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Мислите дека БОГ би дозволил Содомјани во Рајот? Ако е така, се прашувам зошто тогаш ги уништил градовите Содома, Гомора, Адмах и Зебоим, ги
изгорел и ги срамнил со земја. Исто така, се прашувам зошто БОГ ја претворил жената на Лот во столб од сол (Битие 19:24-26). Тоа е затоа што погледнала
назад и затоа што Содома сѐ уште бил врежан во нејзиното нечисто срце. Нејзе
ѝ било кажано од ангелите да не погледнува назад (Битие 19:17).

Ѝ било кажано да не гледа назад
кон грешниот град затоа што БОГ
мрази грев. Ангелите рекле: „Зашто ние ќе го уништиме местово,
бидејќи викотниците нивни станаа
толку големи пред ГОСПОДА, што
ГОСПОД нѐ испрати да го уништиме“ (Битие 19:13).
Во Езекиел 16:49-50 се кажува
дека гревот на Содома беше „горделивоста [’Гордоста врви пред гибелта, и вообразеноста пред падот’.
(Изреки 16:18)], изобилството на
леб [ненаситност: имаше мноштво
луксузни места за јадење во тоа прибежиште на задоволството], и безделнички живееја таа и нејзините
ќерки [безделништвото е работа
на ѓаволот], и не ги помагаше сиромашните и бедните [никогаш не ни
помислуваше да заврши ниту еден
мал дел од работата ГОСПОДОВА].
Се вообразија и правеа гнасотии
пред МЕНЕ [рече БОГ].“1
Иако Содома бил озлогласен и
грешен град, кога Лот се издвоил,
заедно со своите пастири од Аврам,
тој одлучил да го постави својот
шатор во правец на Содома (Битие

13:5-13). Тоа е затоа што плодната
рамница што го опколувала градот
„била толку добро наводнувана“
(Битие 13:10), со голем број палми
и трева. Тоа била оаза. Содома бил
како Палм Спрингс, Лас Вегас, Бел
Ер или Беверли Хилс. Луѓето таму
живееле раскошно за време на земниот живот, но колку ли се мизерни тие, Содомјаните, денес кога се
во Пеколот и во Огненото езеро.
Во Пеколот или во Огненото езеро
нема ресторани или прибежишта
за уживање, ниту луксузни јадења,
ниту деликатеси. „Не јади јадења на
завидливиот, не копнеј по неговите
слатки јадења“ (Изреки 23:6).
БОГ ја избавувал жената на Лот
од пропаст, но таа сѐ уште го носела
Содома во срцето. Атмосферата на
Палм Спрингс/Лас Вегас била премногу привлечна за таа да се откаже. Во Матеј 6:24 се вели: „Никој не
може да им служи на два господара: зашто или едниот ќе го мрази, а
другиот ќе го љуби; или ќе му биде
приврзан на едниот, а другиот ќе го
презира. Не може да служите и на
БОГА и на мамона“, или и на БОГА

и на кој било друг или што било
друго. Во случајот на жената на Лот,
таа го сакала Содома, а го мразела
БОГ. Токму затоа „погледнала назад“ (Битие 19:26). Дали вие гледате
нешто? Да речеме, порнографија?
Доколку гледате, тоа вас ви е врежано во срцето.
Првата и најважна заповед во
Библијата е дадена во Евангелието според Марко 12:28-31: „И пристапи еден од книжниците, кој чу
како се препираат, знаејќи дека ТОЈ
[ИСУС] им одговори добро, ГО
праша која е прва од сите заповеди?
И ИСУС му одговори: „Првата од
сите заповеди е: ’Слушај Израеле,
ГОСПОД нашиот БОГ е единствен
ГОСПОД, и љуби го ГОСПОДА
својот БОГ со СЕТО свое срце, со
СЕТА своја душа, со СИОТ свој разум и со СЕТА своја сила’, така гласи
првата заповед. А втората заповед
имено гласи: ’Љуби го својот ближен како себе си.’ Нема ниту една
заповед поголема од овие“.2 Тоа е
затоа што ако го љубите БОГА со
(Продолжува на страница 2)

1 Лев. 18:22, 20:13, Пов.Зак.. 22:5, 23:17-18, I Кралеви 14:24, Јуда 7 2 Пов.Зак. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Исус Навин 22:5, Мат. 22:37-40, Лука 10:27,
Јаков 2:8-9
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(Продолжува од страница 1)

