоа БОГ ќе им ја испрати 
силната заблуда, за да поверуваат на 
лагата [целиот свет навистина верува 
во лагата, инаку не би можел да биде 
измамен, за да го обожува Сатаната, 
ѓаволот, ѕверот, светската влада на 
Обединетите нации, како што тоа е 
денес случај]: та да бидат осудени сите 
кои што не ѝ поверуваа на вистината, 
туку уживаа во неправдата“ (II 
Солунјани 2:5-12).

Второто Јованово послание 6-11 
гласи: „А љубовта значи да живееме 
според НЕГОВИТЕ [БОЖЈИ] заповеди. 
Тоа е заповедта што ја слушнавте уште 
од почетокот, за да постапувате според 
неа. Бидејќи на светот дојдоа многу 
измамници, кои што не признаваат дека 
ИСУС ХРИСТОС дојде во тело. Тоа е 
измамник и антихрист. Пазете се, да не 
го изгубите она што сте го спечалиле, 
туку да ја примите целосната награда 
за тоа. Секој што врши престап и не 
останува во учењето на ХРИСТА, 
не е од БОГА. Оној што останува во 

13 Дан. 7:23-25, Мат. 5:17-18   

Сведоштвото на Пол Болпа
Кога бев на возраст од 32 години, 

бев склон кон самоубиство, бев 
самодеструктивен, изгубен и потиштен. 
Бев разведен и излегов од војската, во 
којашто поминав седум години. Пред 
тоа, кога бев на 26 годишна возраст, 
бев среќно оженет и имав здраво 
синче, единствената сосем нова куќа во 
соседството и два сосем нови автомобили 
во гаражата. Една ноќ, останавме до 
доцна со жена ми, размислувајќи каде 
да најдеме пари за да го прошириме 
нашето поплочено двориште, бидејќи ги 
видовме комшиите до нас како го прават 
тоа. Во тој момент почувствував како 
животот ми се одвиткува пред очите. 
Се прашував што ли ќе биде следното 
во мојот живот. Што ли би можело да 
биде? Да се вселиме во поубава куќа на 
другиот крај на градот, земајќи поголема 
хипотека? Дали е тоа сé во животот?

Сé до тој момент, во целост го живеев 
американскиот сон: војска, колеџ, 
брак, семејство, кариера; и за само 
шест месеци, сето тоа отиде без трага. 

Пет години подоцна, поминав цела 
година во една обемна психотерапија, 
посетувајќи ги сесиите на два различни 
терапевта, еднаш неделно. Во текот на 
таа година, исто така си поставив за цел, 
секоја недела да прочитам по една книга 
за самоусовршување, што и го правев. 
Бев одлучен во намерата да оздравам и 
да се средам себеси, но единствено што 
постигнав, беше да потонам сé повеќе 

Братот Пол Болпа

14 Иса. 14:12-20, Откр. 12:12 
(Продолжува на страница 7)
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ГАНА

ХРИСТОВОТО учење, го поседува и 
ОТЕЦОТ и СИНОТ. Ако некој дојде 
кај вас и не го понесе со себе ова учење, 
не примајте го во својот дом, и не 
поздравувајте го со зборовите—БОГ 
со тебе [Сигурен сум дека ГОСПОД 
не би сакал да имате работа со него, па 
затоа ГОСПОД ви ја дава можноста да 
изберете со кого ќе бидете]: Затоа што 
оној што ќе го поздрави со поздравот—
БОГ со тебе, учествува во неговите зли 
дела“.

Така што, ако им посакате „БОГ 
со вас“, тогаш и вие ќе ја примите 
истата болна награда, којашто ќе ја 
примат хомосексуалците и сите други 
непокајани грешници, а тоа е вечниот 
оган во Пеколот и вечноста во Огненото 
Езеро, каде што постојано, без одмор, 
гласно ќе врескате. Сатаната посакува 
да другарувате со хомосексуалците 
и со оние кои што го поддржуваат 
абортусот (со убијците),15 и сака да 
гласате за истополните бракови, за да 
и вие исто така ја примите болната, 

