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СИЛУВАЊЕ?

Пастор Тони Аламо

(Продолжува на страница 2)

БОГ вели: „Внимавај, сите души 
се МОИ. Како што душата на татко-
то е МОЈА, така и душата на синот 
е МОЈА; душата што ќе се огреши, 
ќе умре. Но, ако еден човек е праве-
ден и постапува според законот и 
правдата, и не јадел по планините 
[не се поклонувал на идоли], ниту 
пак ги подигал очите кон идолите 
на домот на Израел, не ја обесчес-
тил жената на својот ближен [не 
извршил прељуба со неа], ниту 
пак се доближил на жена додека е 
нечиста, и никого не угнетил, и го 
враќа земеното во залог, и никого 
не ограбил со насилство, а го дели 
својот леб со гладните, и на голите 
им дава облека, и кој не позајмува 
со лихва, ниту лихва зема, кој ја 
воздржува својата рака од неправ-
да, и врши праведно судење меѓу 
човек и човек, ги следи МОИТЕ 
наредби и ги почитува МОИТЕ за-
кони постапувајќи според висти-
ната – тој е праведен и тој секако ќе 
живее“, рече ГОСПОД БОГ.    

„Ако му се роди син разбојник, 
кој пролева крв и кој врши дела 
слични на која било од овие рабо-
ти, и кој не ја исполнува ниту една 
од тие должности, па дури и јаде по 
планините [се поклонува на идоли], 
ја обесчестува жената на ближниот 
[врши прељуба со неа], ги угнетува 
сиромашните и бедните, насилно 
одзема, не го враќа залогот [не го 
плаќа својот десеток] и ги подиг-
нува очите кон идолите, прави од-
вратни работи, позајмува со лихва 
и зема лихва – зар тој ќе живее [веч-
но]? Не, тој нема да живее [вечно]: 
Тој што ги направил овие одвратни 
работи, секако ќе умре. Крвта него-
ва ќе падне врз него“. 

„Но, ако нему му се роди син кој 
ќе ги согледа сите гревови што него-
виот татко ги направил, и увиди и не 
прави веќе така, односно не јаде по 
планините [не се поклонува на идо-
ли], ниту ги подига очите кон идоли-
те на домот на Израел, не ја обесчес-
тува жената на ближниот [не врши 

прељуба со неа] и никого не угнету-
ва, не го задржува залогот [не го за-
држува својот десеток и понудите], 
ниту насилно одзема, туку го дели 
својот леб со гладните и им дава об-
лека на голите; оној кој не крева рака 
на бедниот, кој не зема лихва, ниту 
добивка, кој ги спроведува МОИТЕ 
закони и ги следи МОИТЕ наредби 
– тој нема да умре заради грешноста 
на неговиот татко, тој секако ќе жи-
вее [вечно]. Што се однесува до не-
говиот татко, кој безмилосно угне-
тувал, насилно го ограбувал својот 
ближен и правел лоши работи меѓу 
својот народ, ете тој ќе умре [вечно] 
заради својата грешност“.  

„Но, вие велите: ‘Зошто синот 
да не го носи гревот на татко си?’ 
Затоа што синот постапува според 
законот и правдата и ги следи и 
извршува МОИТЕ наредби, тој се-
како ќе живее [вечно]. Онаа душа 
која се огрешила, таа ќе умре [веч-
но]. Синот нема да го носи гревот 
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на татко си, ниту пак таткото ќе го 
носи гревот на својот син; правед-
никот ќе го следи неговата правда, 
додека расипаниот ќе го следи не-
говата расипаност“. 

„Но, ако грешниот се одврати 
од сите гревови што ги правел и ги 
почитува сите МОИ наредби и по-
стапува според законот и правда-
та, тој секако ќе живее [вечно]. Тој 
нема да умре [вечно]. Сите преста-
пи што ги направил, ќе бидат забо-
равени; заради праведноста што ја 
врши, тој ќе живее [вечно]. ‘Зар јас 
му посакувам на грешниот да умре 
[вечно]?’ запраша ГОСПОД БОГ, 
‘а не да се одврати од своите греш-
ни патишта и да живее [вечно]?’“ 
(Езекиел 18:4-23).

БОГ не само што вели дека сите 
души се НЕГОВИ, туку во Броеви-
те 16:22, Мојсеј и Арон велат дека 
ТОЈ е „БОГ на душите на СИТЕ 
тела“. Во Еремија 32:27 БОГ вели: 
„Јас сум ГОСПОД, БОГ на СИТЕ 
тела.“ Во Еремија 1:5, БОГ му ре-
кол на Еремија: „Пред да те созда-
дам во утробата, јас те знаев.“

Како може некој да ја има таа 
дрскост да ги уништи душата, ду-
хот и телото на која било човечка 
рожба што БОГ ја знаел уште пред 
таа да се формира во утробата, а 
камоли пред да се роди, дури и во 
случај на силување?

