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Том 06000Пастор Тони Аламо

Светски билтен

(Наставак на страни 2)

Суве кости
Тони Аламо

Бог је старозаветном пророку Језекиљу послао привиђење. Пророку се прика-
зало поље сувих костију које су представљале духовно мртвило Израела и целог 
света. То привиђење је предсказивало први Христов долазак, Његово пропове-
дање јеванђеља и исход свега тога, прво ускрснуће из мртвих у вечни живот оних 
који верују у „Реч Господњу“.1

Бог је упитао Језекиља: „Сине човечји, хоће ли оживети ове кости?“ [Да ли ови 
духовни мртваци могу поново да оживе?]. Језекиљ је одговорио: „Господе Господе,  

1 Јез. 36:1, 4   2 Јез. 37:3 (изворно на хебрејском)   3 Јез. 37:4, 5 (изворно на арамејском)   4 Јез. 37:11   5 1 Мој. 17:4·16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, 2 Мој. 19:6, 32:10, 
Пс. 22:27, Ис. 2:2, Јн. 11:51-52, Дап. 10:34-35, Еф. 1:10, Јев. 8:8-12, 1 Пет. 2:9-10, Отк. 5:9, 14:6, и пуно других   6 Јн. 15:1, Рим. 11:17, 19, 23, 24, Отк. 7:4   7 1 Пет. 2:9   8 
Рим. 15:12, 1 Кор. 15:15, 16, Кол. 2:12, 3:1, 1 Сол. 4:16, Отк. 20:5-6   
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СВЕДОЧАНСТВО ТОНИЈА АЛАМА

Ти знаш, ти који си их створио.“2 
Бог се поново обратио пророку ре-
чима: „Пророкуј за те кости, и кажи 
им: сухе кости, чујте реч Господњу. 
Овако говори Господ Господ овим 
костима: Гле, ја ћу метнути у вас дух 
[дах], и оживећете.“3

Израел је знао да је као народ са-
свим пропао.4 Као народ, он је и дан 
данас безнадежно подељен. Али Бог 
је рекао Језекиљу да ће створити 
други народ бољи од првог народа 
Израела који је непрекидно живео у 
греху. Други Израел ће се састојати 
од људи из свих народа на свету5, 
дела изабраних Јевреја и мноштва 
незнабожаца који су накалемљени 
на прави чокот.6 То ће бити велики, 
свети народ састављен од људи који 
су подигнути из мртвила грешног 
живота у вечни живот.7 Он се 
никад неhе поделити против Бога. 
То је било прво васкрснуће снагом 
Христовог васкрснућа.8

Пре него што сам први пут 
васкрсао у Христу, 1964. године ја, 
Берни Хофман, познат и као Тони 
Аламо, био сам добро познат по 
својим гресима и безбожности, и 
нисам знао апсолутно ништа о Богу. 
Нисам имао појма да Бог постоји. 
За мене су Божје речи биле басне 
и митови, и нисам никако могао да 
разумем како људи могу да верују 
у Бога или Његовог Сина. Нисам 
веровао онима који су тврдили да 
верују у Бога јер су били лицемер-
ни. Грешили су исто колико и ја, 
или чак и више од мене. Знам то 
јер сам се дружио с њима. Сви смо 
били гомила мртвих, сувих костију. 
У то време сам се љутио ако би неко 
покушао да ме преобрати и од мене 
направи хришћанина јер је Свето 
писмо за мене било губљење време-
на. Живот који сам водио није ми 
остављао времена ни за какве иrре 
и бајке.

Сматрали су ме најбољим у 
маркетингу. Био сам одговоран за 
успешне каријере многих светски 
познатих певача и глумаца, као и за 
успешне промоције неколико добро 
познатих производа за домаћин-
ство. У то време најгора ноћна мора 
ми је било да будем преобраћен и 
делим летке о Христовом учењу на 
уличним ћошковима, живот ми-
сионара који проповеда јеванђеље 
у гету и организовање народних 
кухиња за сиромашне и гладне. 

Током шездесетих година свет 
ми није изгледао веома привлачно. 
Нисам волео дрогу као ни прљаве 
људе животињског морала. Било ми 
је одвратно оно штo је хипи покрет 
донео Холивуду, Сансет булевару и 
свету. Ни ја сам нисам био светац. 
Није ме у ствари било брига штo 
људи живе у греху; једино ми је било 
важно да те своје грехе не показују 
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пред породицама са децом. За мене 
је свет био дошао до краја, био је 
мртав, сув, одвратан и мрачан.9 
Ништа више није имало никакву 
вредност. Верујем да су исто као ја 
и други људи на свету знали за то и 
да су се одали дрогама како би по-
бегли од такве стварности. Цркве 
су биле пуне лицемерства; изгледа 
да су то сви знали. Цео свет је био 
мртав због својих преступа и гре-
ха.10 Свет је био огромно поље пуно 
cyвиx костију, баш онаквих какве је 
Језекиљ видео.11