сѐ што имате во себе и го љубите
вашиот ближен како себе си, нема
да го убиете. Нема да му завидувате
на ништо што тој има. Нема ништо
да му украдете. Нема да изнесувате
лажни сведочења или лаги за него
и нема да извршите прељуба со неговата жена. Ќе ги почитувате вашите татко и мајка според волјата
БОЖЈА, денот посветен на БОГА ќе
го празнувате седум дена во неделата (односно, ќе го носите ДУХОТ
секогаш3). Нема да вршите идолопоклонство и нема да го изговарате напразно името на БОГА.4 Така
што ако ја прекршите која било од
овие заповеди, вашата душа ќе биде
испратена во пеколот, исто како да
сте ги прекршиле сите (Јаков 2:10).
Сега да позборуваме за срцето.
Ние треба „да го сакаме ГОСПОД
нашиот БОГ со СЕТО [наше] срце“
(Марко 12:30). Сега, срцето е вистинскиот олтар пред БОГА. Дали
жената на Лот го сакала БОГА со
СЕТО свое срце? Не! Нејзиното
срце сѐ уште било во Содома, кога
БОГ се обидувал да ја избави од
уништувањето што се наближувало. Нејзиното срце било олтар пред
Содома, а не пред БОГА. Такви се и
поголемиот број денешни луѓе на
овој свет! Срцето е внатрешното
јас коешто размислува, чувствува и
одлучува. Жената на Лот одлучила
да погледне назад кон Содома затоа
што таму ѝ биле мислите. Таа одлучила таму да ги задржи.
Во Библијата, зборот „срце“
има многу пошироко значење
отколку што има во современото размислување. Срцето е основата на една личност. Скоро секое
3 Рим. 8:1-14, Гал. 5:14-25 4 Исх. 20:1-17, Пов.Зак.. 5:1-22
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спомнување на срцето во Библијата
се однесува на некој аспект од човековата личност. Во Библијата, сите
емоции се искусуваат преку срцето:
љубов и омраза (Псалми 105:25, I
Петар 1:22); радост и тага (Проповедник 2:10, Јован 16:6); мир и јад
(Езекиел 27:31, Колошаните 3:15);
храброст и страв (Битие 42:28,
Амос 2:16). Се вели дека процесите
на размислување ги води срцето.
Интелектуалната активност одговара на она што ние би го нарекле „ум“. Така што, срцето може да
размислува (Естир 6:6), да разбира
(Јов 38:36), да замислува (Еремија
9:14), да помни (Второзаконие 4:9),
да биде мудро (Изреки 2:10) и да си
кажува во себе (Второзаконие 7:17).
Донесувањето на одлуките, исто
така, го врши срцето. Жената на Лот
одлучи да погледне назад, иако ѝ
било кажано да не погледнува назад,
исто како што мажените жени денес
одлучуваат да извршат прељуба на

своите сопрузи. И нивните срца се
во Содома заедно со жената на Лот.
Тие се, може да се каже, „сестри“.
Тие во своите срца одлучиле да изнесат лажни обвинувања против
мажите, велејќи дека се силувани од
нив, кога всушност не биле силувани од нив. Ова е епидемија, цунами
од лаги што ја зафати земјата.
Исто така, светската влада со седиште во Рим,5 одлучила по секоја
цена да преземе контрола врз секоја
земја, на тој начин што ќе се ослободи од нивните оригинални лидери
и ќе ги замени со свои луѓе коишто
биле школувани според Новиот
светски поредок, за сметка на стотици милиони животи. Но БОГ,
којшто е насекаде во исто време,
гледа сѐ што се случува, исто како и
НЕГОВИТЕ свети ангели.6 БОГ ни
ги познава срцата.7 Тој гледа дека
нема молитви, нема темјан од молитви да се крева, од срцата на овие
злобни мажи и жени.

5 Дан. 2:40, 7:19-25, Откр.13:2-8, 17:1-9, 18 6 I Сам. 16:7, II Летописи 16:9, Јов 34:21, Псал. 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Иса. 46:910, Ерем. 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Амос 9:1-4, Зах. 4:10, Мат. 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, Марко 4:22, Лука 8:17, 12:2, Дела
15:18, Евр. 4:13, I Јован 3:20, Јуда 14-15 7 Битие 6:5-7, I Летописи 28:9, II Летописи 19:2-3, 32:31, Псал. 44:20-21, 73:1, Проп.
11:9-10, Иса. 14:9-17, Езек. 11:17-21, 14:1-8, Мат. 5:8, II Кор. 9:7, Евр. 4:12-13, I Пет. 3:1-4, I Јован 3:18-21

Зависник
(Преземено од Фејсбук)
Јас сум зависник кој што е зависен од Аламовата црква. Се чувствувам
како да сум и јас дел од црквата на пасторот Тони Аламо. Тоа е единствената
црква за која дознав дека го проповеда вистинското Слово Божјо. Сум
присуствувал на богослужби во многу цркви и никогаш не успеав да ја
дознаам правата вистина, но кога почнав да ја читам евангелската литература
на пасторот Тони Аламо, о мој Боже, мојот живот драстично се измени.
Патем речено, неодамна си го возобновив мојот живот откако прочитав
само еден билтен; тоа беше доволно да доведе до трансформација во мене.
Ги жалам оние луѓе кои што одлучиле да ја
игнорираат вистината, борејќи се против
оваа црква. Колку повеќе се борат против
неа, толку повеќе се оддалечуваат од
вистината и наскоро ќе паднат во бездната.
Жал ми е што морам да го кажам ова, но тоа
е факт. Прашајте се себеси во врска со ова,
дали сте и вие еден од нив. Ако Бог го одземе
Неговиот здив на слободата од вас, дали
тогаш ќе бидете со Него во вечноста или пак
ќе врескате, горејќи во огненото езеро, сé
до крајот на животот!!?? храна за мислите:)
Нуваха Оскар
Мбарара, Уганда
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Други активности на срцето се
целта (Делата на апостолите 11:23),
намерата (Евреите 4:12) и волјата
(Ефесјаните 6:6). Дали ќе го следиме ГОСПОД или нема да ГО следиме е наша цел, наша намера или
наша волја. И на крајот на краиштата, срцето честопати го претставува
нечиј вистински карактер или личност. Тоа ги вклучува особините на
чистина или расипаност (Еремија
3:17, Матеј 5:8), искреност или коравост—како на пример, срцето на
жената било искрено кон Содома,
но кораво кон ГОСПОД БОГ, како
што е случај со поголемиот дел од
луѓето во светот денес (Исход 4:21,
Колошаните 3:22)—и зрелост или
бунтовност (Псалми 101:2, Еремија
5:23). Сите тие го опишуваат срцето
или вистинскиот карактер на поединците. БОГ го познава срцето на
секој човек.
Во Прва Самоилова 16:7 пишува:
„Но, ГОСПОД му рече на Самоила:
’Не гледај на неговиот израз на лицето, ни на неговиот висок раст, зашто го отфрлив. ГОСПОД не гледа