Вистинскиот закон е законот 
на БОГА.1 Па, да видиме што вели 
законот на БОГА: „Ако некој маж 
биде најден да лежи со жена маже-
на за друг, тогаш обајцата, и мажот 
што легнал со жената, и самата 
жена, се осудени на смрт [физич-
ка и духовна]. Така ќе го истребите 
злото од Израел. Ако некоја мла-
да девица која е верена [свршена] 

за некој маж, ја сретне некој друг 
маж во градот и легне со неа, дове-
дете ги пред портите на тој град и 
каменувајте ги до смрт –  девојката 
затоа што не викала за помош во 
градот, а мажот затоа што ја обес-
честил жената на својот ближен. 
Така ќе го истребите злото што е 
меѓу вас. Ако некој маж во поле-
то сретне свршена девојка и наси-
ла легне со неа [ја силува], тогаш 
само мажот што легнал со неа на 
сила треба да биде погубен. А на 
девојката не треба ништо да ѝ сто-
рите, затоа што таа не сторила грев 
со кој би заслужила смрт. Зашто 
тоа е како кога некој ќе се дигне 
против ближниот свој и ќе го убие. 
Тој ја сретнал во полето и сврше-
ната девојка врескала [врескала за 
помош затоа што не сакала да биде 
силувана], но немало кој да ѝ по-
могне [да не биде силувана]. Ако 
некој маж сретне девица, која не е 
свршена, ја грабне и легне со неа [ја 
силува] и ги затечат, тогаш мажот 
што легнал со неа треба да му даде 
педесет сребреници на таткото на 
девојката и таа да стане негова со-
пруга. А бидејќи ја обесчестил, тој 
не смее да ја напушти [да се разве-
де од неа] до крајот на животот“ 
(Повторен Закон 22:22-29). 

Кога првпат го видов овој закон 
си помислив: „Како може некоја 
жена да сака да се омажи за чове-
кот што ја силувал?“ И во тој мо-
мент, се потсетив на еден ден пред 
четириесет и осум години во една 
адвокатска канцеларија во Бевер-
ли Хилс кога за првпат го спознав 
БОГА. ТОЈ ми заповеда да им ка-
жам на луѓето во таа канцеларија 
дека ИСУС ХРИСТОС повторно се 
враќа на земјата. ДУХОТ БОЖЈИ 
толку силно влијаеше врз мене што 

почнав да размислувам со НЕГО 
велејќи: „ГОСПОДЕ, ќе им кажам 
утре. Ќе им се јавам на телефон. Ќе 
им испратам каблограми, телегра-
ми, но не терај ме да им кажам сега“. 
Канцеларијата беше полна со луѓе 
што ме придружуваа и други луѓе 
од филмската индустрија. Си по-
мислив дека ќе ме затворат во луд-
ница ако го сторам она што ТОЈ ми 
велеше да го сторам. Па БОГ почна 
да го повлекува мојот дух, мојата 
душа. Ми ја вадеше и враќаше во 
телото за да ми порача дека ако не 
го кажам она што ТОЈ ми вели да го 
кажам, ќе умрам на лице место. Не 
постоеше ништо што можев да сто-
рам за да ГО спречам да не ме убие. 
Во исто време можев да почувству-
вам колку е моќен и паметен и знаев 
дека никој не може да ГО спречи да 
направи што и да посака.  Пред ова 
да ми се случи, никогаш не верував 
во БОГ или во ИСУС. Ме сметаа 
за најдобриот рекламен агент во 
кој било бизнис, вклучително и во 
шоу-бизнисот. Од тој ден натаму, 
престанав да работам како рекла-
мен агент и започнав да го барам 
ГОСПОД. Немам проблем да веру-
вам во сѐ што БОГ рекол или вели. 
Ако БОГ му каже на мажот дека 
мора да се ожени со немажената 
жена што ја силувал и да ја издржу-
ва до крајот на нејзиниот живот, а 
потоа ѝ каже на жената дека мора 
да се омажи со него и да му дозволи 
да ја издржува до крајот на живо-
тот, би им порачал да го сторат ток-
му тоа што БОГ им заповеда.  

И пак ќе кажам, кога прв пат го 
видов овој закон, за момент ми се 
стори како суров. Сега кога веќе ги 
имам осознаено БОГА и НЕГОВАТА 
моќ, знам дека ТОЈ e ГЛАВНИОТ. 

1 Исх. 20:3-17, Пса. 111:7-8, 119:89, 152, 160, Изр. 3:1-2, Иса. 40:8, Ерем. 23:29, Дан. 7:9-10, Мал. 4:4, Мат. 5:17-19, 
Мар. 13:31, Рим. 3:31, Јаков 2:8-13, I Пет. 1:23-25, Откр. 20:12-13   
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Знаете, денешните жени се силувани 
многу лесно. Можеби личат на анге-
ли, но не се. Сум сретнал многу од 
нив што личат на ангели, но открив 
дека се лажливки и ѓаволици. 

Ако некоја жена затрудни за-
тоа што била силувана, таа не 
смее да абортира. Ако абортира, 
тоа би било убиство од прв степен 
и заради тоа таа ќе оди во Пеко-
лот. Во Исход 20:13, во изворна-
та верзија на хебрејски јазик, се 
вели: „Не убивај“, а оној којшто 
ќе изврши убиство мора да биде 
осуден на смрт. „Убиството“ под-
разбира и убиство на неродени 
бебиња. „Оној кој ќе удри човек и 
ќе го усмрти, треба да биде казнет 
со смрт“ (Исход 21:12). Што ќе се 
случи со сите убијци? „Страшлив-
ците и неверниците, неморални-
те и УБИЈЦИТЕ, и блудниците и 
маѓепсниците, идолопоклониците 
и сите лажговци, ќе си го добијат 
заслуженото во езерото кое гори 
со оган и сулфур. Тоа е втората 
смрт“ (Откровение 21:8). Лажат 
оние што велат дека неродените 
бебиња не се луѓе и не се живи. 
Ако тие бебиња не се живи, тогаш 
како може да ги убијат? И зошто 
би ги убиле ако не се живи?

Оние коишто абортираат 
бебиња, оние кои вршат абортуси 

и оние кои се бомбаши-самоубијци 
се сите УБИЈЦИ. Треба да се пока-
ете сега затоа што судот ќе дојде 
порано отколку што си мислите. 

