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Суви коски
од

Тони Аламо

На Старозаветниот пророк Езекиел му била испратена визија од страна на Бога. Тој 
видел долина со суви коски, коишто го претставувале духовното мртвило на Израел и 
на светот. Визијата го претскажува првото доаѓање на Христа, Неговото проповедање 
на евангелието и резултатот, првото воскреснување од мртвите во вечниот живот за 
сите оние кои што веруваат во „Словото на Господа“.1

Бог  му рече на Езекиел: „Сине човечки, можат ли да оживеат овие 
коски?“ (Можат ли оние кои што биле духовно мртви, повторно да ожи-
веат?) Езекиел рече: „Господи, Ти кој што си ги направил, го знаеш тоа“.2

1 Езек. 36:1, 4   2 Езек. 37:3, орг. Хеб.   3 Езек. 37:4-5, орг. Арам.   4 Ез. 37:11   5 Бит. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Исх. 19:6, 32:10, Псал. 22:27, Исa. 2:2, Јован 
11:51-52, Дела 10:34-35, Ефес. 1:10, Евр. 8:8-12, I Пeт. 2:9-10, Откр. 5:9, 14:6 и многу други   6 Јован 15:1, Рим. 11:17, 19, 23, 24, Откр. 7:4   7 I Пeт. 2:9   8 Рим. 15:12, I 
Кор. 15:15, 16, Кол. 2:12, 3:1, I Сол. 4:16, Откр. 20:5-6,   9 Мaт. 13:39, потл. 24, I Кор. 15:24, Евр. 9:26, I Пeт. 4:7   
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СВЕДОШТВОТО НА ТОНИ АЛАМО

Бог повторно му прозбори на проро-
кот, велејќи: „Изречи пророштво за 
тие коски и кажи им, O суви коски, 
чујте го Словото Господово. Така им 
вели Господ Бог на овие коски; Гле-
дајте, Јас ќе внесам здив во вас и вие 
ќе оживеете“.3

Израел знаел дека во потполност 
исчезнал како нација.4 Сé до денешен 
ден тие се безнадежно поделени. Но, 
Бог му кажал на Езекиел дека Тој ќе 
подигне друга нација, поголема од 
првиот Израел, којшто не престану-
вал да греши. Вториот Израел ќе биде 
составен од луѓето од секоја нација 
во светот,5 остаток од избраните Ев-
реи и мноштво на Неевреите преса-
дени во Вистинската Лоза (Христа).6 
Тоа ќе биде голема, света нација на 
оние кои што биле подигнати од мр-
твиот живот на гревовите во вечниот 
живот.7 Тие никогаш не би биле поде-
лени против Бога. Ова беше првото 
воскресение низ воскреснувачката 
сила на Христа.8

Во 1964-та година, пред моето прво 
воскресение преку Христа, јас, Берни 

Хофман, исто така познат како Тони 
Аламо, бев добро познат по грешење-
то и безбожноста, и немав никакво 
знаење за Бога. Немав ниту идеја дека 
Бог постои. Словото Божјо ми нали-
куваше на приказни и митови, и не 
можев да разберам како луѓето можат 
да веруваат во Бога или во Неговиот 
Син. Не можев да им верувам на оние 
кои што кажуваа дека веруваат во 
Бога, бидејќи тие беа лицемери. Тие 
грешеа исто колку и јас, ако не и по-
веќе од мене. Јас го знам тоа, бидејќи 
лутав наоколу заедно со нив. Сите ние 
бевме еден куп мртви, суви коски. Се 
лутев кога некој ќе се обидеше да ме 
преобрати во Христијанин, бидејќи 
Библијата за мене претставуваше гу-
бење време. Животот којшто го жи-
веев не ми оставаше време за игри 
или за бајки. 

Во индустријата на маркетингот ме 
сметаа за број 1. Јас бев одговорен за 
успешните кариери на многу познати 
пејачи и глумци, како и за успешните 
промоции на неколку добро позна-
ти производи за домаќинство. Мојот 

најлош кошмар во тоа време беше 
да се преобратам и да дистрибуирам 
евангелистички летоци за Исуса по 
ќошињата на улиците, живеејќи во 
некакви сиромашни квартови, про-
поведајќи го евангелието и органи-
зирајќи народни кујни за исхрана на 
гладните луѓе. 

Во средината на 60-тите светот не 
ми изгледаше толку добар. Не ги са-
кав дрогите или валканите луѓе кои 
што имаа морал како свињите. На-
вистина го мразев тоа што хипи дви-
жењето му го праваше на Холивуд, 
на „Сансет Стрип“ и на светот. А што 
се однесува до мене, јас навистина 
не бев светец. Не ми беше гајле дали 
луѓето прават гревови, сé додека не 
парадираат пред семејствата со деца. 
Светот за мене беше завршен, мртов, 
сув, гаден  и мрачен.9 Ништо веќе не-
маше некаква вредност. Верувам дека 
и другите луѓе во светот исто така го 
знаеја тоа, па затоа земаа дроги за да 
избегаат од реалноста. Црквите беа 
лицемерни;  очигледно секој го зна-
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еше тоа многу добро. Целиот свет 
беше мртов во своите гревови и пре-
стапи.10 Светот беше една огромна 
долина полна со суви коски, токму 
како онаа што ја видел Езекиел.11