како што гледа човекот, човекот го
гледа надворешниот изглед, а ГОСПОД гледа што е во срцето.’“
Бидејќи луѓето зборуваат и делуваат од своето срце, тие треба
добро да го чуваат (Матеј 15:1819). „Највнимателно чувај го своето срце, зашто животот извира од
него“ (Изреки 4:23).
Најголемата должност на секого
е да го љуби БОГА со сето свое срце
(Матеј 22:37). Преку срцето човек
верува во ХРИСТА и на тој начин
ја искусува и љубовта од БОГА и
присуството на ХРИСТА во срцето
(Еремија 29:13, Римјаните 5:5, 10:910, Ефесјаните 3:17-19).
Олтарот во Стариот завет е симболика за нашите срца. Во времето
на Мојсеј имало два свештенички олтара што играле важна улога во ритуалот на шаторот во дивината. Тоа
биле олтарот на жртвеникот (симболика на ХРИСТОВАТА смрт за сите
оние што ќе се покајат за своите гревови8) и олтарот на темјанот (којшто
е симболика на молитвите од нашите
срца на верба во БОГА и ХРИСТА за

нашите молби до НЕГО9). Олтарот на
жртвеникот (Исход 27:1-8) бил поставен на влезот од шаторот (Исход
40:6). (Шаторот е симболика на сите
нас што веруваме, коишто всушност
сме Телото на ХРИСТА, НЕГОВИОТ
храм или шатор.10)
Што се однесува до олтарот споменат во Откровението 8:3 и молитвите од нашите срца, може да
прочитаме: „И дојде друг ангел со
златна кадилница и застана при олтарот, и му беше даден многу темјан
за да го додаде со молитвите на сите
свети врз златниот олтар [симболика на нашите срца] пред престолот.“
Сега да позборуваме за душата.
Душевниот живот е живеење за
себе. ГОСПОД заповеда да се одрекуваме себе си, што значи да се
одрекуваме од нашиот душевен
живот и да живееме според нашиот дух.11 Кога ќе го прифатиме
ГОСПОД како наш личен Спасител, НЕГОВИОТ ДУХ ќе навлезе
во нашиот дух.12 Тогаш ќе живееме
(Продолжува на страница 4)

8 Псал. 40:5-8, Мат. 20:28, 26:28, Лука 24:46-47, Јован 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Дела 5:30-31, 20:28, 26:23, Рим. 3:22-26, 5:6-21, I Кор. 15:3-4, Гал. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ефес. 1:7, 2:13-18,
5:2, Кол. 1:14, 20-23, 2:13-15, I Солун. 5:9-10, I Тим. 2:5-6, Тит 2:13-14, Евр. 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, I Пет. 1:18-21, 3:18, Откр. 1:5-6 9 Откр. 8:3-4 10 I Кор. 3:1617, 6:19-20, II Кор. 6:16, Ефес. 2:19-22 11 Мат. 6:22-24, Лука 9:23-25, Јован 6:63, Рим. 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, I Кор. 10:21, II Кор. 6:14-18, Јаков 4:4, 7-8, I Пет. 2:9 12 Јован 3:3-8, 14:23-26,
15:26-27, Дела 1:1-8, 2:1-18, 38-39

Мексико
(Преведено од шпански)
Здраво до Пастор Тони и до целата ваша група,
Бог да ве благослови и да ве штити од секакво зло. Сакан
Пасторе, последните настани од Библиските пророштва наскоро
ќе се остварат. ХРИСТОС НАБРЗО ДОАЃА. Му се заблагодарувам
на мојот НЕБЕСЕН ТАТКО преку ХРИСТА за вашата црква и за
литературата што ја пишувате и којашто е дистрибуирана низ
светот КАКО СВЕДОШТВО ЗА СЕКОЈА НАЦИЈА. Јас продолжувам
да ја дистрибуирам вашата литература.
Сакам да ви кажам дека веќе добив голема кутија со билтени и
две маички на кратки ракави. Ви благодарам. Продолжувам да се
молам за вас и за вашата црква, а исто така и постиме, јас и мојата
сопруга, за БОГ да донесе правда и да продолжи да ви обезбедува
сѐ што ви е потребно во вашата црква, за пораката за спасување
да продолжи да се шири низ светот.
Сакан Пасторе, БОГ богато да ве благослови, а јас ќе ја поделам
вашата литература овде.