Во Исход 21:22-25, може да ја ви-
диме казната за ненамерен абортус. 
„Ако некои луѓе се степаат и удрат 
бремена жена и таа пометне, но 
нема некоја друга штета, тогаш ќе 
биде казнет тој што ја удрил, она-
ка како што ќе одреди сопругот на 
жената и ќе плати како што ќе од-
редат судиите. А ако има некое дру-
го зло, тогаш нека биде ЖИВОТ ЗА 
ЖИВОТ, око за око, заб за заб, рака 
за рака, нога за нога, изгореница за 
изгореница, рана за рана, удар за 
удар“. Бебето што расте во утробата 
на мајката претставува живот. 

Во Матеј 22:31б-32, ИСУС вели: 
„Зар не сте го прочитале она што 
ви го кажува БОГ: ‘Јас сум БОГ на 
Аврам, и БОГ на Исак, и БОГ на 
Јаков?’ БОГ не е БОГ на мртвите, 
туку на ЖИВИТЕ“. И повторно, 
бебето што расте во утробата на 
мајката е ЖИВО и расте, и БОГ е 
БОГ на човечката рожба.2

Идолопоклониците се добро 
познати по убивањето на своите 
сопствени деца до ден денешен. Во 
Еремија 32:35 се вели: „И му подиг-
наа високи места на Баал, коишто 
се во долината на синот на Еном, 

да им овозможат на нивните си-
нови и ќерки да минат низ огнот 
[убиство/абортус] до Молех, а јас 
тоа не им го заповедав, ниту МИ 
падна на памет да прават такви га-
дости, да го наведат Јуда на грев“.  

Две блудници дошле пред Кра-
лот Соломон, најмудриот човек на 
земјата,3 и имале спор: „Тогаш кај 
кралот дојдоа две блудници и за-
станаа пред него. И едната жена 
рече: ‘Господару, јас и оваа жена 
живееме во иста куќа и јас се по-
родив во куќата додека таа беше 
таму. А на третиот ден по моето 
породување, и таа се породи. Бев-
ме заедно. Немаше никој друг во 
куќата со нас, само ние двете.“ 

„И детето на оваа жена умре 
ноќта бидејќи таа го налегнала. И 
станала сред ноќ и го зела мојот син 
што беше крај мене додека твојата 
слугинка спиеше и си го ставила 
во прегратка, а нејзиното мртво 
дете го ставила во моја прегратка. 
И кога се разбудив изутрината да 
го дојам моето дете, што ќе видам. 
Тоа беше мртво. Но, кога размис-
лив изутрината, сфатив дека тоа не 
е мојот син кого јас го родив’. Тогаш 
другата жена рече: ‘Не, живото дете 
е мое. Мртвото дете е твое’. А прва-
та жена ѝ одговори: ‘Не, мртвото 
дете е твое. Живото е мое’. Па така 
се препираа пред кралот. Тогаш 
кралот рече: „Едната вели ‘Ова дете 
што е живо е мој син, а твоето дете 
е мртво’,  а другата вели ‘Не, твое-
то дете е мртво, а моето е она што 
е живо’“. Кралот извика: „Донесете 
ми меч“. И му го донесоа мечот. То-
гаш кралот рече „Поделете го жи-
вото дете на два дела и едната по-
ловина дајте ѝ ја на едната жена, а 
другата половина на другата“. 

„Тогаш проговори жената што 
беше мајка на живото дете зашто 
срцето ја заболе и му се обрати на 
кралот: „Господару, дајте ѝ го де-
тево што е живо, само немој да го 

(Продолжува на страница 4)

Чиле
(Преведено од шпански јазик)

Драги отец Тони,
Поздрави со љубов кон Господ Исус. Се надевам и знам 

дека армија ангели Ве штитат и се грижат за Вас и никогаш не 
заборавајте дека не сте сами. Ги имате Бог, Неговите ангели и 
децата Божји коишто Ве поддржуваат во сѐ. 

Брате, потребна ми е поголема пратка со литература, билте-
ни и два примерока од големата Библија и пет примерока од 
стандардната Библија. Сите ваши материјали се делат со Божјо 
миропомазание и беа голем благослов за оние што ги примија. 
Вашата работа никогаш нема да биде залудна. Бог ќе Ве награ-
ди, бидете сигурни во тоа.
Хозе Бариа              Регион де лос Лагос, Чиле

2 Суд. 13:5, Јов 31:15, Иса. 49:5, Ерем. 1:5, Лука 1:15, 39-41   

3 I Цареви 4:29-34, II Лет. 1:7-12 
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Замбија
Драги Пасторе Тони Аламо,

Ве поздравувам сите во прекрасното 
име на нашиот Господ Исус Христос. Нека 
ве благослови богато сите во вашата црква. 

Го добив пакетот што ми го испративте. 
Ви благодарам. Вашите светски билтени 
овде привлекуваат голем број луѓе кои-
што сакаат да му се приближат на Исус. 
Дури и ме натераа да учам теологија. Ве 
молам, јас би сакал да бидам ваш дистри-
бутер за да може да привлечеме повеќе 
души на страната на Исуса.

Ве молам испратете ми Библија и дру-
ги билтени за да може да продолжи на-
пред работата Господова.