Срео сам се с Исусом на веома 
натприродан начин у једној канце-
ларији на Беверли Хилсу. Нико не 
може да замисли колико сам био 
ужаснут а у исто време и пресрећан 
када ми је Бог доказао да Он и Његов 
Син заиста постоје. Био сам надасве 
узбуђен када сам осетио Његов сил-
ни Свети Дух и чуо Његов моћни 
глас који је продирао у сваки делић 
мога тела као да сам филтер који 
пропушта речи тамо-амо. Његово 
присуство је било величанствено 
и грејало ми је срце. Његов Дух ме 
је притискао снажно као моћни 
стисак Божје руке. Његове речи су 
ми рекле: „Устани и причај људима 
у овој соби о Господу Исусу Христу 
и кажи им да ће Он поново доћи на 
земљу. Ако ли то не учиниш, сигур-
но ћеш умрети“. Када је Његов Дух 
ушао у ту канцеларију и када ме је 

притиснуо, постао сам свестан Ње-
гове неизрециве, невероватне инте-
лигенције.12 Он је био сваки атом и 
молекул. Он је био ваздух. Знао је 
све што се догодило у прошлости 
и све што ће се догодити у будућ-
ности.13 Осећао сам се постиђен 
јер сам знао да Он зна све што сам 
икада урадио. Онда ми је показао 
да рај и пакао стварно постоје. Знао 
сам где ћу отићи ако не урадим оно 
што ми је рекао... сигурно не у рај.

Иако сам био ужаснут,14 било је 
и дивно знати да Бог постоји и да је 
жив и да је све оно што су о Њему 
говорили пророци и апостоли. 
Уопште се није променио од времена 
када је створио небо и земљу и све 
оно што се налази на њима.15 Одмах 
сам знао да ћу га се увек бојати, да 
ћу му се увек дивити, поштовати га, 
волети га и да ћу му увек служити. 
Знао сам да сам више него спреман 
да живим, страдам али и умрем за 
Њега и да бих то урадио драге воље 
и с великим уживањем.16

Када ме је Бог пустио да одем 
из те канцеларије, запитао сам Га: 
„Шта желиш да урадим? Урадићу 
све што будеш тражио од мене“. Ни-
сам добио никакав одговор па сам 
помислио да жели да одем у цркву. 
Веровао сам да је највећа црква 
најбоља; зато сам отишао у највећу, 
али Њега нисам нашао. Онда сам 
обишао и друге цркве. Ни у њима Га 
није било. Затим сам читао књиге на 
чијим су корицама биле слике људи 
с дугачким брадама и у црквеним 
одорама који су изгледали пресвето 
и мудро, али сам знао да те књиге 
греше јер у њима пише да се не 
треба бојати Бога,17 да Бог не прети 
људима и да људи могу да греше а да 

не заврше у паклу.18 Нисам бринуо 
због таквог Бога; бринуо сам да 
треба да пронађем Бога кога сам се 
плашио.19 Бога који ми је показао рај 
и пакао и натерао ме да урадим оно 
на што нико други не би могао да 
ме натера, оно што ни ја сам никад 
нисам пожелео да урадим.

Никад нисам помислио да се ис-
тина може наћи у Светом писму јер 
га је свуда било на претек. Осећао 
сам да оно за чим већина људи 
тежи не може бити паметно пошто 
сам сматрао да су сви људи глупи. 
Коначно сам почео да читам Свето 
писмо. У њему сам пронашао план 
спасења и упутства за вечни живот 
која су показивала како се одраста 
у Христу и како Му се духовно 
предаје.20

Кад сам тек почео да читам 
Свето писмо, осећао сам ону исту 
Божју моћ која ме је притиснула у 
оној канцеларији на Беверли Хилсу. 
Онда ми је Бог показао друге визије 
раја и пакла.21 Завапио сам Богу: 
„Господе, не шаљи ме у пакао!“ 
Тада сам видео рај и осетио његов 
мир.22 Иако сам био духовно слеп, 
наг и мали, рекао сам Богу да сам 
спреман да останем такав – слеп, 
наг, ништаван – ако будем стално 
oceћao тај рајски мир. Још једном 
сам видео пакао и поново зава-
пио Богу да ми се смилује и да ми 
опрости. Тада је снага Оца и Сина 
и Светога Духа ушла у моје смртно 
тело.23 Својом вером у Исуса и у крв 
Његову, коју је због мене пролио, 
као и својом вером у Божје речи 
које сам чуо и послушао,24 осетио 
сам да ми је са душе скинут сваки 
rpex који сам икада починио.25 Осе-
тио сам се очишћеним и чедним.26 
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12 4 Мој. 24:16, 1 Сам. 2:3, Јов 21:22, Пс. 32:8, ПрС. 2:6, 3:20, 9:10, Лк. 1:77, Рим. 11:33, 1 Кор. 1:25, 2:16, 3:19, 
2 Кор. 4:6   13 Пс. 44:21, 94:11, Иса. 46:9-10, 1 Кор. 3:20, 1 Јн. 3:20, Отк. 21:6, 22:13   14 1 Мој. 35:5, 3 Мој. 26:16, 
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4:35-36, 15:5, 8, 15 -16, Отк. 14:18   21 Ис. 5:14, 14:9, Лк. 16:22-31, Дап. 7:55-56, Отк. 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 
2:10, 21:2-5, 10: 27, 22:1-5   22 Рим. 5:1, Еф. 2:14, Флп. 4:7, Кол. 3:15, 1 Сол. 5:23, 2 Сол. 3:16   23 3 Мој. 26:11-12, 
Јн. 14:16, 2 Кор. 6:16, 1 Пет. 2:5, 1 Јн. 3:24   24 Авак. 2:4, Мт. 17:20, Лк. 7:50, Дап. 20:21, 26:18, Рим. 1:17, 3:28, 
5:2, 10:17, 11:20, Гал. 2:16, 3:11, Еф. 2:8, 2:17, Јев. 10:38   25 Мк. 14:24, Јн. 6:53, Дап. 20:28, Рим. 3:25, 5:9, Еф. 1:7, 
2:13, Кол. 1:14, 20, Јев. 9:12, 14, 22, 1 Пет. 1:18-19, Отк. 1:5, 5:9   26 Јев. 10:19-22, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14  