Со почит кон Исус Христос,
Абел Гутиерез			

Гуанахуато, Мексико
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Братот Гутиерез ја дели литературата
на Пастор Аламо на пазар во Гуанахуато,
Мексико

ЖЕНАТА НА ЛОТ
(Продолжува од страница 3)

според СВЕТИОТ ДУХ и ќе се одречеме од нашиот душевен живот,
односно, од нашиот претходен грешен живот. Кога ќе живееме според нашиот дух, нашиот душевен
живот ќе биде автоматски потиснат, а тоа ќе го сториме кога ДУХОТ ГОСПОДОВ ќе живее и делува во нашиот дух.13
„Немојте да мислите дека дојдов
да донесам мир на земјава. Не дојдов
да донесам мир, туку меч [мечот е
СЛОВОТО ГОСПОДОВО14]. Зашто
дојдов да противставам син против
татко, ќерка против мајка и снаа
против свекрва. И непријатели на
човекот ќе бидат неговите домашни. Кој ги љуби татко си и мајка си
повеќе од МЕНЕ, не е достоен за
МЕНЕ, и кој ги љуби сина си и ќерка
си повеќе од МЕНЕ, не е достоен за
МЕНЕ. И кој не го зема својот крст
и не оди по МЕНЕ, не е достоен за
МЕНЕ. [Тоа е тежок пат за одење,
но мора да го одиме ако сакаме да ја
поминеме вечноста во Рајот.] Секој
кој ќе го најде својот [душевен или
телесен] живот, ќе го изгуби, а тој
што ќе го изгуби својот [душевен
или телесен] живот за МЕНЕ, ќе го
најде повторно [својот вечен живот]“ (Матеј 10:34-39).
Ние го губиме нашиот душевен
или телесен живот на тој начин што
стануваме толку духовни и толку
многу сме посветени на ДУХОТ
ГОСПОДОВ што нашиот душевен
или телесен живот го прима само
СВЕТИОТ ДУХ, така што нашиот
душевен или телесен живот е целосно БОЖЈИ и обземен од БОГА.
Тоа значи да се љуби ГОСПОД, нашиот БОГ со сета своја душа. Тоа е
кога нашиот душевен или телесен
живот е целосно освоен или обземен од ДУХОТ БОЖЈИ. Кога тоа
ќе се случи, значи сме му дозволиле на ГОСПОД да го исполни она

што е запишано во Светото писмо
кај Ефесјаните во поглавје 4, стихови 11-13 каде се вели: „И ТОЈ надарил едни да бидат апостоли, а други
пророци, едни да бидат евангелисти, а други пастири и учители. Тие
треба да ги усовршат светците за
делото на службата, за изградување
на ХРИСТОВОТО Тело, додека не
постигнеме единство во верата и во
познавањето на БОЖЈИОТ СИН,
со што ќе станеме целосно зрели
според мерата на возвишеност на
ХРИСТА“. Тоа значи да се љуби
ГОСПОД својот БОГ со сето свое
срце и со сета своја душа.
Што се однесува до љубењето
на ГОСПОД, нашиот БОГ со
сиот наш ум, во Првото писмо до
Коринтјаните во 2:15-16 пишува:
„Духовните луѓе може сѐ да проценат, иако самите тие не можат да
бидат проценети од други, зашто
кој го познава ГОСПОДОВИОТ
ум, кој може да го советува НЕГО?
А ние го имаме умот на ХРИСТА“.
Во писмото до Ефесјаните 4:3-7 пишува: „Настојувајте да го запазите
единството на ДУХОТ во поврзаноста со мирот [што всушност го
има умот на ХРИСТА]. Едно тело и
еден ДУХ, како што сте и вие повикани во една надеж на вашиот повик [што значи да живеете вечно
во Рајот со тројството на БОГ,
НЕГОВИТЕ ангели и сите искупени]; Еден ГОСПОД, една вера,
едно крштевање. Еден БОГ и ТАТКО на сите, кој е над сите, и преку
сите и во сите вас. А секому од нас
му е даден благодетот според мерката на ХРИСТОВИОТ дар“.
Луѓето може да имаат ум што
се обновува (Римјаните 12:2) и кој
е чист (II Петар 3:1). Тие може да
го љубат БОГА со целиот свој ум
(Матеј 22:37, Марко 12:30, Лука
10:27). (Тоа е сѐ за што размислуваат. Тие се молат без престан,
секогаш.15) Божјите закони се
врежани во нивните умови (Евре-

13 Езек. 36:27, Јован 14:15-21, 23, 26, 15:4-5, Рим. 8:10-11, I Кор. 3:9, 16, Гал. 2:20, Ефес. 3:16-21, Фил. 4:13, Кол. 1:27-29,
II Тим. 1:14, I Јован 4:4 14 Ефес. 6:17, Евр. 4:12, Откр. 1:16, 2:12, 16, 19:13-15 15 Псал. 34:1, Мат. 26:41, Лука 18:1, 21:36,
22:40, 46, Дела 6:4, Рим. 12:12, Ефес. 6:17-18, Фил. 4:6, Кол. 4:2, I Сол. 5:17, I Тим. 2:8, Јаков 5:16, I Пет. 4:7
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ите 8:10). Бидејќи ние Христијаните
го имаме „ХРИСТОВИОТ ум“
(I Коринтјаните 2:16), ни се порачува да бидеме сложни во мислите
(Римјаните 12:16, I Петар 3:8).
Да го љубиме ГОСПОД нашиот
БОГ со сета наша сила, значи да
го искористиме секој миг. Во писмото до Ефесјаните 5:1-16 се вели:
„И така следете го БОГА, како
возљубени деца, и бидете водени
од љубов, како што и ХРИСТОС
ве љубеше вас и се предаде СЕБЕСИ за нас, како принос и жртва
на БОГА [од вашето срце, олтарот,
на БОГА] за благопријатен мирис.
А блудството и секаква нечистота или лакомост, ниту еднаш да
не се споменат меѓу вас, како што
им прилега на светците. Ниту гнасотии, ниту празни зборови, ниту
смешки што се неприлични, туку
повеќе искажување благодарност.
Може да бидете сигурни дека ниеден блудник, ниеден нечист човек,
ниеден лакомец, кој е идолопоклоник, нема наследство во ХРИСТОВОТО и БОЖЈОТО царство.
Не дозволувајте никој да ве мами
со празни зборови, зашто поради
тие нешта доаѓа гневот БОЖЈИ врз
непокорните синови. Не бидете
нивни соучесници. Зашто некогаш
бевте темнина, но сега сте светлина