Жалам за лошите вести што ги прочи-
тав во вашето писмо, дека сте прогонува-
ни од владата таму. Јас секогаш се молам 
и постам за вас, за  Господ Исус Христос, 
којшто умре за црквата, секогаш да биде 
со вас. Кога прочитав за вашиот прогон, 
солзи ми потекоа по лицето. Браќа, ве 
охрабрувам да работите уште понапорно 
штом сте прогонувани. Тоа ни покажува 
дека живееме во свет каде што е ѓаволот, 
но Христијаните не припаѓаат на овој 
свет. Треба да ја спроведуваме волјата 
Божја, а не она што сакаат луѓето. Овде 
во Замбија, ќе продолжиме да се молиме 
за вас. Господ ќе биде секогаш со своите 
деца сѐ до крајот кога ќе Го видиме како 
доаѓа за да нè понесе во небесата. Амин.
Со почит,
Рик Макала                      Чипата, Замбија

убиете“. А другата рече: „Нека не 
биде ни мое, ни твое. Пресечете 
го“. Тогаш кралот одговори и рече: 
„Дајте ѝ го детето што е живо и не 
убивајте го. Таа му е мајка. Цел Из-
раел дозна за пресудата на кралот 
и му се плашеа, зашто видоа дека 
тој ја има мудроста на БОГА да ра-
судува“ (I Цареви 3:16-28).

Би било добро денешните жени 
кои сакаат да убиваат мали бебиња да 
станат почувствителни како милос-
тивата блудница што ја спомнавме, 

онаа што рече да му се поштеди жи-
вотот на бебето! Таа му била мајка!

Актерот Тони Кертис бил за-
прашан како е човек да се бак-
нува со Мерилин Монро. Многу 
мажи сметаа дека таа е многу уба-
ва, а Тони Кертис одговори: „Тоа е 
како да се бакнуваш со Хитлер!“ 
Сум слушнал дека Мерилин Мон-
ро имала неколку абортуси, дека 
убила неколку бебиња. Веројатно 
тоа е причината зошто Кертис, кој 
бил Евреин, сеќавајќи се на лого-
рите на смртта од Втората светска 

војна во кои шест милиони неви-
ни Евреи беа осудени на смрт од 
Хитлер, го споредил бакнувањето 
со Мерилин Монро во филмот 
како бакнување со Хитлер. Тоа го 
мислам и јас за денешниве жени 
кои веруваат во абортус, во уби-
ство! Како може кој било маж да 
посака да бакне некоја од нив?

Во Псалмите 82:3-4 се вели 
„Бранете ги сиромашните и си-
раците,  дајте им правда на изма-
чените и бедните [„бедните“ се 
`подлуѓе]. Избавете ги сиромаш-
ните и бедните. Истргнете ги од 
рацете на безбожните“. Сторете 
го тоа и живејте (вечно). Покајте 

(Продолжува од страница 3)

Калифорнија

ДАЛИ БОГ ДОЗВОЛУВА ЖЕНАТА ДА АБОРТИРА
ДОКОЛКУ ТАА ЕЖРТВА НА СИЛУВАЊЕ?

Пасторе Тони,
Сакам да Ви кажам за татко ми. Денес ми се јави татко ми по те-

лефон и му ја кажав молитвата на грешникот. Тој заплака од среќа 
и рече дека чувствувал треперење по целото тело и дека можел да 
го почувствува Светиот Дух. Беше многу среќен.

Многу го величам Бога и му благодарам за Неговата верност и 
ветувањата, дека ако верно Му служиме, ќе ни го спаси домот. Сла-
ва му на Господа.

Кога ѝ се придружив на црквата, немав контакт со татко ми.  Тој 
не беше дел од мојот живот и не знаев каде се наоѓа или како да 
контактирам со него, за да можам да му посведочам. Го запрашав 
Господа: „Како да му посведочам на татко ми кога не знам ништо 
за него и не знам како да стапам во контакт со него?“ Побарав од 
Господ да ми го покаже патот.

Бог ми го покажа патот. Мојот дедо ми ја даде адресата на татко 
ми и му пишав писмо во 2012 година. Помина скоро една година, 
а не добив никаков одговор. Знаев дека татко ми не сака ни да чуе 
за мене. Ја изневери и напушти мајка ми кога имав девет години. 
Јас и моите родители сме израснале со погрешно учење, верувајќи 
дека сме спасени. Верувавме дека „никој не е совршен“ и „еднаш 
спасени, засекогаш спасени“.

Пред пет месеци, ми се јави татко ми во црквата и ми рече дека 
пред себе го има писмото што му го пишав. Му кажав како Господ 
ме спаси и дека му служам на Господа во Христијанската црква на 
Тони Аламо. Изминативе пет месеци му посведочував на татко ми 
и му испраќав евангелска литература. 

Денес тој ми се јави и беше подготвен за спасение. Слава му на 
Господа! Тој е среќен што сум овде и ја поддржува црквата. Му бла-
годарам на Господа што го спаси татко ми и што го врати во мојот 
живот каде го немаше повеќе од дваесет години. Ти благодарам 
Исусе за ова чудо. Татко ми знае дека сега е спасен и дека мора да 
ги почитува Божјите заповеди.
Слава му на Господа!
Сузет Браун           Кањон Кантри, Калифорнија

(Продолжува на страница 8)
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Пенсилванија

Флорида
Драга Христијанска црква на Тони 
Аламо, 

Само што се вративме од посета 
на нашиот син кој ѝ се придружи на 
црквата пред две години. Сакам да 
испратам порака до сите оние невер-
ници. Ние не верувавме во црквата 
Тони Аламо сѐ додека нашиот син не ѝ 
се придружи, па дури и тогаш не бев-
ме сосем сигурни. Прочитавме многу 
работи на Интернет за злоупотреба 
на деца, затворски казни, детско роп-
ство. Како што сфатив, обвинувањата 
се однесуваа на случувања во Аркан-
зас. Ние не видовме никакви знаци за 
такво нешто во Калифорнија.

Ние сме поранешни Католици кои 
веруваат во Бог, но не веруваме во 
сите учења на Католичката вера.