9 Мт. 13:39, гл 24, 1 Кор. 15:24, Јев. 9:26, 1 Пет. 4:7   
10 Еф. 2:1, 5, Кол. 2:13   11 Јез. 37:1   
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Калифорнија
Драги пасторе Аламо,

Пишем ово писмо са снагом Светога 
Духа и у пуној ратној опреми, у оклопу 
Божјем (Ефесцима 6:10-17). Недавно 
су ми се откриле  неке одређене истине 
и тајне из Библије кроз Светога Духа 
и кроз духовни развој и заједништво 
са братом у Божјој војсци. Знам да Бог 
сада припрема Своје изабранике а 
наишао сам на једну страницу из ваше 
публикације. Морам да кажем да ми је 
Бог дао вашу литературу у кључном 
тренутку, када је требало да сазнам 
одређене истине. Заиста сам импре-
сиониран вашом црквом. Ви сте једна 
сирова истина, незашећерена, која ми 
указује на све укусе пророчанства. 
Молим вас, ставите ме на листу својих 
чланова и додајте моје име на своју  
листу за слање поште тако да и ја могу 
да напредујем у Светоме Духу, наору-
жан Божјим мачем истине. Налазим се 
у државном затвору па Вас зато молим 
да ми не шаљете књиге с тврдим 
корицама. Нисам у стању да донирам 
финансијска средства, али зато свима 
вама шаљем своје молитве за процват 
ваше моћне цркве.
Искрено ваш,
Б.Л.                    Коркоран, КалифорнијаМ.Ц, Проповедник и сарадник хришћанских цркава Тонија Алама дели билтене 

пастора Тонија Алама—Демократска Република Конго

27 Пс. 89:18, Дап. 3:13-14   28 Рим. 8:37, 1 Jн. 4:3-4   
29 Кол. 2:10   

(Наставак на страни 8)

Догодило ми се нешто дивно, а то је 
за мене учинио Исус Христ, „Свети 
Израиљев“.27 Толико сам био cpeћан 
што сам се ослободио rpexa и што 
имам ту нову снагу која ми не до-
звољава да грешим да сам желео ту 
cpeћy да поделим са целим светом 
како би и он спознао Бога и добио 
вечни живот.

Иако служим Христу још од 1964. 
године, кад год узмем да читам Све-
то писмо осетим како ми се с небеса 
у оне некад суве кости улива духов-
на срж. Божја Реч је ове некада суве 
кости обложила духовним жилама 
и покрила их месом и кожом ду-
ховног оклопа. Свака Божја реч још 
је дубље накалемила Христа у моје 
срце. Још увек могу да осетим како 
свака Божја реч уноси у моју душу 
дах Светог Духа, што ми даје снагу 
да одолим искушењима и угасим 
све ватрене стреле којима ме ђаво 
годинама гађа. Сваки дан све више 
знам да „у свему овоме побјеђујемо 
ради“ Исуса Христа28 и да смо сви 
„испуњени у Њему“.29 Такође знам 
колико је важно да се следи свака 

Драги пасторе Аламо, мој вољени и 
од Бога дани пасторе, 

Нека благодат, милост и мир од 
Бога Оца и Христа Исуса, нашег 
Господа, буду с вама и вашом црк-
вом. Захваљујем Богу, којем сам 
служио од 1994. као јеванђелиста 
у Мусоми, у Танзанији. Радио сам 
на проширењу своје цркве широм 
целе земље, па чак и изван Танза-
није. Дакле, пасторе, нисам имао 
прилике да чујем ваш глас или 
ваше проповедање ни да видим 
ваше лице, али зато сам могао да 
преко ваше литературе, коју до-
бијам и читам, сазнам дивне поруке 
као што су „Суве кости“, Месија и 
„Божја фарма“ које сте написали 
ви, пастор Тони Аламо, највећи 
међународни говорник. Из 
ове литературе дознао сам 
и схватио вашу садашњу и 
будућу забринутост у вези с 
црквом, која је тело Христово. 
Ја, моје колеге у Господу и 
нови преобраћеници, који 
су прихватили Христа преко 
ваше литературе, оформили 
смо заједницу која се зове 
„Црква заједнице верника“ 
(Believer Community Church 

