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од Тони Аламо
Колку повеќе го знаеме ИСУС, толку
повеќе ќе знаеме дека ТОЈ е повеќе од доволен. Ако сакаме да го следиме ХРИСТОС, ќе треба да живееме различно од
она што ни кажува светот. Критиката
што ја трпиме е нашиот симбол за чест.
Да го спознаете ИСУС значи да го
спознаете ТАТКОТО.1 „Филип МУ рече:
ГОСПОДЕ, покажи ни го ТАТКОТО, и
тоа ќе биде доволно за нас. ИСУС му одговори: Филипе, толку долго време сум
со вас, зар сѐ уште не ме знаеш? Оној
што ме видел МЕНЕ, го видел ТАТКОТО. Тогаш како можеш да речеш: Покажи ни го ТАТКОТО!“ (Јован 14:8-9).
Ние луѓето треба да судиме сѐ
според СЛОВОТО БОЖЈО.2 „За
тој што МЕ отфрла и не ги прима
МОИТЕ зборови, има еден што ќе
му суди: СЛОВОТО што го изговорив, тоа ќе му суди на судниот ден“
(Јован 12:48).

Секогаш бидете му благодарни на
БОГА за сѐ што имаме.3 Побарајте од
БОГА да ве просветли како САМИОТ
СЕБЕ. НЕГОВОТО СЛОВО нè просветлува за тоа како да навлеземе во
СЛОВОТО БОЖЈО, СВЕТИОТ ДУХ, и
не само на седмиот ден, туку секој ден,
затоа што секој ден е седми ден.4 Седмиот ден треба да одмараме во ГОСПОДА, оставајќи го стариот и грешен
начин на живот (Евреите 4:1-11).
Мојата душа е во Светиот оган за
СВЕТИОТ ДУХ. Бидете подготвени да
помогнете во носењето на крстот за
другите (Галатјаните 6:2). ИСУС дојде за
болните, а не за здравите! ИСУС рече:
„На оние што се здрави не им е потребен лекар, туку на оние што се болни. Не
дојдов за да побарам да се покаат праведниците, туку грешниците“ (Марко 2:17).
Католиците веруваат дека постојат
два суда, од кои првиот е чистилиште-

то. Тоа не е вистина. Не постои чистилиште!5 СЛОВОТО БОЖЈО вели:
„Исто како што на луѓето им е предодредено еднаш да умрат, по што следи
судот [еден суд, нема реинкарнација]“
(Евреите 9:27). Вечноста е за довека.
Католиците се премногу суеверни и
премногу еретици.
Ако сме се родиле повторно, ние
не правиме грев, туку грев прави ѓаволот.6 „Тој кој прави грев, од
ѓаволот е, затоа што ѓаволот греши уште од почетокот“ (I Јован 3:8).
Ние не сме грешници, туку чеда
БОЖЈИ, нација на кралеви и свештеници! „Само тие што се водат според БОЖЈИОТ ДУХ, се чеда БОЖЈИ“
(Римјаните 8:14). „А вие сте избрана генерација, кралско свештенство,
свет народ, посебни луѓе, кои треба да
искажувате пофалби кон ОНОЈ што
(Продолжува на страница 2)
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11:28-30, Рим. 8:1-6, Евр. 4:9-10 5 Мат. 25:31-46, Евр. 9:27, 10:26-29, Откр. 20:12-15 6 Рим. 6:1-4, Гал. 2:16-20, I Јован 3:9
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ве повикува да излезете од темнината и да дојдете во НЕГОВАТА чудесна
светлина“ (I Петар 2:9).7
Во Матеј 10:40 ИСУС вели: „Тој што
те прима тебе, ме прима МЕНЕ, а тој
што ме прима МЕНЕ, го прима НЕГО
кој МЕ има испратено“. ИСУС сака да
каже: „Ако не ме примите мене, Тони
Аламо, којшто проповедам точно онака како што пишува во СЛОВОТО
БОЖЈО, значи не го примате ИСУС,
и не го примате ТАТКОТО. Судејќи
по она што го вели ИСУС, има многу
луѓе што нѐ примаат!“

Луѓето лажно зборуваат дека БОГ
никогаш не заминува од луѓето што
ГО спознале.8 Но, има голем број луѓе
кои дозволиле Сатаната да навлезе
во нив, а потоа да ги користи.9 Присуството на БОГА, НЕГОВИОТ ДУХ,
навистина ги напушта, а тие „не знаат“, тие тоа не го знаат!10
Добри работи им се случуваат на оние
кои чекаат. „Со својата трпеливост ќе си
ги спасите своите душите“ (Лука 21:19).
Зошто Католиците велат дека латинскиот јазик е Свет, кога Библијата
НЕ била напишана од Римјаните, туку
од оние Евреи, кои зборувале еврејски,
арамејски и хеленски грчки јазик,
којшто е грчкиот јазик зборуван од Евреите? Евреите биле народот што БОГ
го искористил да го примат ДУХОТ за