Јас го сретнав Исуса во канцела-
ријата на Беверли Хилс, на еден мно-
гу натприроден начин. Никој не може 
ниту да замисли колку бев исплашен, 
но сепак среќен кога Бог ми потврди 
дека Тој и Неговиот Син навистина 
постојат. Бев воодушевен да го дожи-
веам Неговиот прекрасен Свети Дух 
и да го чујам Неговиот моќен глас 
којшто продираше низ секое делче 
од моето тело, како да бев некој вид 
на филтер низ којшто зборовите по-
минуваа напред и назад. Неговото 
присуство беше волшебно и топло. 
Неговиот Дух силно ме притисна 
како да е моќниот стисок на раката 
на Бога. Неговите зборови ми кажаа: 
„Застани на нозе и кажи им на луѓето 
во оваа соба за Господа Исуса Христа 
и за тоа дека Тој повторно ќе се вра-
ти на земјата, или сигурно ќе умреш“. 
Кога Неговиот Дух дојде во канцела-
ријата и ме притисна, ми беше даде-
на свесноста за Неговата неверојат-
на интелигенција што не може да ce 
искаже со зборови.12 Тој беше секој 
атом и секој молекул. Тој беше возду-
хот. Тој знаеше сé што се беше случи-
ло во минатото и сето што требаше 
да се случи во иднината.13 Почуству-
вав срам бидејќи знаев дека Тој знае 
сé што дотогаш имав направено. По-
тоа ми покажа дека Рајот и Пеколот 
навистина постојат. Знаев каде ќе 

отидам ако не го направам тоа што 
Тој ми го кажа...а тоа не беше Рајот.

Иако беше застрашувачки за 
мене,14 истовремено  беше и прекрас-
но да се знае дека Бог е вистински и 
жив и дека го претставуваше сето она 
што пророците и апостолите го има-
ат кажано за Него. Тој воопшто не се 
изменил  од деновите кога ги создал 
небесата, земјата и сето она што е во 
нив.15 Веднаш знаев дека секогаш ќе 
му се плашам, ќе му се восхитувам, ќе 
го почитувам, ќе го сакам и ќе му слу-
жам. Знаев дека ќе бидам повеќе од 
подготвен да живеам, да бидам про-
гонуван и да умрам за Него, правејќи 
го тоа весело, со сета радост.16

Откако Бог ме ослободи од функ-
цијата којашто ја имав во таа канце-
ларија, почнав да го прашувам: „Што 
сакаш да направам? Ќе направам сé 
што ќе ми кажеш“. Не добив никаков 
одговор, па си помислив дека сака да 
одам во црква. Си мислев дека најго-
лемата е најдобра; отидов таму, но 
не го најдов Него. Потоа отидов и во 
други цркви, но Тој пак не беше таму. 
Потоа почнав да читам книги коишто 
имаа илустрации на кориците од не-
кои луѓе со долги бради кои што из-
гледаа мудро и побожно, облечени 
во религиозна облека, но знаев дека 
книгите се погрешни бидејќи кажуваа 
дека не треба да се плашиме од Бога,17 
дека Бог не им се заканува на луѓето и 
дека можете да грешите, без да одите 
во Пеколот.18 Не бев загрижен поради 
таквиот Бог; бев загрижен за наоѓање-
то на Богот кој што ми се закани,19 Бог 
кој што ми ги покажа Рајот и Пеколот, 
терајќи ме да направам нешто коешто 
никој друг не можеше да ме натера да 
го направам, нешто коешто никогаш 
не сакав да го направам.

Никогаш не ни помислував дека 
вистината може да се најде во Би-
блијата, бидејќи ги имаше во многу 
голем број. Чувствував дека сè она по 
кое што пошироката јавност тежнее-
ше не може да биде мудро, бидејќи 

верував дека сите луѓе се глупави. Ко-
нечно почнав да ја читам Библијата и 
го пронајдов планот за спасението во 
неа, а исто така ги најдов и упатства-
та коишто водеа кон вечниот живот, 
кои кажуваа како да растеме во Хри-
ста и како духовно да станеме главни 
душо-победници за Него.20

Кога за прв пат почнав да ја читам 
Библијата, почувствував дека Божја-
та сила ме притиска на истиот оној 
начин на којшто ме притисна во кан-
целаријата на Беверли Хилс. Потоа 
Бог ми покажа и други визии од Рајот 
и од Пеколот.21 Извикнав кон Бога: 
„Господе, не праќај ме во Пеколот!“ 
Потоа го видов Рајот и го почувству-
вав мирот којшто владее таму.22 Иако 
бев духовно слеп, гол и мал, му кажав 
на Бога дека сум спремен да останам 
слеп, гол и безначаен, само ако  би 
можел  да го чувствувам тој небесен 
мир засекогаш. Уште еднаш го видов 
Пеколот и уште еднаш извикав кон 
Бога барајќи милост и прошка. Тогаш 
моќта на Отецот, Синот и на Светиот 
Дух навлезе во моето смртно тело.23 
Со мојата вера во Исуса и со крвта 
којашто Тој ја дал  за мене, како и со 
мојата вера во Словото Божјо коешто 
го слушнав и му се покорував,24 по-
чувствував како тежината на секој 
грев којшто дотогаш сум го извршил, 
се крева од мојата душа.25 Се почув-
ствував чисто и безгрешно.26 Нешто 
навистина прекрасно ми се случило  
и сето тоа ми се случуваше и беше 
наменето за мене, од Христа Исуса, 
„Светиот од  Израел“.27 Бев многу 
среќен што сум ослободен од грево-
вите и што ја поседувам таа нова сила 
којашто ме сочува од понатамошно-
то грешење, што сакав да му кажам за 
тоа на целиот свет, за сите луѓе исто 
така да го запознаат Него и да имаат 
вечен живот. 