Танзанија

(B.C.C.) Наша је жеља да проширимо 
вашу цркву у источној Африци, посеб-
но у Танзанији, као и да напредујемо 
и проширимо се и до неких забачених 
села. Пасторе, молимо вас за помоћ. 
Да ли бисте могли да нам пошаљете 
звучнике, генератор, Библије за нове 
преобраћенике, као и литературу са 
учењима да бисмо задовољили своје 
потребе за проповедањем јеванђеља 
у нашој земљи? Бог ће вас штедро 
благословити због тога.  Нека Господ 
благослови вашу цркву и уздигне 
ваш духовни живот због вашег добро 
обављеног посла. Ценимо и искрено 
очекујемо ваш позитиван одговор.
Ваш у Христу, 
O.E.M.        Танзанија, источна Африка
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(Б) Исаија 53 (наставља се)
(9) Месијина ЗАСТУПНИЧКА 

СТРАДАЊА (Исаија 53:4-6, 8, 10-
12):

„А Он болести наше носи и не-
моћи наше узе на се, а ми мишљасмо 
да је рањен, да Га Бог бије и мучи. 
Али Он би рањен за наше престу-
пе, избијен за наша безакоња; кар 
беше на Њему нашег мира ради, и 
раном Његовом ми се исцелисмо 
... Од тескобе и од суда узе се, а род 
Његов ко ће исказати? Јер се истр-

же из земље живих и за преступе 
народа мог би рањен.... Kад поло-
жи душу своју у принос за грех.“ „И 
сам ће носити безакоња њихова.... 
И сам носи грехе многих.“1

Изузетна чињеница овог 
одељка је заступничко, заменско 
страдање Месије. Ово чудесно по-
главље садржи само дванаест сти-
хова, али четрнаест пута објављује 
учење о заступничком страдању за 
све људске грехе. Овај концепт је до-
минантан у целом одељку  (Исаија 

52:13-53:12), а мистерија је била 
решена тек када се Господ Исус 
„нас ради учини грехом“ (2. Дру-
га Коринћанима 5:21) и „умре за 
грехе наше“ (1. Друга Коринћа-
нима 15:3).

Јехова „пусти на Њ безакоње 
свих нас“ (Исаија 53:6). Месија је 
био божански Искупитељ, на кога 
су пали сви ватрени зраци пресуде 
који би иначе пали на човечанство. 
Како је чудесна Божја милост кроз 
Христово заступничко искупљење! 
Отуда је крст истовремено постао 
Христово највеће понижење, али и 
Његова највећа слава—као и сред-
ство којим  доноси спасење људима. 

Када је Господ Исус дошао, испу-
нио је ова месијанска предвиђања 
кроз Своју испаштајућу смрт на кр-
сту: „Који грехе наше сам изнесе на 
телу свом на дрво“ (1. Петрова 2:24).

(10) Месија ће страдати СВОЈЕ-
ВОЉНО и не жалећи се, Исаија 
53:7:

„Мучен би и злостављен, али 
не отвори уста својих; као јагње на 
заклање вођен би и као овца нема 
пред оним који је стриже не отвори 
уста својих.“

1 Божански аутор чини немогућим да било која генијалност или сазнање елиминише доктрину заступничког испаштања из овог пасуса тиме што га представља 
толико често и у толико различитих, а ипак истоветних облика, да онај који успе да то учини на једном месту, буде  приморан да се опет сретне с њом на другом.

Наш вољени и духовно драгоцени бра-
те и вођо, велечасни Тони Аламо, 

Поздрав и наклони од стране ваше 
индијске браће из индијског огранка 
Хришћанских цркава Тонија Алама. 
Био сам заиста радостан и захвалан 
када сам примио Света писма и још 
неку литературу, укључујући и књигу 
„Месија“. Моја хришћанска браћа и ја, 
уз молитву делимо прави план спасења 
онима који знају енглески језик, а поку-
шавамо и да преведемо ову јединствену 
литературу на наш матерњи језик за оне 
који не знају енглески и живе на селу. 
Велики број људи, возачи аутобуса и 
аутомобила, ученици средњих школа, 
студенти медицине и инжињерства, 
као и радници и послодавци у фабри-
кама, учитељи и сви који су примили 
ову литературу с великим интере-
совањем, добијају благослове од ове 
литературе која у себи носи прави план 
спасења. Пуно људи из нашега града је 
кроз вашу литературу примило Исуса 
Христа као свог личног Спаситеља.  
Молимо вас да у вашим драгоценим 

ИНДИЈА

Брат Т.Р. дели динамичну књигу пастора Тонија Алама за спас душе—
Раџамундри, Индија

Ово је одломак из књиге пастора Алама, Месија.
Највеће чудо у штампаном облику: 

Запис о 
Месији

Према библијском пророчанству
„За ОВО сведоче сви пророци“ (ДЕЛА АПОСТОЛСКА 10:43). 

„У почетку Књиге писано је за Мене“ 
(Псалми 40:7, Јеврејима 10:7).