Ел Салвадор
(Преведено од шпански)

Сакани браќа по Исус Христос,
Ви благодарам што се сетивте на
мене, затоа што ние се молиме за вас
и за вашата црква. Ви благодарам што
ни помогнавте да станеме подобри
луѓе и да можеме да допреме до повеќе
луѓе со сета литература за Христос.
Ве замолувам да продолжите да ми
испраќате повеќе Библии и повеќе
литература затоа што ги користиме
да евангелизираме повеќе луѓе и да
ги охрабриме да му се приближат на
Христос.
Ве благословувам.
Ксавиер Кампос
Сан Салвадор, Ел Салвадор

во ГОСПОДА, живеете како деца
на светлината (а плодот на ДУХОТ
се состои во секаква добрина, во
праведност и во вистина). Трудете
се да откриете што е прифатливо на
ГОСПОДА. И не бидете соучесници во бесплодните денови на темнината, туку прекорувајте ги. Зашто е срамно да се зборува и за она
што тие го вршат потајно. А сѐ што
се прекорува станува јавно преку
светлината, зашто сѐ што станува
јавно, светлина е. Затоа ТОЈ вели:
’Стани ти кој спиеш, воскресни од
мртвите, и ХРИСТОВАТА светлина ќе те огрее’. Внимавајте како
живеете, нека биде тоа мудро, а не
неразумно. Ова се тешки времиња,
затоа користете го секој миг.“
Ова е кратко резиме за тоа како
треба да му служиме на ГОСПОДА
со СЕТО наше срце, со СЕТА наша
душа, со СИОТ наш ум и со СИТЕ
наши сили. Денес голем број цркви
и голем број луѓе надвор од црквите ќе ви кажат дека не мора да го
љубите ГОСПОД, вашиот БОГ, со
сето ваше срце, душа, ум и сила. Тие
се лажговци. Тие се лажните про-

Оклахома
Здраво браќа и сестри по
Христа!
Му благодарам на Бога за
Пастор Аламо! Исус рекол: „Ако
светот ве мрази, знајте дека
ме мразеше и Мене пред да ве
замрази вас. Ако бевте од овој
свет, светот би ги љубел своите,
но бидејќи не сте од светов, туку
јас ве избрав од светот, затоа
светот ве мрази. Помнете го
зборот што ви го реков: Слугата
не е поголем од својот господар.
Ако ме гонеа Мене, ќе ве гонат и
вас. Ако го пазеа Моето слово,
ќе го пазат и вашето.“
Ти благодарам, Исусе, за
твојата црква, твоето тело.
Слава му на Господа!
Фред Шафер
Оклахома

роци за кои ИСУС нè предупреди
и тоа пет пати само во Евангелието според Матеј во поглавје дваесет
и четири. ТОЈ нè предупредува за
наше добро.
Сѐ на земјата е во голема мера
лажно. Земјата е стара само 6.000
години. Дали ѝ верувате на некоја
машина за јаглерод, или му верувате на БОГА? Може верувате дека
жената на Лот не била претворена
во столб од сол, но БОГ рече дека
била, така што јас целосно верувам во ова со сето мое срце, душа,
ум и сила. Дали сакате да излезете од светот или пак сакате да погледнете назад на него, како што

сторила жената на Лот? Светот и
сѐ што се наоѓа во него се осудени
на пропаст.16
Доколку сакате да имате вечен
живот и да не бидете осудени на
пропаст, кажете ја следнава молитва:
ГОСПОД сака да им кажете на
другите за вашето спасение (Марко
16:15). Можете да станете дистрибутер на евангелската литература
на Пастор Тони Аламо. Ние ќе ви
испратиме литература бесплатно.
Јавете ни се или испратете ни елек(Продолжува на страница 8)
16 Иса. 24:19-23, Мат. 24:3-35, II Петар 3:10-12, Откр. 8:7-13,
9:1-19, 11:19, 16:2-4, 8-10, 12, 17-21, 21:1