Откако влегов во служба за Хри-
ста уште од 1964, чувствувам како 
духовната срж постојано се истура од 
Небесата врз овие суви коски, секој 
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Калифорнија
Драги пасторе Аламо,

Ви го пишувам ова писмо со силата на 
Светиот Дух, облечен во полната воена 
опрема, во оклопот на Бога (Ефес. 6:10-
17). Неодамна, низ духовниот раст и за-
едништвото со одреден брат во Божјата 
војска, ми се открија преку Светиот Дух 
одредени тајни и вистини од Библијата. 
Знам дека Бог сега ги припрема Своите 
избраници, бидејќи наидов на тоа чи-
тајќи една страница од Вашите изданија. 
Морам да кажам дека Бог во клучен 
момент ми ја даде Вашата литература, 
токму тогаш кога требаше да дознаам 
за некои одредени вистини. Навистина 
сум импресиониран од Вашите цркви. 
Вие сте вистина во најсурова смисла, 
незасладена, којашто ми укажува на 
сите вкусни аспекти на пророштвото. 
Ве молам да ме сметате за Ваш член и 
да го ставите моето име на Вашата ли-
ста за испраќање пошта, за да можам и 
јас да растам во Светиот Дух, наоружан 
со Божјиот меч на вистината. Во момен-
тов се наоѓам во државниот затвор, па 
ве молам да не ми испраќате книги со 
тврди корици. Не сум во можност да до-
нирам некои финансиски средства, но 
затоа моите молитви за цутењето на Ва-
шите моќни цркви и на Вашата целосна 
институција секогаш ќе бидат со Вас.
Искрено Ваш,
Б. Л.                        Коркоран, Калифорнија

Свештеник соработник М.Ц. на Христијанските цркви на Тони Аламо, ги 
дистрибуира билтените на пасторот Аламо—Демократска Република Конго
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пат кога ја читам Библијата. Божјо-
то Слово постави духовна тетива 
околу овие суви коски, покривајќи 
ги со месото и кожата на духовниот 
оклоп. Секое Слово Божјо сé повеќе 
и повеќе го вградуваше Христа во 
моето срце. Јас сé уште можам да по-
чувствувам како секое Божјо Слово 
го вдахнуваше Светиот Дух во мојата 
душа, давајќи ми сила да застанам и 
да ги згаснам сите огнени стрели кои-
што Сатаната ги испукал кон мене во 
текот на годините. Секој ден, сé по-
веќе знам дека „ние сме нешто повеќе 
од освојувачи“ во Христа Исуса,28 
и дека ние сме „целосни во Него“.29 
Исто така знам колку е важно да се 
следи секое Слово на Исуса, кој што 
неколку моменти пред Своето воз-
несување на Небесата,  во еден облак 
кажал: „Одете по целиот свет и про-
поведајте го Евангелието на секое су-
штество“.30 (Проповедајте ѝ на секоја 
сува коска, на оние кои што се ду-
ховно мртви, за да можат да го „чујат 
Словото на Господа“.31) 

„Оној што ќе поверува и ќе се по-
крсти, ќе биде спасен; но, оној што 
нема да поверува, ќе биде проко-
лнат.“32

Ако сте како мене и ако не сакате 
да бидете проколнати, туку да бидете 

Драги пасторе Аламо, мој сакан и од 
Бога даден пасторе,

Благоста, милоста и мирот од Отецот 
и од Исуса Христа, нашиот Господ, нека 
постојано бидат врз Вас и Вашите цркви. 
Му се заблагодарувам на Бога, кому 
му служев од 1994-та како евангелист 
во Мусома, Танзанија. Работев на 
проширувањето на моето свештенство 
низ целата земја, па дури и надвор од 
Танзанија. Драг пасторе, го немам чуено 
Вашиот глас, ниту Вашите проповеди, 
ниту пак го имам видено Вашето лице, 
но затоа можев, преку литературата 
којашто ја добивам и читам, да дознаам 
за прекрасните пораки како што се 
„Суви Коски“, „Месијата“ и „Божја 
Фарма“, напишани од Вас, пасторот 
Тони Аламо, најголемиот меѓународен 
говорник. Преку оваа литература 
ја сфатив и ја разбрав Вашата 
сегашна и идна загриженост во 
врска со црквата, којашто е телото 
на Христа. Јас и моите колеги 
Господовата служба, како и новите 
преобратеници, кои преку Вашата 
литература го прифатија Христа, 
оформивме заедница којашто ја 
нарековме, Црква на Заедницата 
на Верници – [Believer Community 
Church (B.C.C.)]. Нашата желба е 
да ги прошириме Вашите цркви 
во Источна Африка, особено 