молитвама подржите нашу цркву. 
С поштовањем ваш слуга у Његовом 

винограду.
Одано ваш,
Пастор Н.Т.
Рампачодаварам Мандал
Индија
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Други страдалници обично 
гунђају или се жале, посебно када 
се према њима неправедно одно-
се—али не и Месија који страда. Он 
се својевољно предао задатку који 
му је дат да „понесе наше грехе“ 
и отишао је као јагње на клање. У 
узвишеној и великодушној тишини 
Месија ће издржати све до краја, јер 
је таква Јеховина воља. Овде пред 
очима имамо несхватљиву тајну 
бесконачне љубави. 

У Новом завету, када су Исуса 
Христоса тукли, лажно оптужи-
вали, злостављали, када су му се 
ругали, пљували га, прогањали, ву-
кли, шибали и разапели, није било 
пламена озлојеђености, није било 
оптужби против Његових џелата, 
није било гласног јадања, већ само 
молитва. 

После многих лажних сведока 
који су се појавили против Њега, 
првосвештеник је рекао, „Зар ништа 
не одговараш?... А Исус је ћутао“ 
(Матеј 26:59-63).

Ево како се Исус молио док је тр-

(Наставак на страни 6)

Пастор Мајк Омоасегун с неколико верника из своје пастве прима 
литературу пастора Тонија Алама која спасава душу и Библије краља 
Џејмса од хришћанске цркве Тонија Алама из Сулеје у Нигерији

Линија за молитве и информације, отворена 24 сата—(661) 252- 5686

пео муке распећа: „Оче опрости им; 
јер не знаду шта чине“ (Лука 23:34)!

Цео овај поступак је тако не-
обичан, толико у супротности с 
људском природом и искуством, да 
човек не може а да не буде погођен, 
да не уздрхти, како због чудног 
пророчанства, тако и због његовог 
невероватног испуњења. 

(11) Када буде одведен из затво-
ра и суда, Месија НЕЋЕ имати ЗА-
СТУПНИКА да се заузме за Његов 
случај ни пријатеља да прогласи 
Његову невиност (Исаија 53:8):

„Од тескобе и од суда узе се: а род 
Његов ко ће исказати?“

У Синедриону је постојао обичај 
да се у случајевима „суђења за жи-
вот“ позову они који нешто знају у 
корист окривљеног, да иступе и кажу 
то што знају. То се није поштовало 
на суђењу Исусу из Назарета, већ је 
поступак на имитацији суђења које 
је обављено на брзину пред Сине-
дрионом био бесрамно супротан 

њиховим сопственим прописима и 
противан свим стандардима права 
и правичности.

Исус је морао да се појави сам и 
без заштите и пред корумпираним 
јеврејским првацима и пред пред-
ставницима највеће паганске силе 
на земљи у то време. Ниједна друга 
особа се није појавила да стане 
уз Њега. Јуда га је издао, Петар Га 
се под заклетвом одрекао, а други 
ученици Га „оставше и побегоше“ 
(Матеј 26:56). Многе жене које су 
му за време Његове мисије служи-
ле, „онде беху и гледаху издалека“ 
када је разапет (Матеј 27:55). У 
часу када му је било најпотребније, 
људски говорећи, НИКО НИЈЕ 
СТАО УЗ ЊЕГА. Истина, касније, 
после исцрпљујућих сати страдања 
од којих је Његово сломљено тело 
утрнуло, Његова мајка Марија, не-
колико верних жена и Његов воље-
ни ученик Јован „стали су“ поред 

Са наше 24-часовне линије 
за молитве и информације:

Назвао нас је Д. Р. из Мекалисте-
рове библиотеке, која је у саставу 
Фулеровог теолошког училишта у 
Пасадени, у Калифорнији, и рекао 
нам је да је нашао неколико билтена 
на земљи и да их је прочитао. Рекао 
нам је да су му се веома допали и 
да жели да га ставимо на листу за 
слање поште. Такође је рекао да 
жели да му пошаљемо сваки бил-
тен и сваку другу литературу коју 
је пастор Аламо написао. Жели 
да направи колекцију свих дела 
литературе пастора Алама тако да 
истраживачи могу да дођу у његову 
библиотеку и сазнају нешто више 
о Речи Божјој и о пастору Аламу. 
Био је веома узбуђен у вези с тим. 
Рекао је да жели да попуни једну 
полицу библиотеке само литерату-
ром пастора Алама. Такође је рекао 
да пастор Аламо приказује ствари 
онаквима какве јесу. 
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(Наставак са стране 5)

крста; али током Његовог суђења и 
током раних сати Његовог распећа, 
био је остављен сам—потпуно сам. 
Никада се у историји света није 
десило да неко буде тако потпуно 
заборављен од својих пријатеља и 
својих вољених као што је то био 
Исус. 

Исуса су ухапсили, НЕ прави 
званичници, него руља, олош: 
„људи многи с ножевима и с кољем 
(послати) од главара свештеничких 
и старешина народних“ (Матеј 
26:47). Чак је и Исус коментарисао 
недоследност њиховог приступа: 
„Као на хајдука изишли сте с но-
жевима и с кољем да ме ухватите, 
а сваки дан сам код вас седео учећи 
у цркви, и не ухватисте ме. А ово 
све би да се збуду писма пророчка“ 
(Матеј 26:55-56).

Лажни сведоци су били наговоре-
ни да сведоче против Њега „да би Га 
убили“ (Матеј 26:59), а суђено му је 
ноћу, што је било противзаконито.