Нашиот син Дејвид имаше многу 
проблеми што не можевме да си ги 

објасниме. Кога беше во тинејџерски 
години му беше дијагностицирана кли-
ничка депресија. Се обидовме со толку 
многу работи да го ублажиме тоа – ле-
кови, советувања, диета и вежби. Ни-
што не помагаше. Како што одминуваа 
годините, тој тонеше сѐ подлабоко во 
депресија, а неговата тежина нагло се 
зголеми. Не одевме редовно во црква. 
А и кога ќе решевме да одиме и ќе му 
речевме на Дејвид да ни се придружи 
в црква, тој не беше заинтересиран.

Денес ќе ви каже дека тогаш бил 
атеист. Започна да користи Интернет, 
и една работа доведе до друга. Си за-
мина од дома и пронајде утеха кај баба 
му во Мичиген. Кога таа почина, Дејвид 
го најде својот пат до Христијанската 
црква Тони Аламо, благодарение на 
Гејл Брубах која му помогна на Дејвид 
да ѝ се придружи на црквата. 

Се молевме секој ден за Дејвид да 
си ја најде среќата. Најмалку помислу-
вавме дека таа ќе биде во Бога, истиот 
Бог кого Дејвид претходно не го зна-
еше. Од моментот кога стапнавме во 
Христијанската црква Тони Аламо и го 
здогледавме нашиот син, можевме да 
видиме дека, споредено со времето кога 
отиде таму, има огромна разлика кон 
подобро. Беше ослабен, немаше веќе 
депресија (што можеше да се забележи 
веднаш по насмевката на неговото лице 
и новиот сјај што го имаше) и неговиот 
однос кон животот, кој беше целосно 
сменет. Тој сега беше во служба на Бога. 

Иако сѐ уште не верував во оваа 
Христијанска црква (но верував во 
Бога), можев да ја видам моќта што 
Бог ја имаше врз едно дете (сега веќе 
има 31 година и не е дете) којшто 
прет-ходно воопшто не беше црковен 
човек, не веруваше во Библијата и 
беше против црквата во секој поглед.  
Додека присуствувавме на црковната 
служба, започнавме да ја разбираме 

моќта што Библијата ја вдахнува во 
секој човек. Ние всушност ја читавме 
Библијата и пеевме песни што ни ги 
отворија срцата. Тоа беа најдобрите 
четири дена во доброволна црковна 
служба што кога било сме ги имале.

Првата вечер, песните беа толку 
воздигнувачки, а службата беше толку 
возбудлива, што благодарение повтор-
но на Гејл Брубах, бев спасен. Солзи ми 
течеа по лицето. Никогаш не сум ви-
дел толку емоционална црковна служ-
ба. Следните три вечери што имавме 
можност да ги поминеме таму, беа исто 
толку воодушевувачки, и бевме тажни 
кога требаше да заминеме. Се запозна-
вме со прекрасни членови на црквата. 

Христијанската црква Тони Аламо 
ги отвора своите врати секоја вечер 
за голем број бездомници. Во Лос 
Анџелес, тие бесплатно се превезу-
ваат до црквата каде се одржува пре-
красна служба со воздигнувачка му-
зика. По службата, бесплатно се дели 
целосен оброк на оние на коишто им 
е потребен. Никаде не видов злоупо-
треба, туку само љубов за блиските. 
Оваа црква е како сјајна ѕвезда. Бог ни 
ги пратил овде со причина. Исто како 
што се вели во стиховите во Библијата 
во Евангелието според Матеј 20:27-34:

„И кој да сака да биде главен меѓу вас, 
нека ви биде слуга.  Исто како што човеч-
киот Син не дојде за да му служат, туку 
за да служи и да го даде Својот живот за 
спас на мнозина.  И како што заминуваа 
од Ерихон, голема толпа тргна по Него.

И ете, двајца слепи што седеа покрај 
патот, кога слушнаа дека Исус помину-
ва таму, извикаа: ‘Имај милост кон нас, 
Господи, Сине Давидов’. А толпата ги 
прекоруваше, да не го нарушуваат ми-
рот. Но, тие уште посилно извикуваа: 
‘Имај милост кон нас, Господи, Сине 
Давидов.’ И Исус застана, ги повика и 
им рече: ‘Што сакате да сторам за вас?’ 
Тие му одговорија: ‘Господе, сакаме да 
прогледаме’. Па, Исус им се смилува и 
ги допре за очите. Нивните очи вед-
наш прогледаа и тие тргнаа по Него“.

Всушност сакам да кажам дека кога 
сте допрени од Бога, вашите очи ќе би-
дат отворени, како што нас ни беа отво-
рени очите во црквата. Тоа беше магич-
но искуство. Се надевам дека и други 
луѓе ќе ја најдат оваа црква. Штом ед-
наш ви се отворат очите како нам што 
ни се отворија, и вие ќе прогледате.
Искрено,
Шери и Дејвид М. Палмисано            
Норт Порт, Флорида

Мексико

Се јави еден пастор од Пенсилванија 
да каже дека за прв пат слушнал за 
црквата во 1973 година и дека ја корис-
тел литературата на Пастор Аламо за да 
им пренесе пораки на верниците. Тој 
рече дека литературата на Пастор Ала-
мо е толку продлабочена што може да 
извлече околу 30 пораки од само едно 
писание. Тој побара 25 примерока од 
најновите билтени за да има повеќе по-
раки што ќе им ги пренесе на верниците.