Танзанија

во Танзанија, како и да напредуваме и да 
се прошириме и кон некои оддалечени 
села. Пасторе, Ве молиме за Вашата 
помош. Кога би можеле да нé снабдите 
со неколку звучници, со генератор, исто 
така и со неколку Библии коишто ќе 
бидат за новите преобратеници, како и со 
литература од Вашите проповеди, за да 
можеме да ги задоволиме нашите потреби 
во ова евангелиско свештенствување и во 
евангелизацијата на родната земја. Преку 
ова ќе добиете обилни благослови од Бога. 
Бог нека ги благослови Вашите  цркви  и 
нека го воздигне Вашиот духовен живот, 
заради Вашата добро сработена работа. Го 
цениме и искрено го очекуваме Вашиот 
позитивен одговор.
Ваш во Христа,
O.E.M.               Танзанија, Источна Африка
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(Б) Исаија 53 (продолжение)
(9) ПОЖРТВУВАНИТЕ СТРА-

ДАЊА на Месијата заради нас, 
Исаија 53:4-6, 8, 10-12:

„Тој навистина ги понел жалости-
те НАШИ и ги носел тагите НАШИ... 
Беше повреден заради престапи-
те НАШИ, во модрици беше зара-
ди беззаконијата НАШИ: казната 
за НАШИОТ мир падна на НЕГО; 
и преку НЕГОВИТЕ рани НИЕ се 
исцеливме...Господ на НЕГО го по-
ложи беззаконието на сите нас... За 
престапите на МОЈОТ НАРОД беше 

погоден... Затоа душата Негова ќе 
биде понуда за грев“. „Тој ќе ги по-
несе беззаконијата НИВНИ...Тој ги 
понесе гревовите на многумина“.1

Извонредниот факт од ова по-
главје е страдањето на Месијата за-
ради нас. Ова чудесно поглавје содр-
жи само дванаесет стихови, но во нив 
четиринаесет пати е објавена доктри-
ната на застапничкото страдање за 
сите човечки гревови. Целиот дел (Ис. 
52:13-53:12) е преплавен со овој кон-
цепт и никогаш мистеријата не беше 
решена сé додека Господа Исуса не 

го „направи…грев за нас“ (2 Кор. 
5:21) и  „умре за нашите гревови“ 
(1 Кор. 15:3).

Јехова „го положил на Него 
беззаконието на сите нас“ (Ис. 
53:6). Месијата бил божествениот 
Избавител на кој што паднале сите 
огнени зраци на пресудата, кои 
инаку би паднале на човештвото. 

Колку е прекрасна Божјата милост 
изразена преку Христовите страдања 
заради нас! Така, крстот воедно станал 
и Христовото најголемо понижување, 
но и Неговата најголема слава - и 
одреденото средство преку коешто ќе 
може да се донесе спасение за луѓето.

Кога Господ Исус дошол, Тој ги 
исполнил овие месијански предвиду-
вања преку Својата искупителна смрт 
на крстот: „Тој Сам во Своето тело ги 
понесе нашите гревови на дрвото“ (1 
Пет. 2:24).

(10) Месијата СВОЕВОЛНО, без 
приговор, ќе страда, Исаија 53:7:

„Тој беше измачуван, но страдаше 
доброволно и устата Своја не ја отво-
ри: како јагне Тој беше одведен на ко-
лење, и како што е овцата пред стри-
жачите свои безгласна, така и Тој не ја 
отвори устата Своја“.

Другите страдалници обично мр-
морат или се жалат, особено кога се 
неправедно третирани - но тоа не 
бил случај со страдалничкиот Месија. 

1 Божествениот Автор оневозможува која било мудрост или учење да ја елиминира доктрината на пожртвуваните страдања и смртта на Месијата од овој пасус преку 
често презентирање, и во форми толку различни, а сепак исти, што оној кој ќе успее на едно место, задолжително ќе го сретне на друго.

Наш сакан и духовно драгоцен брате и 
водач, пречесен Тони Аламо, 

Поздрави и наклони од индиските 
браќа во Христијанските Цркви  на 
Тони Аламо од Индија. Бев навистина 
радосен и благодарен кога ги примив 
Светите Писма и другата литература 
од Вас, вклучувајќи ја тука и книгата 
„Месијата“. Моите христијански браќа 
и јас, низ молитва го дистрибуираме 
вистинскиот план за спасението до оние 
кои што знаат англиски јазик, а исто 
така се обидуваме и да ја преведеме оваа 
уникатна литература на нашиот мајчин 
јазик, за оние кои што не знаат англиски 
јазик и живееат во селата. Голем број луѓе, 
возачи на автобуси и на автомобили, 
ученици во средните училишта, 
студенти по медицина и инжинерство, 
како и работници и работодавачи по 
фабриките, учители и сите оние кои што 
ќе ја примат оваа литература со големо 
интересирање, стануваат благословени 
од оваа литература, која во себе го носи 
вистинскиот план за спасение. Голем 
број луѓе од нашиот град, преку Вашата 
литература го примија  Исуса Христа 

ИНДИЈА

Братот Т.Р. ја дистрибуира динамичната, душо-освојувачка книга на 
пасторот Аламо, „Месијата“- Раџахмундри, Индија

Ова е извадок од книгата на пасторот Аламо, „Месијата“
Најголемото чудо во печатен облик: 

Запис за 
Месијата

Според Библиско пророштво
„Сите пророци сведочат за НЕГО“ (Дела 10:43). 

„Во книжевниот том напишан за Мене“
(Псалм 40:7, Евреите 10:7).

за својот личен Спасител. Ве молиме да 
ја  поддржите нашата  црква  во Вашите 
драгоцени молитви. 