На римскоме суду, када је Пилат 
узалуд тражио неки разлог да Га 
праведно осуди, питао је људе: „Как-
во је зло учинио?“ Једини одговори 
које је добио били су неразумни 
узвици гомиле коју су подстицале 
њене вође: „Да се разапне“ (Матеј 
27:22-23). Затим, када је Пилат ви-
део да речи разума и правде не могу 
преовладати и да настаје све већи 
„метеж“, као слабић је опрао руке 
од случаја и предао Исуса њима да 
га разапну (Матеј 27:22-26). То је 
био најгори случај кршења правде у 
аналима свеколике историје. 

Али Христову невиност није 
потврдио само Пилат—„Јер ја не 
налазим на Њему никакве криви-
це“ (Јован 19:6)—него и древни 
месијански пророк: „јер не учини 
неправду, нити се нађе превара у 
устима Његовим“ (Исаија 53:9).

МЕСИЈА Замбија
Драги пасторе Тони Аламо,

Веома сам срећна што вам пи-
шем ово писмо. Како сте, пасторе? 
Надам се да сте добро, по милости 
Свемогућег Бога. Прочитала сам 
ваш Светски билтен, „Вође и бајке“ 
јер ми је Бог на неки чудесан начин 
дозволио да дођем до њега. Након 
што сам га прочитала, осетила сам 
се веома благословљеном и поже-
лела сам да вам напишем писмо. 
Захваљујем вам на предивним 
порукама које допиру до изгубље-
них и неспасених душа тако да и у 
њихове животе уђе Христос. Много 
људи је преко ваше литературе по-
сегло за Христом и тако се спасило 
од ђавола. Нека вас Бог благослови 
финансијски, физички и духовно. 

Пасторе, ја сам млада жена, пет 
година у браку. Пре две године 
посветила сам свој живот Исусу 
Христу и Господ је био веома ми-
лостив према мени. Имам визију 
да другима проповедам право 
Исусово јеванђеље. Ми жене у 
Африци смо вековима биле држане 
у оковима традиционалних ми-
това, зато имам истинску жељу да 
предам себе нашем Господу. Пас-
торе, требају ми Библије, књиге, 
билтени, снимљене Божје поруке 
и још више литературе која би ми 
помогла у сведочењу изгубљеним 

душама. На крају бих затражила 
материјале за проучавање Библије 
и песме снимљене на касетама. 
Ваша у Христу,
Л. М.                              Исока, Замбија

Драги пасторе Тони Аламо,
Шаљем вам своје срећне и искре-

не поздраве у име нашега Господа 
Исуса Христа. Захваљујем Богу за 
ваш живот и за начин на који је ис-
планирао да вас што боље употреби 
за ширење Божје Речи, тако да она 
може да допре у све крајеве света 
и спаси много живота. Пасторе 
Аламо, господине, раније сам био 
паганин али ме је један мој колега  
спасао од злих ствари, и када сам 
прочитао ваше поруке у билтенима, 
нашао сам мир у срцу и сигуран сам 
да Бог мења мој живот. Брзо сам 
схватио да Бог жели да у себе уса-
димо Његову праведност. Пасторе 
Аламо, молим вас за једну или две 
Библије на енглеском језику како 
би ја и мој пријатељ могли да чита-
мо Реч Свемогућег Бога. Нека мир 
нашег Господа буде увек с вама и с 
вашим духом. Веома сам захвалан 
на љубазности и пажњи људи који 
одговарају на овакве захтеве. 
Хвала. 
Г.Н.                                Китве, Замбија

Мексико
Веома цењени пасторе Аламо, 

Ваша литература, која садржи веома интересантне поруке 
и сведочанства из различитих делова света, стигла је и до мог 
места. Нема сумње да вас Бог тако снажно користи за слање 
Своје поруке спасења сваком људском бићу. Седам и по година 
сам био у затвору због преношења марихуане. Током последње 
две године које сам провео овде, Бог је испољио Себе мом 
мизерном постојању на један веома посебан начин. Надам се да 
ћу бити ослобођен ове године и желео бих да знам да можете да 
ми пошаљете вашу књигу Месија и неку другу литературу која 
би могла да ми помогне у преобраћењу мојих синова.   
М. А.                                                            Монклова, Коахуила, МексикоНаставак тому 06100 билтена
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Гана
Вољени и љубазни пасторе,

Заиста сам био узбуђен што сте 
ми послали ваше билтене. Прошле 
недеље сам добио кутију ваших бил-
тена. Драги слуго нашега Господа, 
људи су били веома задовољни када 
су их читали. Наши пријатељи у селу, 
с којима увек делимо своје дарове 
и посећујемо из због молитвених 
састанака, били су тако нестрпљиви 
да их прочитају а неке су душе  дожи-
веле препород читајући писма других 
људи. Веома нам је драго и молимо 
вас да нас ставите на своју листу за 
слање поште и да нам пошаљете ма-
теријал с темом јевађеља. Потребно 
нам је неколико Библија, нешто ваше 
литературе, а били бисмо веома 
радосни ако бисте нам послали нека 