Ghana
Драг следбенику на Христа,
Побожни поздрави до Вас, благословениот. Ви посакувам да
продолжите да освојувате повеќе души за делата на семоќниот Господ.
Пасторе, јас сум млада 24-годишна девојка од Гана, ученик на Виша
школа. Претходно сум била во црква, но ѓаволот ме контролираше и
неколку години бев дел од окултизмот. Најдов спас еден ден додека бев
во една сала за предавање и еден добар Самаритјанин ми даде три од
Божјите билтени. Не можев да дочекам да заврши предавањето за да
ги прочитам. Всушност, бев трогната од Светиот Дух кога прочитав за
прекрасните работи што Господ ги сторил за Добриот Самаритјанин и
за вашите учења.
Сега во слава на Господа изјавувам дека сум целосно преобратена,
сега сум Христијанка, и не само јас, туку и уште 10 пријатели кои беа
со мене во окултизмот, и кои никогаш немаа доволно слободно време,
а сега подучуваат голем број луѓе за Словото Божјо, особено моето
семејство. Мојот татко ги изгоре сите фигури на богови изрезбани на
дрво, а мојата мајка со сите членови на семејството, вкупно 10, се сега
Христијани.
Ова претставува целосна промена во мојот живот и сега со голема
верба верувам во Господ. Мислам дека Господ сака да бидам негов
гласник со оглед на тоа дека дури би сакала и да престанам да студирам
сметководство за да му служам на Господ. Во моментов јас и моето
семејство и пријатели немаме ниту Библија, ниту нешто друго што би
ни помогнало да го спознаеме Словото Божјо, освен билтените. Имаме
одредени прашања, како на пример: „Дали можеме да бидеме добри без
Бога?“ и „Каде одиме понатаму?“
Јас и моето семејство сакаме да прочитаме, па затоа би ве замолила
да ни испратите неколку Библии и некои од билтените за да читаме и да
го спознаеме Словото Божјо. Во моментов, би сакала да ми помогнете и
да ме водите во извршувањето на делата Господови.
Ви благодарам.
Со почит кон Христос, Нана Куфа		
Кумаси, Аш-Таун, Гана
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Членови на европски кралски семејства убиваат голи
деца за забава за време на забави со лов на луѓе?
Вторник, 17 јуни 2014 година, 7:29 часот

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

дрогирани, соблекувани голи, силувани, гонети во шумите
и убивани. Жената е четвртиот очевидец што сведочи за
овие забави со лов на луѓе што ги одржува глобалната
елита на Култот на деветтиот круг за сатанско жртвување
деца. Поранешен член на холандската криминална банда
за трговија со дрога, позната како Октопод, сведочеше
дека жртвите за овие забави со лов на луѓе ги наоѓале во
домови за малолетни престапници во Белгија и Холандија.
„Во 2004 година, не по моја волја бев сведок на
измачувања, силувања и убиства на дрогирани деца
извршени од страна на група високопозиционирани
луѓе во Холандија“, изјави една жена. „Ме однесоа на
забава со ловење во Белгија, во близина на Брисел, каде
видов две момчиња и едно девојче на возраст меѓу 14
и 16 години, кои беа ловени и убиени од глобалните
елити. Забавата со ловење луѓе беше под огромно
обезбедување на Холандската кралска гарда. Ми беше
кажано дека Кралот Алберт од Белгија бил присутен“.
Четири очевидци потврдија дека додека биле деца
и млади, биле присилувани да присуствуваат на забави
со лов на луѓе, во кои тие и други деца биле силувани,
некои од нив биле убиени, а на убиените момчиња им
биле отсекувани пенисите. Наводно, постоела палата
во Холандија оддалечена од населените места, каде
пенисите на момчињата биле изложувани како трофеи
на ѕид. Некои од забавите за лов биле одржувани на
имотот на палатата на белгиската кралица Беатрикс.
Холандскиот терапевт, Тус Нијенхуис, тврди дека кога
имал четири години, бил принуден да присуствува на
убиства на деца во кои биле вклучени поранешниот Папа
Рацингер, холандскиот Католички кардинал, како и таткото
на холандско -белгиската кралица Беатрикс и основачот
на Билдерберг, холандскиот Принц Алфринк Бернхард.
„Видов како поранешниот Папа Јозеф Рацингер убива
мало девојче“, потврдува друг сведок. „Тоа се случи во
еден француски замок во есента 1987 година. Беше гадно,
ужасно и не се случи само еднаш. Рацингер и Бернхард
беа едни од најистакнатите луѓе што учествуваа“.
Во Ирска, Шпанија и во Канада беа откриени 34
масовни гробници на деца, чии активности се поврзани
со Деветтиот круг. Најголемата се наоѓаше во училиштето
со интернат за Мохиканци „Mohawk Indian Residential
School“ во Брантфорд, Онтарио, каде во 2008 година беа
пронајдени посмртни останки од деца, пред проектот за
ископување од страна на професионални археолози да
биде затворен од страна на Католичката црква, Канадската
влада и Англиската круна. Во 2013 година, Судот МСПОП
ги прогласи Кралицата Елизабета и Принцот Филип за
виновни за исчезнувањето од 10 октомври 1964 година
на десет домородни деца од Католичкото училиште со
интернат во Камлупс, Британска Колумбија. Во првите две
недели од 2014 година, судските сведоци идентификуваа