Со почит од Вашиот слуга во Него-
вото лозје.
Искрено Ваш,
Пастор Н.Т. 
Рампачодаварам Мандал
Индија
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Тој доброволно се предал Себеси на 
Својата задача на „носењето на на-
шите гревови“ и како јагне отишол на 
колење. Во возвишена и великодушна 
тишина Месијата ќе го издржи сето 
тоа до крај, бидејќи таква била волјата 
на Јехова. Тука можеме да ја видиме 
несфатливата тајна на бесконечната 
љубов. 

Во Новиот Завет, кога Исус Христос 
бил тепан, лажно обвинет, малтрети-
ран, исмеван, кога плукале на Него, 
го прогонувале, го влечеле, го шибале 
и го распнале, кај Него немало ниту 
пламенче на гнев, ниту обвинувања 
против Своите џелати, ниту гласно не-
годување, туку само молитва. 

По многуте лажни сведоци кои 
што се појавиле и сведочеле против 
Него, првосвештеникот го прашал: 
„Ништо ли не одговараш?... Но Исус 
молчеше“ (Мат. 26:59-63).

Вака гласи Исусовата молитва до-
дека ги трпел измачувањата на распе-
тието: „Оче, прости им оти не знаат 
што прават“ (Лука 23:34). (Продолжува на страница 6)

Пасторот Мајк Омоасегун со неколку верници од својата конгрегација 
ја прима душо-освојувачката литература на пасторот Тони 
Аламо и Библијата од верзијата на кралот Џејмс, од страна на 
Христијанските цркви на Тони Аламо - Сулеја, Нигерија

Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации  - ù(661)252-4362

Целата оваа постапка е толку не-
вообичаена, толку во спротивност со 
човечката природа и искуство, што не 
може, а да не бидеме погодени, тро-
гнати, колку заради чудното проро-
штво, толку и заради неговото неве-
ројатно исполнување.

(11) Кога ќе биде одведен од за-
творот и судот, Месијата нема да 
има АДВОКАТ којшто би се заземал 
за Неговиот случај, ниту пак прија-
тел којшто би ја прогласил Неговата 
невиност, Исаија 53:8:

„Со сила и со суд се ослободија од 
Него: и кој ќе го прогласи  Неговиот 
род?“

Во Синедрионот постоел еден оби-
чај, во случаите на „судење за живот“ 
да се повикаат оние кои нешто знаат, 
а што може да биде во полза за об-
винетиот, да истапат и да го објават 
тоа. Тоа не било испочитувано во су-
дењето на Исус од Назарет, туку Не-
говиот забрзан случај на потсмевли-
вото судење пред Синедрионот, бил 
во очигледна спротивност со нивните 

сопствени одредби и бил против сите 
стандарди на правото и праведноста.

Исус морал сам и без заштита да се 
појави пред корумпираната еврејска 
хиерархија и пред претставниците на 
најголемата нееврејска сила во тоа вре-
ме. Никој не се појавил да го преземе 
Неговиот дел. Јуда го издал; Петар под 
заклетва се одрекол од Него; а други-
те ученици го „оставиле и избегале“ 
(Мат. 26:56). Многу од жените, кои што 
за време на Неговото свештенству-
вање му служеле, стоеле „и од далеку 
набљудувале“ кога Тој бил распнат 
(Мат. 27:55). Во часот кога имал најго-
лема потреба, гледано од човечка глед-
на точка, НИТУ ЕДНА ЛИЧНОСТ НЕ 
ЗАСТАНАЛА ПОКРАЈ НЕГО. Висти-
на. Подоцна, кога исцрпувачките часо-
ви на страдање го отрпнале Неговото 
скршено тело, Неговата мајка Марија, 
неколку верни жени и Јован, Неговиот 
сакан ученик, „застанале покрај“ кр-
стот; но во текот на Неговото судење 
и во текот на раните часови од Него-

Од нашата дваесет и четири 
часовна молитвена и 

информативна линија:
Бевме повикани од Д.Р. од Мека-

листеровата библиотека, којашто е во 
составот на Фулеровата богословија 
во Пасадена, Калифорнија, којшто нé 
извести за тоа како нашол неколку 
наши билтени на земја и како ги про-
читал. Рече дека многу му се допаднале 
и дека би сакал да го ставиме на нашта 
листа за испраќање пошта. Ни кажа 
дека сака да му ги испратиме сите бил-
тени и секое литературно дело коешто 
било напишано од страна на пасторот 
Тони Аламо. Тој рече дека би сакал да 
направи колекција на сите литературни 
дела напишани од страна на пасторот 
Тони Аламо, така што истражувачите 
коишто би дошле во неговата библио-
тека би можеле да научат нешто повеќе 
за Словото Божјо и за пасторот Аламо. 
Тој беше навистина возбуден во врска 
со сето тоа. Рече дека навистина би са-
кал да наполни една полица од негова-
та библиотека само со литературата на 
пасторот Тони Аламо. Исто така рече 
дека пасторот Аламо зборува за нешта-
та онакви какви што тие навистина се.
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(Продолжува од страница 5)
вото распетие, Тој бил оставен сам - 
апсолутно сам. Никогаш во човечката 
историја се нема случено некој да биде 
така потполно заборавен од страна на 
своите пријатели и сакани, како што 
тоа бил случај со Исуса. 