вечна судбина, каква што сигурно 
ќе ја примат сите други непокаани 
грешници.16

Ние сме во војна со Сатаната. Тој 
сака да ви ја уништи душата и душата 
на сите луѓе.17 Ако сакате да бидете 
спасени од страна на БОГА, тогаш 
морате да се борите така што ќе му 
се молите на БОГА да се бори за вас, 
бидејќи ако БОГ не се бори за вас, не 
можете да победите, без разлика дали 
ви се допаѓа тоа или не. Вие можете, 
или да го замолите БОГА да се бори за 
вас, или не. Да повториме уште еднаш, 
ако БОГ не ја води битката за вас, не 
можете да победите. Секоја битка 
којашто е опишана во Библијата била 
добиена, не од страна на човекот, туку 
од страна на БОГА. Вие можете или 
да се борите на страната на Сатаната, 
или да му дозволите на БОГА да се 
бори против Сатаната наместо вас. Не 
постои ништо помеѓу. Оваа борба се 
води за владеење со вашата душа, па 
вие можете или да победите, или да ја 
изгубите таа битка. Ако БОГ ја води 
борбата наместо вас, тогаш сигурно 
ќе победите. Морате да изберете 
помеѓу БОГА и САТАНАТА, Небесата 

или Пеколот, а изборот којшто ќе го 
направите ќе ви биде за вечноста, било 
во Небесата или во Пеколот.18 Можете 
да се обидувате да го извадите овој 
вистинит факт надвор од вашата глава, 
но на Судниот Ден, сепак ќе морате да 
се соочите со него. Тогаш ќе застанете 
пред Судот на БОГА, сакале или не, 
па затоа немојте да кажете дека никој 
никогаш не ви кажал нешто за тоа. 

Овој свет навистина  отишол 
предалеку во гревот. Сакам да бидете 
свесни дека денот на пресметката 
сигурно ќе дојде.19 БОГ ќе ги спаси 
дури и најголемите грешници, 
ако се покаат за своите гревови, 
обраќајќи му се НЕМУ (Исаија 1:18). 
Ако го направите покајанието на 
вашите гревови и му се обратите на 
БОГА, тогаш ќе МУ дозволите да 
ви го измени животот засекогаш, и 
потоа секојдневно ќе го избегнувате 
гревот.20 Потоа ќе јадете, спиете и 
пиете од СЛОВОТО БОЖЈО и нема 
да се преправате во врска со тоа.21 
Се работи за животот на вашата 
вечна душа. Ако имате желба да му 
дозволите на БОГА да ве измени и да 

15 Бит. 9:6, Исх. 20:13, 21:12, Лев. 24:17, Бро. 35:16-21, 30-33, Пов.Зак. 5:17, Мат. 19:18, Марко 10:19, Рим. 13:9, Гал. 5:19-21, Јаков 2:11, Откр. 22:14-15   16 Бит. 19:1-13, 
24-25, Лев. 18:22, 20:13, Пов.Зак. 22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, I Цар. 14:24, 15:11-12, Езек. 16:49-50, Рим. 1:18-32, I Кор. 6:9-10, I Тим. 1:9-10, II Тим. 3:1-5, Јуда 7   17 Бит. 
3:1-6, Иса. 14:9-17, Јован 8:44, II Кор. 4:3-4, 11:13-15, II Сол. 2:3-12, Откр. 12:9-10, 12-13, 17:8   18 Ис.Нав. 24:15, Дан. 12:1-3, Марко 16:16, Лука 14:15-33, Јован 3:14-18, 
12:23-26, Рим. 8:35-39, I Тим. 6:6-12, II Тим. 2:3-5, II Јован 9   19 Мат.7:21-27, 13:37-43, 47-50, 16:27, 25:31-46, Лука 13:23-30, Јован 12:48, II Кор. 5:10, II Сол. 1:4-10, Евр. 
9:27, II Пет. 2:4-9, 3:7-14, Јуда 5-21, Откр. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20   20 Лука 9:23-25   21 Мат. 4:4, Јован 8:31-32, Ефес. 6:11-18, Кол. 3:16, II Сол. 2:15, II Тим. 2:15, 
3:14-17, I Пет. 2:2   

НАДМОЌНА
ЗЛОБНОСТ

(Продолжува од страница 5)

Драг и сакан пасторе Тони Аламо,
Поздрав до вас во името на нашиот Господ и Господар, 

Исус Христос. Се надевам дека ова писмо ќе ве најде 
во најдобро здравје. Го примивме пакетот што ни го 
испративте, за што сме ви бескрајно благодарни. Ја добивме 
кутијата со ваши билтени и книгите со наслов Месијата. 
Бог богато да ве благослови за вашите добри дела.