Се надевам дека сте добро и дека 
сте опкружени со луѓе од верба.  Би 
сакал да ви се заблагодарам за сите 
ваши дописи што се трудите да ми 
ги испратите, за сета литература 
што ми ја праќате и која ме тера 
да размислувам и да продолжам 
со цврсто уверување да сакам да 
го сменам својот пат и да му се за-
благодарам на мојот Бог, Татко-
то, за сите Негови благослови. Се 
надевам дека ќе продолжите да ги 
охрабрувате сите верници да се 
променат и да продолжат по патот 
на вистината. Да се надеваме, во 
името на мојот Господ Исус, дека 
Бог ќе ви овозможи да продолжи-
те со вашите гигантски дела и дека 
вашата црква ќе продолжи напред, 
како светилник сред бура.

Ви посакувам сѐ најдобро. Нека 
Бог се грижи за вас, нека ве шти-
ти и нека продолжи да ве води. Не 
престанувајте да нè спомнувате во 
вашите молитви и ако може да ни 
испратите Библија за да не бидеме 
бедни. Толку имав да кажам засега.

Нека Бог ве чува во добро уште 
многу години. 
Хозе Мартин Кортес Муриљо
Дуранго, Мексико

(Преведено од шпански јазик)
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Прво сакам да за-
почнам со тоа што ќе 
му се заблагодарам на 
Господ Исус Христос, 
слава му, за тоа што ја 
пролеал Својата ска-
поцена крв и умрел на 
крстот за моите грево-
ви и за гревовите на 
светот – најголемиот 
подарок за нас – да 
имаме вистински жи-
вот и вечност во Цар-
ството Небеско. 

Господ ме најде 
пред 28 и пол години. Не го барав 
Господ, ниту пак знаев дека сум изгу-
бена. Родена сум во Бруклин, Њујорк 
и израсната како Католик. Се сеќавам 
еднаш кога имав 15 или 16 години и 
се возев на ферибот на реката Хадсон 
и разгледував наоколу. Поминавме 
покрај една карпа на која со големи 
бели букви беше испишано „Исус 
Спасува“. Прво што си помислив 
беше тоа „Спасува? Спасува од што?“ 
Бидејќи бев израсната како Католик, 
никогаш не сум слушнала за спасе-
ние, а камоли пак дека Исус спасувал.

Моите родители беа многу стро-
ги со мене, па така кога наполнив 18 
години одлучив дека сум доволно 
возрасна да правам што сакам без 
тие да ми кажуваат што можам или 
што не можам да правам. Ја напу-
штив куќата на моите родители за да 
бидам „слободна“, или барем така си 
мислев. Неколку месеци подоцна се 
омажив. По една година родив и дете. 
Баш кога си помислив дека животот 
ми е добар и дека сум среќна, работи-
те тргнаа наопаку. По неколку години 
се разведов и бев самохрана мајка. Па 
така повторно бев „слободна“ и са-
кав да продолжам така затоа што не 
сакав да зависам од никого или да се 
потпирам на некого. Си мислев дека 
можам подобро да функционирам 
кога сум препуштена сама на себе.

Имав добро платена работа, убав 
дом и ништо не ми фалеше. Се гри-
жев јас и моето дете да имаме сѐ што 
ни е потребно и што ќе посакаме. Си 
продолжив со мојата работа и живе-

ев онака како што ми 
годеше. По некое време 
имав друга врска. Не-
колку години подоцна 
открив дека тој човек 
е зависен од хероин и 
дека крадел и лажел за 
да ги добие парите што 
му биле потребни за да 
ја задоволи својата за-
висност од дрога. Ги 
скрив во себе сите мои 
чувства и проблеми. На 
луѓето што ме познаваа 
им се чинеше дека сум 

добро и дека сум среќна. Но, јас бев 
многу очајна, несреќна и сакав про-
мена, но не знаев што да направам. 
Нештата толку се влошија што сакав 
да си го одземам животот. Помислив 
да голтнам цело шишенце со апчиња 
и едноставно да умрам. Но, се плашев 
од она што ќе следи по смртта и што 
ќе се случи со моето дете откако ќе ме 
нема. Седнав и плачев и побарав од 
Бога да ми го промени животот.

По некое време, си помислив дека 
можеби сѐ што треба да направам е 
да го променам начинот на кој раз-
мислувам, па така започнав да читам 
различни книги за самопомош што 
се продаваа на пазарот: „Позитивно 
размислување“, „Дијанетика“, „Верба 
е одговорот“ која и да е, сите сум ги 
прочитала. Но, колку повеќе читав, 
толку позбунета бев. Бидејќи не ми 
се случи никаква промена, решив 
дека треба повторно да ѝ се вратам 
на црквата. Па така, за време на ручек 
одев до Катедралата Сент Патрик во 
Њујорк , којашто се наоѓаше во бли-
зина на моето работно место. Ќе вле-
зев внатре, ќе запалев свеќа и седну-
вав на коленици да се молам. Но, кога 
ќе излезев, се чувствував полошо 
отколку кога ќе влезев. Се сеќавам 
дека еден ден кога влегов во зградата 
на таа „црква“, се почувствував многу 
избезумена. Додека седев и ја разгле-
дував таа огромна градба, забележав 
дека на врвот од столбовите имаше 
грди гарголи какви што сум видела во 
филмот Претскажување (The Omen). 
Бев целосно ужасната и си помислив: 

„Што ли прави нешто толку злобно 
на место коешто би требало да биде 
свето?“ Излегов и ја преминав улица-
та за да можам подобро да го видам 
надворешниот дел од градбата од по-
големо растојание и забележав дека 
исти такви грди суштества имаше на 
секој агол од објектот. Нема потреба 
да кажам дека по тоа никогаш повеќе 
не стапнав во тој објект, ниту во кој 
било друг Католички објект.