Исус бил уапсен, НЕ од страна на 
вистинските официјални лица, туку 
од страна на толпата, на бандата: „го-
лемо мноштво луѓе со мечови и ста-
пови, кои беа испратени од страна на 
првосвештениците и на старешините 
народни“ (Мат. 26:47). Дури и Самиот 
Исус ја прокоментирал недоследноста 
на нивната постапка и пристап: „Како 
на разбојник сте излегле ли со мечо-
ви и колови да Ме фатите? Секој ден 
седев со вас, подучувајќи во храмот и 
не Ме фативте. Но, сето ова се случи 
за да се исполнат пророчките писма“ 
(Мат. 26:55-56).

Лажни сведоци биле наговорени 
да сведочат против Него „за да Го по-
губат“ (Мат. 26:59), и Му беше судено 
ноќе, што беше против законот.

Во римскиот суд, кога Пилат за-
лудно се обидувал да најде некоја 
причина за праведно да го обвини, 
ги запрашал луѓето: „Какво зло има 
направено?“ Единствените одговори 
коишто ги добил биле неразумните 
извици на толпата, којашто поттикна-
та од страна на своите водачи викала: 
„Нека биде распнат...нека биде расп-
нат“ (Мат. 27:22-23). Потоа, кога Пи-
лат видел дека зборовите на разумот и 
на правдата не можат да надвладеат и 
дека настанал уште поголем „метеж“, 
тој само зел  вода, кукавички ги измил 
рацете пред народот и им го предал 
Исуса за да можат да Го распнат (Мат. 
27:22-26). Тоа претставувало најлош 
случај на кршење на правдата во ана-
лите на сета историја.

Но, Христовата невиност не била 
посведочена само од страна на Пилат 
- „Јас во Него не наоѓам вина“ (Јован 
19:6), но, исто така и постариот ме-
сијански пророк: „Тој немаше сторено 
никаква суровост  и во устата Негова 
немаше лага“ (Иса. 53:9).

МЕСИЈА Замбија
Драги пасторе Тони Аламо,

Навистина сум среќна што ви го 
пишувам ова писмо. Како сте пасто-
ре?  Се надевам дека сте добро, според 
милоста на Семоќниот Бог. Го прочи-
тав вашиот Светски билтен, „Водачи-
те и басните“, бидејќи Бог, на еден чу-
десен начин, ми дозволи да дојдам до 
него.  По читањето, се почувствував 
многу благословена и посакав да ви 
напишам едно писмо. Ви благодарам 
за прекрасните пораки коишто допи-
раат до оние кои што се изгубени и 
неспасени, така што Христос може да 
навлезе и во нивните животи. Многу 
луѓе низ вашата литература посегнаа 
по Христа и се избавија од ѓаволот. 
Бог нека ве благослови финансиски, 
физички и духовно. 

Пасторе, јас сум млада дама која 
што се омажи пред пет години. Пред 
две години го посветив мојот живот 
на Исуса Христа, а од тогаш Господ 
беше многу милостив кон мене. Имав 
визија дека треба да го проповедам 
вистинското евангелие за Исуса на 
другите луѓе. Ние, жените во Афри-
ка, со векови бевме држени во пран-
гите на традиционалните митови, 
па затоа ја имам вистинската желба 
да му се предадам себеси на нашиот 
Господ. Пасторе, потребни ми се 
Библии, книги, билтени, снимени 
Божји пораки и нешто повеќе лите-
ратура, којашто би ми помогнала во 
сведочењето кај изгубените души. 

На крајот би сакала да побарам мате-
ријали за проучување на Библијата и 
некои песни снимени на касети. .
Ваша во Христа,
Л. М.            Исока, Замбија

Драги пасторе Тони Аламо,
Ви ги испраќам моите среќни и 

искрени поздрави во името на на-
шиот Господ Исус Христос. Му бла-
годарам на Бога за вашиот живот и 
за начинот на којшто испланирал да 
ве употреби во што подоброто ши-
рење на Словото Божјо, за да може 
да стигне и до најдалечните краишта 
на светот и да доведе до спасение на 
многу души. Пасторе Аламо, госпо-
дине, порано бев паганин, но бев спа-
сен од злите нешта, од страна на еден 
мој колега, а кога ги прочитав вашите 
пораки во билтените, најдов мир во 
моето срце и сигурен сум дека Бог 
го менува мојот живот. Бргу сфатив 
дека Бог посакува во себе да ја вса-
диме Неговата праведност. Пасторе 
Аламо, барам една или две Библии 
на англиски јазик, за да можеме мојот 
пријател и јас да го читаме Словото 
на Семоќниот Бог. Мирот на нашиот 
Господ нека секогаш биде со вас и со 
вашиот дух. Многу ви благодарам за 
вашата љубезност, а им заблагодару-
вам и на внимателните личности кои 
што одговараат на ваквите барања. 
Благодарам,
Г.Н.             Китве, Замбија 

Мексико
Почитуван пасторе Аламо,

Вашата литература којашто содржи многу интересни пораки и 
сведоштва од најразличните делови на светот, стигна дури и до местото 
кадешто се наоѓам. Нема сомнеж дека Бог навистина ве користи со цел 
Неговата порака на спасението да стигне до секое човечко суштество. 
Веќе седум и пол години се наоѓам во затвор, поради транспорт на 
марихуана. Во текот на последните две години од мојот престој тука, Бог 
му се манифестираше на моето мизерно постоење, на еден навистина 
специфичен начин. Се надевам дека ќе бидам ослободен оваа година, 
па затоа сакав да знам дали можете да ми ја испратите вашата книга 
„Месијата“ и некоја друга литература којашто би ми помогнала во 
преобратувањето на моите синови.   
M.A.       Монклова, Коахуила, Мексико