да го напишат Светото Писмо, а тоа
во никој случај не биле Римјаните! Петар никогаш не бил Папа. Тој бил еден
од апостолите на ХРИСТОС, а исто
и ученик на ХРИСТОС.11 ИСУС нè
предупредува да се држиме настрана
од лажни пророци и лажни религии.12
„Внимавајте на лажни пророци кои ви
приоѓаат во овча кожа, но однатре се
грабливи волци“ (Матеј 7:15).
БОГ никогаш не рекол дека бракот
мора да биде само со една сопруга.13 Голем број светци имале повеќе од една
сопруга.14 Жената смее да има само
еден сопруг.15 БОГ, ХРИСТОС, никогаш не го осудува ова, но ги осудува
хомосексуалните истополови бракови
и сите облици на хомосексуалност!16
(Продолжува на страница 4)
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ПИСМА ДО ПАСТОР АЛАМО

Замбија

Слуги на Бога,
Со ова писмо сакам да му искажам
почит на Бога за сѐ што прави во животите на луѓето преку вашата литература,
Божји луѓе. Голем број од луѓето што ја
читаат оваа литература, му го предаваат својот живот на Господ Исус Христос.
На други пак, им се подигнува вербата и
тие го фалат Бога за таквиот благослов.
Се чувствувам почестен од фактот дека
преку вашата литература станав евангелист. Допирам до луѓето со ова Слово
Божјо. Освен тоа, мојата куќа стана центар каде што луѓето можат да дојдат до
Словото Божјо. Јас се чувствувам почестен од ова. Господ и понатаму испраќа
сѐ повеќе луѓе кои од најразлични делови на мојот далечен град и од други соседни места доаѓаат кај мене за да земат
дел од литературата и да ја дистрибуираат со молитва и со внимание. За таа
цел се молам да ги зголемите пратките
со оваа литература, за Господ да може
преку нас да допре до што поголем број
места. Ве молиме да ни испратите што
повеќе теми за да можеме што потемелно да ја извршуваме оваа благородна
задача, да допреме до голем број души
со евангелието, особено преку вашата

Тексас

литература, слуги Божји. Се молам да
допреме до најзаборавените делови
од нашата земја преку вашата литература додека го шириме евангелието
низ светот. Ве молиме да ни испратите
3.000 примероци од најразлични теми
од литературата. Испратете ни повеќе
примероци од „Суви коски“, „Тешка планина“, „Подгответе се“, „Тајните на Папата“ и „Внимавајте на благословите на
Ватикан“ за читање.
Ние се молиме за вашите цркви, за
Господ што повеќе да ве благослови додека ја ширите оваа порака до сите делови на светот. Јас лично се заколнав да
го ширам ова слово за да учествувам во
големата заповед [за ширење на Христовото учење во сите делови на светот].
Господ нека ве благослови што
повеќе и нека ви дари вечна бесмртност бидејќи ја извршувате Неговата голема заповед на земјата.
Бог нека ја благослови вашата работа и работата на вашата црква и на
вашите семејства.
Со почит во Христос,
Чилеше Амос Муселема
Мпулунгу, Замбија, Африка
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Драги Пасторе Тони Аламо,
Јас сакам Христијанска евангелска
музика. Таа е толку духовна. Се надевам
дека ја има во оживувањето што Господ
го има планирано. Одлично. Се сеќавам
дека Ве гледав Вас и Сузан на телевизија
кога имав 12 или 15 години. Бидејќи бевме шест браќа и сестри, моравме сите
да гледаме на еден телевизор. Ве гледав
само околу 3 минути, но не го заборавив
прекрасното чувство што го добив додека го гледав вашето Христијанско шоу.
Со љубов, Исела
Ел Пасо, Тексас

Уганда

Мојата душа беше извлечена од
темнината кога случајно од еден
пријател добив еден од вашите билтени. Целосно ми го промени животот.
Би сакал да добијам неколку билтени.
Тоа ќе биде почеток за Уганѓаните
да ја спознаат моќта на Бога. Јас сум
спасен и го сакам Бог и сакам да Му
служам до крајот од животот.
Бог богато да ве благослови.
Очеан Хедрин
Кампала, Уганда, Африка