Еедна сабота во февруари 1985 
година, отидов со моите деца да па-
зарам. Денот беше невообичаено то-
пол. Требаше да биде многу ладно, но 
температурата беше околу 24 степени 
Целзиусови и тоа ме уплаши. Имав 
впечаток дека нешто многу лошо се 
случуваше и дека на светот му се бли-
жи крај. Тогаш не знаев, но сега знам 
дека тоа беше Духот Господов кој ми 
го покажа тоа. Бев преплашена.

Две недели подоцна ме забеле-
жа група браќа од Христијанската 
фондација на Тони и Сузан Аламо 
коишто беа на локација во Бруклин 
во потрага по изгубени души. Ми 
кажаа зошто Исус ја пролеа Својата 
крв и умре на крстот, дека има Рај и 
Пекол, и дека ако умрам со грев на 
мојата душа, ќе одам во Пеколот за 
навек и нема спас. Во мојата гордост 
целосно заборавив на стравот што го 
почувствував пред само две недели. 
Мислев дека не ми се потребни ниту 
Исус, ниту Бог. Но, Му благодарам на 
Бога што не се откажа од мене. По не-
колку недели разговарав по телефон 
со некого од црквата и ја кажував 
онаа старовремска молитва за каење 
на грешниците и го прифатив Господ 
Исус Христос во моето срце. Само 
што завршив со кажувањето на мо-
литвата, се почувствував лесна како 
пердув. Моите гревови беа испрани 
со скапоцената крв на Исус. Бев комп-
летна, се почувствував како нова. По-
чувствував таква среќа што не можам 
да ја искажам со зборови. За прв пат 
во мојот живот почувствував дека 
навистина живеам и имав мир. 

Започнав да одам во нашата црква 
на предната страна на улицата во Бру-
клин. Имавме служба, па оброк, а по-
тоа имавме читање на Библијата во 
групи. Одев секоја вечер. Сакав да 

Сведочење на Сели Демолин

Сестра Сели Демолин 



7

знам повеќе за овој прекрасен нов жи-
вот што го најдов во Христа. Браќата 
ме охрабрија да се преселам во црква-
та за да бидам во близина на други 
Христијански сестри и семејства и да ја 
зајакнам вербата во Господ. Ми кажаа 
за прекрасните објекти во Арканзас 
што беа семејно ориентирани. Збору-
ваа за службите што ги имаат два пати 
во денот, за Христијанското училиште 
со Христијанска наставна програма, за 
олимпискиот базен и за детските игра-
лишта. Сето тоа звучеше прекрасно, но 
не сакав да се преселам од средината 
што ми беше добро позната. Сакав да 
можам да останам во Бруклин и само 
да одам во црква. Но, Господ имаше 
други планови за мене. Беше по Негово.

Во текот на викендот кога беше 
Денот на сеќавањето таа иста годи-
на, бевме во Кони Ајленд и делевме 
евангелска литература и им посведо-
чувавме на луѓето. Морав да најдам 
тоалет, а единствениот тоалет во 
близина се наоѓаше на дрвената па-
тека од другата на страна на еден бар 
за морска храна. Поминав низ барот 
за морска храна  и отидов до тоале-
тот, а бидејќи имаше некој проблем 
со самиот тоалет, морав да чекам во 

редица. Додека чекав, ги погледнав 
луѓето во барот кои пиеја, танцуваа 
и си тераа по свое мислејќи дека си 
поминуваат многу убаво. И однена-
деж, Господ ми створи визија. Сѐ се 
замрачи, вивнаа пламени и огнови и 
луѓето што танцуваа изгледаа како 
мрачни силуети што само се удира-
ат едни во други. Се чинеше како да 
гледам во Пеколот однадвор, но мо-
жев да ја почувствувам жештината на 
пламените. Тоа траеше само неколку 
моменти, но се чинеше како да е веч-
ност. Кога заврши, немав зборови со 
кои можев да го изразам стравот што 
го почувствував, а Господ ми овозмо-
жи да сфатам дека треба да се иселам 
од таму и да одам во црквата. Не мо-
жев да дочекам да излезам од Бру-
клин. Беа направени сите подготовки 
и се преселивме во црквата за краток 
временски период откако го известив 
мојот работодавец. Оттогаш живеам 
во Христијанската црква Аламо.

Кога се преселив во Христијанската 
црква Аламо, дознав дека имаме 
црква во Лос Анџелес, Калифорнија, 
каде биле почетоците на црквата и 
каде стотици души биле освоени на 
страната на Господ. Исто така, беше 
интересно да се чуе за црквите низ 
светот што се резултат на луѓето што 
му ги предале своите животи на Гос-
под откако ги прочитале пораките 
што Господ му ги пренел на Пастор 
Аламо, а тој му ги пренел на светот.

Ова е само почетокот на мојата 
приказна. Бог има толку многу на-
правено во овие 28 и пол години. 
Најдобрите години во мојот жи-
вот. Не би ги менувала за ништо 
што светот може да понуди затоа 
што сѐ што светот нуди, води кон 
смртта и кон Пеколот, а сѐ што Бог 
нуди, води кон живот, побогат жи-
вот, а потоа кон вечност во Рајот. 
Слава му на Господа!!!!
Сели Демолин

Нигерија

Отец Елеазер Игба (со микрофон) го внесува Евангелието во 
училиштата во Овери, Имо Стејт, Нигерија, со евангелската 
литература на Пастор Аламо, вдахновена од Светиот дух.

Светски Пасторе Тони Аламо,
Ја прочитав целата евангелска ли-

тература, книгите, ЦД-та што ми ги 
испративте и сфатив дека имам иста 
визија како и вие и одлучив да ви се 
придружам, и за во добро и за во зло.