Продолжува во билтенот книга . 06100
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Гана
Сакан и љубезен пасторе,

Навистина бев возбуден што ми ги 
испративте вашите билтени. Минатата 
недела добив пакет со ваши билтени. 
Драг слуга на нашиот Господ, луѓето беа 
многу задоволни кога ги читаа. Нашите 
пријатели во селото, со кои што секогаш 
ги споделуваме нашите дарови и кои што 
ги посетуваме за молитвените состано-
ци, со нетрпение сакаат да ги прочитаат, 
а некои души се препородија читајќи ги 
писмата на другите луѓе. Многу се раду-
ваме и ве молиме да нè ставите на ваша-
та листа за испраќање пошта, за да ни 
испратите некои евангелистички мате-
ријали. Потребни ни се неколку Библии, 
вашата литература и би биле навистина 
среќни ако ни испратите некои поучни 
материјали од вашите цркви. 

Се молиме за вас, за вашиот сакан син 
Сион и за сите луѓе кои што работат за-

Драги пасторе, 
Поздрави во името на Господа Исуса 

Христа. Амин. Последните билтени коишто 
ми ги ипративте веќе се дистрибуирани и 
пријатно ме изненадија промените што се 
случија во животите на луѓето кои ветија 
дека ќе му служат на Господа со сето свое 
срце, а некои од нив ветија и дека ќе ви 
пишат во врска со тоа. Би сакал да побарам 
25 копии од книгата со наслов „Месијата“ и 
150 од вашите различни билтени, неколку 
Библии и било која друга литература 
којашто би можела да ми помогне во 
процесот на дистрибуција и евангелизација, 
а би им помогнала и на некои членови од 
моето семејство, како и на пријателите и на 
другите заинтересирани луѓе кои што сакаат 
да дознаат нешто повеќе за Господа Исуса 
Христа. Јас навистина сакам да станам еден 
од вашите свештеници тука во Нигерија. 
Сакам да дознаам што би ми било потребно 
да го постигнам тоа. Можев да видам дека 
раката на Бога е врз вашиот живот и цркви, 
па би сакал и јас да се вклучам во тоа 
помазание и благодет, коешто се наоѓа врз 
вашиот живот и цркви. Со нетрпение го 
очекувам вашиот одговор. 
Ваш во Господа,
R.M.            Порт Харкорт, Нигерија 

Нигерија

Писма до пасторот Аламо Toro

та“, многу сум возбуден што можам 
да ви кажам дека и јас конечно го 
прифатив Исуса Христа за мојот ли-
чен Спасител и знам дека Тој дошол 
и умрел на крстот за мене. Порано 
живеев во светот не знаејќи за Бога, 
ниту за Неговиот Син, Месијата, но 
по читањето на вашата литература 
знам дека порано бев изгубен, но 
сега се пронајдов, знам дека порано 
бев во мракот, а сега Господ Бог ме 
изведе на светлината. Тоа значи дека 
сега сум повторно роден христија-
нин и син на живиот Бог. Во момен-
тот сум без Библија, па би ве замо-
лил, ако е можно, да ми испратите 
една, а и вашата брошура „Месија-
та“. Кога би можеле да ми испрати-
те и некои други книги коишто би 
ми помогнале добро да го запознам 
Бога, навистина би го ценел тоа. 
Сега  присуствувам на богослуж-
бите во Пентакосталната црква во 
Кофоридуа. Господ Бог богато да ве 
благослови за добрата работа што ја 
работите. 
Искрено ваш,
Д. Ф.        Кофоридуа, Гана

Драги пасторе Тони,
Ви благодарам што ми ја испративте 

вашата книга со наслов „Месијара“, плус 
десетте билтени. Овие материјали до-

несоа духовна свесност и нов жар 
за Божјата работа во мојот живот. 
Вашите билтени ги дадов на некои 
мои пријатели христијани кои што 
ја запоставија својата вера, па кога 
подоцна ги посетив, сите ја изра-
зија својата голема радост заради 
оживувањето во Духот и се чув-
ствуваа многу добро како резултат 
на читањето на вашите билтени. 
Овие луѓе чувствуваат глад за ва-
шите билтени, па затоа ве молам 
да бидете толку љубезни и да ми 
испратите околу 150 билтени и не-
колку Библии за новите преобра-
теници, кои што навистина имаат 
потреба од тоа. Многу сум ви бла-
годарна што ќе ми ги испратите. 
Ви благодарам за вашите добри 
поуки во врска со Божјото Слово, 
кое така предано го предавате. Се-
моќниот Бог нека продолжи и по-
натаму да ве благословува. Верата 
поместува планини.
Вашата ќерка во Христа, 
T.O.                      Кумаси, Гана