Германија

Драги браќа и сестри во Христа,
Ве поздравувам со скромност во драгоценото име на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Ја гледав вашата вебстраница и многу ми се допаѓа. Би бил многу среќен доколку е
возможно да ми испратите Христијанска литература (летоци,
билтени, книгата Месијата (The Messiah), Библија) за да им ја
поделам на моите сонародници. Одев во затвор и ги посетував луѓето таму. Верувам дека многу ќе им се допаднат вашите
учења. Би ви бил благодарен доколку ми одговорите откако ќе
го добиете моето писмо. Останете благословени во Господа.
Андре Ј. Шен
Санкт Августин, Германија

Индија

Евангелистот Г. Прасант Хенри и членовите на неговата
група, дистрибутери на билтените на Пастор Аламо во
Андра Прадеш, Индија

Шкотска

Почитувана Цркво,
Имате одлична веб-страница, вистинска Протестантска веб-страница. Би ве замолила да ми
испратите Библија и литература.
Бог нека биде со вас,
Мери
Глазгов, Шкотска, Обединетото Кралство
Драги и сакани луѓе на Христа,
Топли поздрави од срце до вас и до сите сакани членови на Христијанската црква Тони Аламо во драгоценото име на нашиот Господ и Спасител Исус Христос!
Се надевам дека ги добивте фотографиите од
делењето на литературата. Вашата литература ми е
од голема помош во ширењето на евангелието. Таа е
многу моќно оружје за придобивање души за Христос. Затоа би ве замолил да продолжите редовно да
ми праќате литература за да завладее кралството Господово во оваа безбожна земја.
Ние се молиме за вас, за вашите луѓе во црквата,
вашите семејства и за сите заложби за издигнување
на кралството Господово на оваа земја преку
Христијанската црква Тони Аламо. Очекуваме да ни
одговорите што поскоро. Вашиот молитвен охрабрувачки одговор ќе ни даде голема сила да работиме
понапорно за Неговата слава.
Однапред ви благодарам.
Ваши во Негова Служба,
Евангелист Г. Прасант Хенри,
Црква Харвест Индија
Област Вест Годавари, Андра Прадеш, Индија

Пакистан

Перу

Драги Пасторе Тони Аламо,
Слава му на Бога за оваа прекрасна работа што ја вршите. Ги добив
Вашите пораки преку пошта. Навистина сум многу среќен што ги добив
и мислам дека се полни со духовна мудрост и духовен раст. Веќе ги споделив овие пораки со некои од моите пријатели и тие се многу среќни и
заинтересирани да го шират Словото Божјо. Ве молам да ми испраќате
повеќе литература секој месец, а, исто така, и вашата книга Месијата
(The Messiah). Ве молам да се молите за мене и за моите пријатели додека ги споделуваме овие пораки
со други изгубени души. Бог
да нè благослови сите. Пасторе Тони Аламо, уште еднаш Ви
благодарам што ми ги испраЦРКВИТЕ АЛАМО НА ИНТЕРНЕТ тивте Вашите пораки.
www.alamoministries.com М.М.
Карачи, Синд, Пакистан

(Преведено од шпански јазик)
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Брате,
Ги добив Вашите пораки на касета.
Тие се голем благослов. Продолжете да
ми испраќате литература од Библијата.
Потребни ми се повеќе примероци од
Библијата и од книгата Месијата (The
Messiah), билтени и сета литература што ја
имате, затоа што тие се голем благослов за
нас. Бог да Ве благослови.
Браќа, продолжете да ја испраќате вашата литература. Ве молам да не заборавите на мојата лична молба за Библиските студии. Ние придобиваме голем број
души за Христос. Се молиме еден ден да
нè посетите овде во Перу. Бог да ве благослови, браќа.
Андрес Чироке
Силва Суљана, Перу

ДА ГО ИМАШ
ХРИСТОС ВО СЕБЕ
(Продолжува од страница 2)
ИСУС е СЛОВОТО БОЖЈО (Јован
1:1, 14). Да го знаете ИСУС значи да
го знаете СЛОВОТО БОЖЈО. ИСУС,
СЛОВОТО, исто така, е СВЕТИОТ
ДУХ и Вечниот живот. За да имате Вечен живот во себе, ХРИСТОС преку
ДУХОТ мора да биде во вас. За тоа да
се случи, кажете ја следнава молитва:
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 гревов и преку скапоцената крв ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо мене, на крстот на Голготата.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 спротивставува 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 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.
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, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

Ве молиме, контактирајте нé доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на други теми коишто можеби ве интересираат.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел +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 април 2011, 2015 година Сите права се задржани Светски пастор Тони Аламо ® Регистрирано април 2011, 2015 година
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