Ова е една од серијата статии преземени од сведоштва
на очевидци пред Меѓународниот суд на правдата
базиран на обичајното право (МСПОП) во Брисел. Пет
меѓународни судии ги испитуваат доказите за силување
деца, измачување и киднапирање што наводно ги извршиле
членови на глобалната елита на Култот на деветтиот
круг за сатанско жртвување деца. Се верува дека
жртвувања на деца од страна на Деветтиот круг редовно
се случуваат во катакомбите на Католичките катедрали,
во Ватикан, на приватни имоти и шуми и владини воени
бази во Белгија, Холандија, Шпанија, Австралија, Ирска,
Франција, Англија и во САД. Најмалку 34 масовни гробници
на деца беа пронајдени во Ирска, Шпанија и во Канада,
но соодветните власти, односно Англиската kруна и
Католичката црква, одбија нивно ископување. Именувани
како присутни на активностите на Деветтиот круг
се Папата Франциско, поранешниот папа Рацингер,
службеници на Англиканската црква, Обединетата
црква на Канада и на Католичката црква, вклучително и
Кардинали, потоа членови на европски кралски семејства,
вклучително Кралицата Елизабета и принцот Филип,
службеници на воени и владини служби на Канада,
Австралија, Обединетото Кралство и САД (вклучително
ЦИА), како и истакнати министри, судии, политичари и
бизнисмени од САД, Белгија, Холандија, Канада, Австралија,
Франција, Ирска и од Обединетото Кралство.
Според овонеделните најнови сведоштва на очевидци
пред Меѓународниот суд на правдата базиран на
обичајното право во Брисел (МСПОП) , тинејџери биле
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е знак дека тие можеби биле убиени во Сатански ритуал
на жртвување деца. Во изминатите два месеца, судот
МСПОП ги сослуша овие мачни сведоштва за силувања,
измачувања и убиства на деца, дури и во 2010 година, од
страна на католички водачи, европски кралски семејства
и други светски елити. Како локации на извршување
на убиствата од страна на Култот на деветтиот круг за
сатанско жртвување деца се наведуваат катакомбите на
Католичките катедрали, вклучително тие на Ватикан, и
приватни имоти, воени бази и шуми во Белгија, Холандија,
Шпанија, Австралија, Франција, Англија и во САД.
Судот МСПОП беше преплавен со новооткриени
докази и одреден број нови сведоци кои истапуваат за
да сведочат за активностите на Култот на деветтиот круг
за сатанско жртвување деца. Тие открија информации
за можна вмешаност на членови на Сатанскиот
култ на Деветтиот круг во меѓународно жртвување,
киднапирање и експлоатација на деца и нарко картели.
Петте меѓународни судии и 27 членови на поротата се
очекува да заседаваат најмалку една година заради
комплексноста на предметите.
Им се нуди амнестија на сите граѓани или вработени
на Ватикан, Англиската круна, цркви или влади, коишто
сакаат да сведочат под заклетва или да дадат докази
што ќе доведат до судско гонење на овие светски елити
осомничени за вршење злосторства. Преку судот МСПОП
се дава награда до 10.000 евра или околу 13.660 долари.
Судот МСПОП има над 450 Службеници на мирот
според обичајното право во 13 земји со 51 локално
основани групи што се во функција. Достапни се локални
организаторски фондови за групи на обичајното право
што имаат аплицирано преку Меѓународниот трибунал
за злосторства од црквата и државата. За контакт со
службеници на судот или со Теренскиот секретар на
Меѓународниот трибунал за злосторства од црквата и
државата, користете ги следниве е-адреси и телефонски
броеви: itccscentral@gmail.com, info@iclcj.com, admin@
iclcj.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 250-591-4573
(Канада), или 386-323-5774 (САД).

членови на холандското и белгиското кралско семејство
како учесници во силувањето и убивањето на Мохикански
деца и новороденчиња. Посочени беа Бернхард и Кралот
Хендрик, сопруг на Кралицата Вилхелмина од Холандија.
Присутни на забавите со лов на луѓе наводно биле
сега починатиот Принц Јохан Фрисо и неговата сопруга
Мабел Висе Смит, потоа поранешни министри, челникот
на холандската армија, потсекретарот на Државниот
совет (Raad Van State) во Холандија, обласниот гувернер
поставен од Кралицата Беатрикс и други светски
бизнисмени и политички лидери, вклучувајќи и некои од
САД. „Сигурно сегашниот Крал Вилем Александер и Крал
Филип и нивните сопруги знаат за овие злоупотреби
и убиства на деца“, рече еден од очевидците. „Тие не
прават ништо во врска со тоа и најверојатно токму тие ги
сопираат истрагите и судското гонење“.
Во јануари 2014 година, братот на кралот на Холандија,
Принцот Јохан Фрисо, почина во кома откако овие три
веб-страници на холандски јазик се појавија на Интернет.
На веб-страниците се открива дека Фрисо бил на забавите
на кои се ловеле и убивале луѓе. „Приказната се појави
на Интернет откако долги години беа правени обиди да
се поттикне Министерството за политика и правда на
Холандија да дејствува против криминалците“, изјави
еден очевидец. „Никој ништо не стори да ги сопре овие
криминалци, најверојатно затоа што можеби Кралицата
Беатрикс и Кралот Алберт беа замешани во истрагите.“
Се зборува дека забави со лов на луѓе се одржувале
на имотот на палатата на белгиската Кралица Беатрикс
во Холандија. Двајца сведоци ги посочија поранешниот
Папа Рацингер и таткото на Кралицата Беатрикс, сега
веќе починатиот принц Алфринк Бернхард, дека
присуствувале на обреди во кои се жртвувале деца. И за
двајцата се смета дека биле симпатизери на Нацистите.
Судот МСПОП доби збирка архивски записи на Језуитите
за одреден култ на жртвување деца познат како Витези
на темнината. Витезите биле основани во 1933 година од
страна на католичките Језуити и Нацисти од СС дивизијата.
Записите покажуваат дека Рацингер бил евидентиран
како член на Витезите додека работел како асистент
на Капеланот во СС дивизијата во концентрациониот
логор Равенсбрук во Германија. Во записите, исто така,
се наведува дека Рацингер учествувал во ритуали на
жртвување деца за кои се користеле киднапирани деца
од логорите или политички затвореници.
Во еден друг судски документ наречен Догматска
привилегија се наведува дека жртвувањето деца било
редовна појава во Ватикан. На возраст од само 12 години,
„Свали“ од округот Сан Диего во Калифорнија, тврди
дека била однесена во катакомбите под Ватикан каде
била сведок на жртвувањето на тригодишно дрогирано
момче. Во ова видео, лицето што и го врши интервјуто
изјавува дека 24 години претходно, извесна „Марија“ му
кажала дека била сведок на друг ритуал на жртвување
дете во истите катакомби на Ватикан.
Минатата недела, еден ирски полициски истражител
го извести Судот МСПОП дека околу 800 бебиња
закопани во септичка јама на католичка калуѓерка биле
растргнати, обезглавени и искасапени на парчиња, што