Јас сум во брак со Евангелистката 
(г-ѓа) Бети Игба од 1988 година. Бла-
гословени сме со две деца – Наоми и 
Џошуа. Во изминатите 13 години ние 
сме посветени на ширење на Словото 
Божјо меѓу изгубените. Би ви бил мно-
гу благодарен доколку размислите да 
ме назначите за еден од вашите пасто-
ри во Африка во вашата Христијанска 
црква Тони Аламо. Започнав да со-
бирам и да обучувам воини на мо-
литвата што ќе ја делат оваа визија. 
Очекувам еден милион членови за 
Христијанската црква Тони Аламо во 
Овери, Нигерија.

Нека Бог ви надомести на сите 
таму за да ја одржувате светлоста на 

црквата. Не очајувајте затоа што пла-
чот може да трае цела ноќ, но радоста 
доаѓа со утрото. Вашите чуда се на пат.

Јас и мојата сопруга Бети го шири-
ме христијанството во рамки на на-
шиот град и надвор од него со помош 
на Христијанската литература на Тони 
Аламо и сѐ повеќе души му се при-
дружуваат на Христа со божествена 
брзина. Дури и членови на Римокато-

личката црква и членови на култови се 
покајуваат откако ќе ја прочитаат ли-
тературата.

Нека Семоќниот Бог што ве из-
дигна, никогаш не ве напушти, Амин. 
Мајка Естер Игба вели дека сте пре-
красни.
Со почит, 
отец Елеазер Игба       
Овери, Имо Стејт, Нигерија
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4  Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   5 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   6 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9   7 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   8 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13   9 I Кор. 3:16, Откр. 3:20   10 Ефес. 2:13-22, 
Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14   11 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14   12 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13   13 Евр. 11:6   14 Јован 5:14, 8:11, 
Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   15 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5   16 Пов. зак. 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

се за сите свои гревови. Кажете ја 
следнава молитва:

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај ми-
лост за мојата душа, за мене грешниот.4 
Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ 
на живиот БОГ.5 Верувам дека ТОЈ умрел 
на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапо-
цена крв заради проштевање на сите мои 
претходни гревови.6 Верувам дека БОГ го 
воскреснал ИСУСА од мртвите, преку си-
лата на СВЕТИОТ ДУХ,7 и дека во овој мо-
мент ТОЈ седи од десната страна на БОГА, 
слушајќи ја исповедта за моите гревови и 
оваа молитва.8 Ја отворив вратата на мое-
то срце и те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ во моето срце.9 Измиј ги сите мои 
нечисти гревов и преку скапоцената крв 
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано намес-
то мене, на крстот на Голготата.10 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.11 СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ 
никого нема да отфрлиш, а тоа значи дека 
нема да ме отфрилиш ниту мене.12 Затоа 
знам дека ТИ си ме слушнал и дека ТИ си 
ми одговорил и знам дека сум спасен.13  
ТИ се заблагодарувам ГОСПОДЕ ИСУСЕ 
за спасението на мојата душа и благодар-

носта моја ќе ја изразам правејќи го она 
што ТИ го заповедаш и нема повеќе да 
грешам.14

„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.15 Вредно учете ја 
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и 
правете го она што таа ви го кажува.16 

Сите нови верзии на Библијата не се 
преведени од оригиналните списи, а так-
ви се на пример Новата интернационал-
на 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 све-
штенствата 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 СЕКУЛАР-
НИ 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 кра-
де 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 Небес-
ни за да го истурам благословот врз вас, па 
дури да нема ниту доволно место за него. 
Ќе ги прекорам оние коишто ги уништува-
ат вашите плодови земни, па лозата ваша 
во полето нема да остане без плод, кажа 
ГОСПОД САВАОТ. И блажени ќе ве на-
рекуваат сите народи: затоа што ќе бидете 
земја на благослови, вели ГОСПОД САВА-
ОТ“ (Малахија 3:8-12) 

(Продолжува од страница 4)

ДАЛИ БОГ ДОЗВОЛУВА ЖЕНАТА ДА АБОРТИРА
ДОКОЛКУ ТАА ЕЖРТВА НА СИЛУВАЊЕ?

Ве молиме, контактирајте нé доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на  други теми коишто можеби ве интересираат.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел +1(661) 252-5686  •  Факс +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide им обезбедува место за живеење, со сите неопходни нешта за живот, на сите 
оние кои што се наоѓаат во рамките на нашата американска локација, и кои што вистински сакаат, со сето срце, 

сета душа, ум и сила, да му служат на ГОСПОДА.
Службата се одржува во Њујорк, секој вторник, во 20 часот и на другите локации, во ноќните часови.

Ве молиме повикајте го бројот +1(908) 937-5723 за повеќе информации. ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ.
Побарајте ја книгата Месијата (The Messiah) од Пасторот Аламо, којашто ни покажува дека ХРИСТОС бил спомнат во 

Стариот Завет, во повеќе од 333 пророштва.
Станете работник во жетвата на душите, со тоа што ќе станете дистрибутер на литература на Тони Аламо.

Сета наша литература и аудио пораки се бесплатни, вклучително и транспортот.
Ако некој се обиде да ви наплати за тоа, ве молиме повикајте го бројот +1(661) 252-5686.

ОВАА ЛИТЕРАТУРА ГО СОДРЖИ ВИСТИНСКИОТ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Дела 4:12).
НЕ ФРЛАЈТЕ ЈА, ДАЈТЕ МУ ЈА НА НЕКОЈ ДРУГ.

Оние од вас, кои што сте во други земји, ве охрабруваме да ја преведете оваа литература на вашиот 
мајчин јазик. Ако ја препечатувате, ве молиме вклучете го и ова авторско право и регистрацијата:

© Авторски права декември 2013, 2015 година Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано декември 2013, 2015 година 
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