Пасторе Тони, дозволете ми да ве известам дека кај нас се 
одвива сериозна дистрибуција на вашата литература, и дека 
се освоени голем број души за Христа, преку вашите чудесни 
билтени. Освоивме повеќе од двесте души за Христа, а се 
надеваме дека ќе освоиме уште многу други. Јас посетив 
голем број продавници и дуќани. Ви испраќам во прилог и 
некои фотографии на коишто можете да ме видите како ги 
дистрибуирам вашите билтени. Пасторе, овие луѓе се гладни 
за Словото Божјо и силно верувам дека некои ваши ЦД-а, би 
можеле исто така многу да им помогнат. Дистрибуцијата на 
литературата ја извршивме на еден мудар начин, замолувајќи 
ги оние кои што ја добија, да ја дадат на други откако ќе ја 
прочитаат, па така сè уште имаме од вашите билтени. 

Пасторе Тони, би ви бил многу благодарен кога би 
можеле да ни испратите некои маици и тренерки и 

неколку ЦД-а, бидејќи ние сме тим од дваесет членови. 
Пасторе Тони, продолжуваме да се молиме за вас и за 
вашата црква. Ве молиме да не известите колку што е 
можно побргу, кога ќе ни ги испратите материјалите што 
ви ги побаравме. 
Денис Дилон                  Донкоркром, Афрам Плеинс, Гана

Братот Денис Дилон ја дистрибуира душо-освојувачката 
литература на пасторот Аламо, и книгата Месијата, во 
Донкоркром, Гана

(Продолжува на страница 8)
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ФИЛИПИНИ

(Продолжува на страница 5)

КАЛИФОРНИЈА
Драг евангелисту Тони Аламо,

Јас сум мајка на седум деца, а 
вработена сум во еден владина 
канцеларија. Не примам некоја голема 
плата за мојата работа, па за да го 
зголемам мојот приход морам да им 
продавам одредени производи на моите 
колеги, како на пример храна, бисквити 
и сендвичи. 

Животот ми беше навистина тежок 
минатата година, осебно во декември 
2012-та година, кога нашиот дом, којшто 
го имавме во покраината Минданао, 
беше оштетен од поплави и свлечишта, 
уништувајќи ја нашата куќа и  насадите. 
За среќа, мојот стар татко успеа да 
истрча надвор од куќата, инаку можеше 
да загине кога се сруши покривот на 
нашата куќа. 

Јас и мажот ми отидовме дома, во 
покраината, за да му однесеме храна, 
ориз и конзерви, и нешто облека, на 
мојот татко кој што е вдовец. Тој беше 
единствениот кој остана во таа куќа, 
па затоа беше уништен од искуството 
што го преживеа. Тоа беше најтажниот 

во самодеструктивното однесување. 
Набргу потоа, отидов до едно поточе 

во Јужна Калифорнија, каде што 
птиците пееја, а лисјата беа прекрасно 
зелени. Верувајќи дека сум сосем сам, 
извикав на цел глас: „Ве молам, може 
ли некој да ми помогне!“ 

Три дена подоцна, ги разгледував 
излозите на булеварот Холивуд, 
чувствувајќи бескрајна здодевност. 
Одењето на работа ми беше единственото 
нешто што ми се случуваше во животот. Ја 
сакав мојата работа. Се прашував како ли 
ќе издржам за време на викендот, додека 
да појдам на работа во понеделник? 
Набргу потоа, ми пријде еден брат од 
Христијанската Црква на Тони Аламо. Тој 
ме праша: „Дали би биле заинтересирани 
да дојдете во црквата, за да чуете за Христа, 
кој умрел на крстот, за ние да можеме да 
се здобиеме со вечниот живот?“ Тој исто 
така спомна нешто за некаков оброк, и 
се сеќавам дека неговата презентација 
беше навистина искрена. Бидејќи работам 
во продажба, ценам кога ќе видам добра 
презентација. Го прашав каде се наоѓа 
неговата црква. Ми кажа дека се наоѓа во 
Сагус, Калифорнија. Кога сфатив дека се 