Брегот на Слоновата Коска
(Преведено од француски)

Навистина сум Ви благодарен за овие билтени
коишто ги разделив и коишто ги менуваат животите
на мажите и жените што ќе решат да ги прочитаат.
Господ нека Ве поддржи со сета Негова семоќна
праведност и нека продолжи да ја открива вистината
за која Господ Ве повика во Негова служба. Со Вас
сме преку срцето, затоа што затворот не може да Ве
спречи да бидете во служба на Бога, затоа што тие
што не се во затвор, се повеќе заробени отколку што
сами си мислат. Ви даваме поддршка преку нашите
молитви. Господ ќе си припомни за Вас во право време.

Конан Алекси
Лагун, Брегот на Слоновата Коска
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ЖЕНАТА НА ЛОТ
(Продолжува од страница 5)
тронска пошта за повеќе информации. Споделете ја оваа порака со
уште некој.
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај милост за мојата душа, за мене грешниот.17
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ на живиот БОГ.18 Верувам дека ТОЈ
умрел на крстот и ја пролеал СВОЈАТА
скапоцена крв заради проштевање на
сите мои претходни гревови.19 Верувам дека БОГ го воскреснал ИСУСА
од мртвите, преку силата на СВЕТИОТ
ДУХ,20 и дека во овој момент ТОЈ седи од
десната страна на БОГА, слушајќи ја исповедта за моите гревови и оваа молитва.21 Ја отворив вратата на моето срце и
те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ
во моето срце.22 Измиј ги сите мои нечисти гревови и преку скапоцената крв
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо мене, на крстот во Калварија.23 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.24 СЛОВОТО ТВОЕ кажува
дека ТИ никого нема да отфрлиш, а тоа
значи дека нема да ме отфрилиш ниту
мене.25 Затоа знам дека ТИ си ме слушнал и дека ТИ си ми одговорил и знам
дека сум спасен.26 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.27
„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.28 Вредно учете ја
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и
правете го она што таа ви го кажува.29
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 свештенствата на евангелието.] Па така, оној кој што им се спротиставува на властите, им се противи
на уредбите на БОГА: и тие кои што се
спротиставуваат ќе ја примат својата
осуда. Затоа што 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)

17 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 18 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4 19 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9 20 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 21 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13 22 I Кор. 3:16, Откр. 3:20 23 Ефес. 2:13-22,
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14 24 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14 25 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13 26 Евр. 11:6 27 Јован 5:14, 8:11,
Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 28 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5 29 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

Ве молиме, контактирајте нé доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на други теми коишто можеби ве интересираат.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide им обезбедува место за живеење, со сите неопходни нешта за живот, на
сите оние кои што се наоѓаат во рамките на нашата американска локација, и кои што вистински сакаат, со сето
срце, сета душа, ум и сила, да му служат на ГОСПОДА.
Службата се одржува во Њујорк, секој вторник, во 20 часот и на другите локации, во ноќните часови.
Ве молиме повикајте го бројот (908) 937-5723 за повеќе информации. ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ.
Побарајте ја книгата Месијата (The Messiah) од Пасторот Аламо– којашто ни покажува дека ХРИСТОС бил спомнат во
Стариот Завет, во повеќе од 333 пророштва.
Станете работник во жетвата на душите, со тоа што ќе станете дистрибутер на литература на Тони Аламо.
Сета наша литература и аудио пораки се бесплатни, вклучително и транспортот.
Ако некој се обиде да ви наплати за тоа, ве молиме повикајте го бројот (661) 252-5686.

ОВАА ЛИТЕРАТУРА ГО СОДРЖИ ВИСТИНСКИОТ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Дела 4:12).
НЕ ФРЛАЈТЕ ЈА, ДАЈТЕ МУ ЈА НА НЕКОЈ ДРУГ.
Оние од вас, кои што сте во други земји, ве охрабруваме да ја преведете оваа литература на вашиот
мајчин јазик. Ако ја препечатувате, ве молиме вклучете го и ова авторско право и регистрацијата:
© Авторски права Октомври 2014, 2015 година Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано Октомври 2014, 2015 година
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