едно со вас во вашата црква. Бог богато 
да ве благослови. Пред сé, би ве замолиле 
со сите средства да се молите за нас. Мо-
литвата е таа што ја придвижува моќната 
рака на Семоќниот Бог. Без молитвата, 
ние само „залудно ги вртиме нашите тр-
кала“. Ве молиме да се помолите за наши-
те студенти доброволци, кои што одат до 
оддалечените села и планини за да рабо-
тат за Господа. Молете се да ја сочуваат 
храброста, верата и љубовта. Духот на Го-
спода нека биде ваш предводник и водач. 
Нека се сети обилно да ве благослови. Се 
молиме на Бога да имате долг Ве сакам во 
љубовта на Христа,  
Ве сакам во љубовта на Христа,  
A.C.             Акра, Гана

Возљубен во Христа,
Многу сме среќни што го 

примивме вашето писмо. Исто 
така сме среќни и заради лите-
ратурата којашто ни ја испрати-
вте. Бог навистина делува пре-
ку неа. Преку вашите брошури 
успеавме да освоиме околу 
15-тина души коишто дојдоа кај 
Христа, па затоа се молиме сите 
да добиете богати благослови 
од Бога.

Што се однесува до ЦД-ата, 
потребни ни се заедно со Би-
блиите, за помош на новите 
преобратеници. Каква ни е си-
туацијата во моментот, не би мо-
желе да си ги дозволиме. Того е 
многу сиромашна земја. 

Со нетрпение ќе ги исчекува-
ме ЦД-ата и  Библиите за Велиг-
денскиот крстоносен поход. 

Останете благословени во 
Исусовото име, Амин.
Останете благословени во Ису-
совото име, Амин.
Преч. Хенри Џејмс           Ломе, Того

Драги пасторе,
Ви испраќам поздрави дури 

од Гана. По читањето на вашата 
литература со наслов „Месија-
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(Продолжува од страница 3)
спасени, тогаш кажете му ја оваа мо-
литва на Бога:

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај 
милост за мојата душа, за мене греш-
ниот.33 Верувам дека ИСУС ХРИСТОС 
е СИНОТ на живиот БОГ.34 Верувам 
дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал 
СВОЈАТА скапоцена крв заради про-
штевање на сите мои претходни гре-
вови.35 Верувам дека БОГ го воскрес-
нал ИСУСА од мртвите, преку силата 
на СВЕТИОТ ДУХ,36 и дека во овој 
момент ТОЈ седи од десната страна на 
БОГА, слушајќи ја исповедта за моите 
гревови и оваа молитва.37 Ја отворив 
вратата на моето срце и те повикувам 
ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето 
срце.38 Измиј ги сите мои нечисти гре-
вови преку скапоцената крв ТВОЈА, 
којашто ја имаш пролеано наместо 
мене, на крстот на Голготата.39 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.40 СЛОВОТО ТВОЕ ка-
жува дека ТИ никого нема да отфрлиш, 
а тоа значи дека нема да ме отфрилиш 
ниту мене.41 Затоа знам дека ТИ си ме 
слушнал и дека ТИ си ми одговорил и 
знам дека сум спасен.42 ТИ се заблагода-

33 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   34 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   35 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9   36 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   37 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13   38 I Кор. 3:16, Откр. 
3:20   39 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14   40 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14   41 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 
10:13   42 Евр. 11:6   43 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   44 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5   45 5 Мојс. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Н. 1:8, 
22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

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.43

По спасението, ИСУС ни кажува да 
се крстиме, во целост потопувајќи се во 
вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ 
и на СВЕТИОТ ДУХ.44 Вредно учете ја 
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и 
правете го она што таа ви го кажува.45

Сите нови верзии на Библијата не 
се преведени од оригиналните спи-
си, а такви се на пример Новата ин-
тернационална верзија – (NIV), или 
Новата Верзија на Кралот Џејмс – 
(NKJV). Вака гласи цитатот од Римја-
ните 13:1-4 во оригиналните списи: 
„Секоја душа нека им се покорува 
на високите сили. Затоа што не по-
стои друга власт освен онаа на БОГА: 
властите коишто постојат се ракопо-
ложени од страна на БОГА. [Властите 
на БОГА на земјата се свештенствата 
на евангелието.] Па така, оној кој што 
им се спротивставува на властите, им 
се противи на уредбите на БОГА: и 
тие кои што се спротивставуваат ќе 
ја примат својата осуда. Затоа што 
владетелите не се страв за добрите 
дела, туку за злите. Сакаш ли да не 
се плашиш од власта? Прави го она 
што е добро, па ќе бидеш пофален од 
неа: БИДЕЈЌИ ТАА МУ СЛУЖИ НА 
БОГА ЗА ТВОЕ ДОБРО. [НЕ СИТЕ 
СЕКУЛАРНИ ВЛАДИ ИЛИ ВЛАДИ-
НИ АГЕНЦИИ СПАЃААТ ТУКА!!!!  

Библијата за нив ни кажува дека се од 
Сатаната.]“

ГОСПОД сака вие и на другите да 
им соопштите за вашето спасение. 
Можете да станете дистрибутер на 
евангелската литература на пасторот 
Тони Аламо. Литературата бесплатно 
ќе ви ја испратиме. Јавете ни се, или 
испратете ни е-пошта за да добиете 
повеќе информации за тоа. Споделе-
те 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). 

СВЕДОШТВОТО
НА ТОНИ АЛАМО

MACEDONIAN—Vol. 06000—Tony Alamo’s Testimony—Dry Bones

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 1995, 2012, 2013, 2014 Сите права задржани Светски Пастор Тони Аламо ®Регистрирано1995, 2012, 2013, 2014