Драги пасторе, 
Поздрав у име Господа Исуса Хри-

ста. Амин. Последњи билтени које сте 
ми послали су већ раздељени и био 
сам задивљен променама које су доне-
ле у животу оних људи који су обећали 
да ће служити Господу свим својим 
срцем, док су неки од њих обећали и 
да ће вам писати о томе. Желео бих 
да затражим 25 копија књиге са нас-
ловом Месија и 150 ваших различитих 
билтена, неколико Библија и другу ли-
тературу која би ми помогла у дељењу 
и проповедања јеванђеља, као и за 
пријатеље, чланове породице и друге 
заинтересоване који желе да сазнају 
више о Господу Исусу Христу. Ја заиста 
желим да постанем један од ваших 
пастора овде у Нигерији. Желео бих 
да знам шта је потребно за то. Видео 
сам руку Божју над вашим животом и 
црквом па бих желео да се укључим у 
то помазање и благодат који се налазе 
над вашим животом и црквом. С нестр-
пљењем очекујем вести од вас.
Ваш у Господу,
Р. М.                     Порт Харкорт, Нигерија

Нигерија

Писма за пастора Алама Того

ратуре под насловом Месија, веома 
сам узбуђен што вам могу рећи да 
сам најзад и ја прихватио Исуса 
Христа као свог личног Спаситеља 
и да знам да је Он дошао и умро на 
крсту за мене. Раније сам живео у 
свету не познајући ни Бога ни Ње-
говог Сина, Месију, али после чи-
тања ваше литературе  знам да сам 
раније био изгубљен, а да сам сада 
пронађен, знам да сам био у мраку, 
али сада ме је Господ Бог извео на 
светлост. То значи да сам изнова 
рођени хришћанин и син живога 
Бога. У овом тренутку немам Би-
блију па, ако је могуће, молим вас 
да ми пошаљете једну, као и вашу 
књигу Месија. Ако бисте ми послали 
и неке друге књиге које могу да ми 
помогну да спознам Бога, био бих 
вам веома захвалан. Сада посећујем 
службу у пентакосталској цркви у 
Кофоридуи. Нека вас Господ Бог 
обилно благослови за сва добра дела 
које чините. 
Одано ваш,
Д. Ф.                              Кофоридуа, Гана

учења ваше цркве. Молимо се за 
вас, за вашег вољеног сина Сиона и 
за све људе које раде с вама у вашој 
цркви. Бог вас штедро благословио. 
Молите се за нас свим срцем. Молит-
ва покреће моћну руку Свемогућег 
Бога. Без молитве, ми само тапкамо у 
месту. Молимо вас да се помолите за 
наше студенте добровољце који иду 
по забаченим селима и планинама да 
би обављали посао за Господа. Мо-
лите се да сачувају храброст, веру и 
љубав. Нека Дух Господњи буде ваш 
водич и вођа. Нека се сети да вас бо-
гато благослови. Молимо се Богу да 
имате дуг живот, мир и просперитет. 
Волим вас у Христовој љубави, 
А. С.                                          Акра, Гана

Драги пасторе Тони,
Хвала вам што сте ми послали 

вашу књигу под насловом Месија 
и десет билтена. Ови материјали 
су ми донели духовну свест и 
нови жар за Божји рад у животу.  
Неке од билтена сам дала својим 
пријатељима хришћанима чија 
се вера охладила, а када сам их 
касније посетила, сви су изрази-
ли велику радост због поновног 
оживљења у Духу и осећали су 
се добро захваљујући читању ва-
ших билтена. Ови људи осећају 
глад за вашим билтенима па 
вас зато молим да ми љубазно 
пошаљете око 150 билтена и 
неколико Библија за нове пре-
обраћенике којима су заиста по-
требни. Веома сам вам захвална 
што ћете ми их послати. Хвала 
вам за ваше добре поуке у вези 
са Божјом речи које са толико 
вере дајете. Нека вас Свемогући 
Бог и даље благосиља. Вера по-
мера планине. 
Ваша кћер у Христу, 
Т. О.      Кумаси, Гана

Драги пасторе,
Шаљем вам поздраве чак из 

Гане. После читања ваше лите-

Љубљени у Христу, 
Веома смо срећни што смо 

примили ваше писмо. Такође смо 
срећни због литературе коју сте 
нам послали. Бог заиста делује 
кроз њу. Кроз ваше брошуре смо 
привукли око 15 душа које су 
дошле Христу и молимо се Богу 
да вас све обилно благослови. 

Што се тиче ЦД-а, потребни 
су нам заједно са Библијама за 
нове преобраћенике. Како сада 
ствари стоје, не можемо да их 
приуштимо себи. Того је врло 
сиромашна земља. 