наоѓа во близина на Ланкастер, почнав 
да размислувам за тоа дека одењето во 
црквата може да ми помогне да убијам 4 
до 5 часа во текот на викендот. Па така, 
влегов во автобусот и отидов во црквата.  

Кога стигнав таму, се сеќавам дека 
поминувајќи низ црковната врата, 
почувствував како во мене се раѓа искра 
на надеж. Се разбира дека не бев веднаш 
спасен по мојата прва посета, но следните 
две недели продолжив да доаѓам директно 
на богослужбите. Конечно, ги свиткав 
моите тврдоглави колена и доживеав 
славно спасение. Се чувствував како  
некој да ми тргнал огромна тежина од 
моите плеќи. Повеќе не чувствував ниту 
вина, ниту болка, туку една јаснотија, 
каква што со години не бев почувствувал. 
Станав новородено суштество во Христа 
Исуса. Психотерапијата и книгите за 
самоусовршување повеќе не ме збунуваа. 
Имав личен однос со Семоќниот 
Создател. Чувствував мир во мене. Господ 
ме стави во една најсакана, најгрижлива 
средина, во којашто еве веќе 28 години 
растам и го запознавам  Господа Исуса 
Христа. 

Пасторе Тони, многу сум ти 
благодарен што ми беше духовен отец 
сите овие години. 

Божик во животот, а новата 2013-та ја 
дочекавме во темница (без струја).

Затоа, кога тргнавме назад во градот, 
одлучив да го земам со нас и мојот татко. 
На почетокот се чувствуваше осамено, 
му недостигаа растенијата, кокошките, 
свињите, воловите, но животот мораше 
да тече понатаму. Имам работа и морам 
да бидам силна заради моето семејство. 
Си помагаме меѓу себе. 

Преку водството коешто го 
добиваме од вашата програма и 
пораката којашто ја слушаме секоја 
недела, знаеме дека Бог ни кажува да 
се држиме до Неговото ветување за 
вечниот живот и да веруваме дека Тој 
секогаш ќе биде со нас, давајќи ни сé 
што ни е потребно, без оглед на тоа 
што се случува. 

Вие за нас претставувате едно 
од тие Божји ветувања, коешто ни 
покажува дека Тој секогаш ќе биде со 
нас. Ви благодариме што секогаш сте 
биле тука за нашето семејство. 
Сузан Комалин
Пазеј Сити, Филипини

Сведоштвото на Пол Болпа

Драг пасторе Тони,
На 7-ми мај, 2013-та година, Господ 

ме доведе до една жена која што имаше 
потреба од Словото на животот. Господ 
ме испрати да го дистрибуирам вашиот 
билтен „Самоубиството е грев“ во 
Глендејл, Калифорнија, на еден паркинг, 
каде што безброј пати претходно сум 
ја дистрибуирал вашата литература. 
Господ ме наведе да ѝ го дадам  билтенот 
„Самоубиството е грев“ на една жена која 
што седеше во својот Лексус СУВ; таа 
се викаше  Џеки. Откако ѝ го предадов 
Словото Божјо и сакав да продолжам до 
следната кола, слушнав: „Кој сте вие?“ И 
кажав дека сум ученик на Исуса Христа. 
Таа ми рече: „Ова е нешто надреално. 
Дали ова е вистина? Само што сакав да 
му се јавам на моето семејство и да им 
кажам дека нема да можам утре да се 
вратам дома. Се подготвував да возам 
и да излетам од автопатот“. Ми кажа 
дека има смртоносен рак и дека ракот 
веќе ѝ го уништил колкот, заради што 
морала да направи операција за замена 
на колкот, а членовите на нејзиното 
семејство почнале да ја поткраднуваат, 
како да е веќе мртва. Згора на сето тоа, 
нејзиното момче ја напуштило и се 
оженило со некоја друга заради пари, 
додека таа полека умирала. 