С нестрпљењем очекујемо 
да добијемо ЦД-е и Библије за 
проповедање јеванђења за ус-
кршњи крсташки поход. 
Будите благословени у Христово 
име, амин.
Велечасни Хенри Џејмс 
Ломе, Того
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реч Исусова, који је само тренутак 
пре него што ћe на облаку бити уз-
несен у небеса рекао: „Идите по све-
му свету и проповедите јеванђеље 
свакоме створењу.“30 (Проповедајте 
свакој сувој кости; људима који су 
духовно мртви тако да могу да чују 
„Реч Господњу“.31) „Који узверује и 
покрсти се, спашће се; а ко не верује 
осудиће се.“32

Ако сте као ја и радије бисте да 
будете спашени, него проклети, 
помолите се Богу овим речима:

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене греш-
ника.33 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 
СИН живог БОГА.34 Верујем да је 
умро на крсту и своју вредну крв 
просуо да би сви моји прошли гре-
си били опроштени.35 Верујем да је 
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА,36 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање 
греха и ову молитву.37 Отворио 
сам врата срца свога и позивам ТЕ 

у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.38 
Спери све моје прљаве грехе у вред-
ној крви коју си ТИ пролио уместо 
мене на крсту у Калварији.39 ТИ 
ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 
грехе и спасити душу моју. Знам 
то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, 
тако каже.40 ТВОЈА РЕЧ каже да 
ТИ никога нећеш одбацити, а то 
значи ни мене.41 Зато знам да си ме 
чуо и знам да ћеш ми одговорити и 
знам да сам спашен.42 Захваљујем 
ТИ се, ГОСПОДЕ ИСУСЕ, што 
си спасио моју душу и показаћу 
ти своју захвалност тако што ћу 
чинити оно што ТИ заповедаш и 
нећу више грешити.43

Након спасења, ИСУС каже да 
будемо крштени, тако што ћемо се у 
потпуности потопити у воду, у име 
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.44 
Марљиво учите Библију (Свето 
писмо) аутора Ђура Даничића и 
Вука Караџића (The English King 
James Version) и чините како она 
каже.45

ГОСПОД жели да и другима ка-
жете о свом спасењу (Марко 16:15). 
Можете да постанете дистрибутер 

јеванђељске литературе пастора 
Тонија Алама. Послаћемо вам 
литературу бесплатно. Позовите 
нас или нам пошаљите и-мејл ради 
додатних информација. Поделите 
ову поруку и с другима. 

Ако желите да свет буде спашен, 
као што то ИСУС заповеда, онда 
не одузимајте од БОГА ЊЕГОВЕ 
десетке и дарове. БОГ рече: „Eда 
ли ће човек закидати БОГА? А ви 
мене закидате; и говорите: У чем 
ТЕ закидамо? У десетку и приносу. 
Проклети сте, јер МЕ закидате, ви, 
сав народ [и цели свет]. Донесите 
све десетке [десетак је 10% вашег 
бруто прихода] у спреме да буде 
хране [духовна храна] у МОЈОЈ 
кући [спашене душе] и окушајте МЕ 
у том, вели ГОСПОД над ВОЈСКА-
МА, хоћу ли вам отворити уставе 
небеске и излити благослова на вас 
да вам буде доста. И запретићу вас 
ради прождрљивцу, те вам неће ква-
рити рода земаљског, и винова лоза 
у пољу неће вам бити неродна, вели 
ГОСПОД над ВОЈСКАМА. И зваће 
вас блаженим сви народи, јер ћете 
бити земља мила, вели ГОСПОД над 
ВОЈСКАМА“ (Малахија 3:8-12).

Обратите нам се за више информација и литературу која може да вас интересује.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Линија за молитве и информације, отворена 24 сата: (661) 252-5686  •  Факс (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Хришћанске цркве Тонија Алама обезбеђују место за живот са свим животним потрепштинама свима 

на нашим локацијама у САД-у који истински желе да служе ГОСПОДУ свим срцем, душом, мишљу и снагом. 
Служба се одржава у граду Њујорку сваког уторка у 20.00 сати а на другим локацијама сваку ноћ.

Позовите број (908) 937-5723 за више информација. ОБРОЦИ СЕ СЛУЖЕ НАКОН СЛУЖБЕ.
Затражите књигу „Месија“ од пастора Алама која показује да се ХРИСТ открива у преко 333 пророчанства из Старог завета.

Постаните радник у жетви душа тако што ћете постати дистрибутер литературе пастора Алама.
Сва наша литература и звучне поруке су бесплатне, укључујући и поштанске трошкове.

Ако вам неко покуша наплатити било шта, позовите (661) 252-5686 на наш рачун.
ОВА ЛИТЕРАТУРА У СЕБИ НОСИ ИСТИНСКИ ПЛАН СПАСЕЊА (Дела 4:12).

НЕ БАЦАЈТЕ ЈЕ, ДАЈТЕ НЕКОМ ДРУГОМ.
Вас, који ово читате у другим земљама, позивамо да преведете ову литературу на своје језике. 
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30 Мк. 16:15, Лк. 14:23   31 2 Цар. 20:16, Иса. 1:10, Јер. 2:4, Јез. 37:4   32 Мк. 16:16, 2 Сол. 2:12   33 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   34 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, 
Рим. 1:3-4   35 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9   36 Пс. 16:9-10, Мт. 28:5-7, Мк. 16:9, 12, 14,  Јн. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дап. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 
15:3-7   37 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13   38 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   39 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   40 Мт. 26:28, Дап. 2:21,4:12, Еф. 
1:7, Кол. 1:14   41 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З   42 Јев. 11:6   43 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14   44 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5, 
45 5 Мој. 4:29, 13:4, 26:16, ИНав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Отк. 3:18