Ме запраша што да прави. Ѝ 
кажав дека Господ Исус Христос е 
единствениот кој што навистина ја 
сака и дека Господ ги чул нејзините 
повици, па посакал да ја спаси од 
Пеколот и да ѝ даде нов живот. Заедно 
ја кажавме молитвата на грешникот 
и се молевме уште неколку минути. 
После тоа ѝ беше многу полесно. Ми 
понуди пари, но Духот ми рече да ги 
одбијам. 

Потоа ѝ кажав некои од моите 
лични сведоштва. Ѝ зборував за тоа 
како Господ ме оттргна од семејството 
за да ме наведе на вистинскиот пат. 
Порано бев неверник, но сега сум 
верник, гледајќи ги сите нешта коишто 
Бог ги  направил за мене, преку кои 
ми ја посведочи вистинитоста на 
Словото Божјо. 

Изгледаше како да најде утеха во 
моето сведочење. Потоа ѝ кажав на 
Џеки дека мора да се состане со другите 
верници и ја поканив на богослужбите. 
Вечна му слава на Бога. Слава му на 
Господа.
Давид Палмисано
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22  Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   23 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   24 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9   25 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   26 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13   27 I Кор. 3:16, Откр. 3:20   
28 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14   29 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14   30 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13   31 Евр. 
11:6   32 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   33 Пов. Зак. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Josh. 22:5, Мат. 22:37-40, Марко 12:29-31, Лука 10:27   
34 Maт. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5,Рим. 6:3-5, Кол. 2:10-12   35 Пов. зак. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Н. 1:8, 22:5, II Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

живее во вас, тогаш почнете го тоа 
кажувајќи ја оваа молитва кон НЕГО:

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај 
милост за мојата душа, за мене греш-
ниот.22 Верувам дека ИСУС ХРИСТОС 
е СИНОТ на живиот БОГ.23 Верувам 
дека ТОЈ умрел на крстот и ја про-
леал СВОЈАТА скапоцена крв заради 
проштевање на сите мои претходни 
гревови.24 Верувам дека БОГ го во-
скреснал ИСУСА од мртвите, преку си-
лата на СВЕТИОТ ДУХ,25 и дека во овој 
момент ТОЈ седи од десната страна на 
БОГА, слушајќи ја исповедта за моите 
гревови и оваа молитва.26 Ја отворив 
вратата на моето срце и те повикувам 
ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето 
срце.27 Измиј ги сите мои нечисти гре-
вов и преку скапоцената крв ТВОЈА, 
којашто ја имаш пролеано наместо 
мене, на крстот во Калварија.28 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.29 СЛОВОТО ТВОЕ ка-
жува дека ТИ никого нема да отфрлиш, 
а тоа значи дека нема да ме отфрилиш 
ниту мене.30 Затоа знам дека ТИ си ме 
слушнал и дека ТИ си ми одговорил и 
знам дека сум спасен.31  ТИ се заблагода-

рувам 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.32

„Сега, кога сте веќе спасени, слу-
жете му на Господ со целото свое срце, 
душа, ум и сила“ (Марко 12:30).33

По спасението, ИСУС ни кажува да 
се крстиме, во целост потопувајќи се во 
вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ 
и на СВЕТИОТ ДУХ.34 Вредно учете ја 
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и 
правете го она што таа ви го кажува.35 

Сите нови верзии на Библијата не се 
преведени од оригиналните списи, а так-
ви се на пример Новата интернационална 
верзија – (NIV), или Новата Верзија на 
Кралот Џејмс – (NKJV). Вака гласи цита-
тот 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: власти-
те 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 спротиставу-
ваат 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 ДО-
БРО. [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. Ли-
тературата 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 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) 

(Продолжува од страница 6)

НАДМОЌНА
ЗЛОБНОСТ

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.

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:

© Авторско право јули 2013, 2015   Сите права задржани Светски пастор Тони Аламо   ® Регистрирано јули 2013, 2015
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