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ПОБЕДА НАД 

ПОРНОГРАФИЈОМ!
Тони Аламо

(Наставак на страни 2)

теве Твоје. Наредбама Твојим, те-

шим се, hе заборављам на речи 

Твоје.“

У Псалмима 120:1 се каже: „Ка 

Господу завиках у невољи својој, и 

услиши ме“, Господе! Избави душу 

моју од порнографије. Порногра-

фија је лаж!

У Господу и Речи Божијој, по-

стоји нада за избављењем од пор-

нографије. Смак света је близу и 

ђаво зна да му је остало мало вре-

мена.1 Препун беса, стрелама гађа 

свеце и оне који би желели да буду 

свеци, оне који желе да се ослобо-

де утицаја ђавољег гнева „оштре 

стреле у јакога као угљевље смре-

ково“ (Псалми 120:4).

Све нас је Бог позвао да се бо-

римо против ђавола, али то је 

борба којој нема краја2 ако жели-

те свакодневно избављење од ове 

огњене стреле порнографије која 

потиче од ђавола који жели да 

проведете вечност с њим у језеру 

пакленом где попут лаве неугасно 

кључа сумпор огњени.3 Али, како 

ће данашњи људи надвладати ђа-

вола и ово његово моћно оружје 

раскалашности и похоте, које 

представља порнографија?

У Псалмима 119:9 (БЕТ), Давид 

поставља ово исто питање: „Како 

ће младић (или млада девојка) 

очистити пут свој? [Даје нам само 

један начин, који је Реч Божија.4 

Његов одговор је:] владајући се по 

Речима Твојим. Свим срцем својим 

тражим Тебе. Не дај ми да зађем 

од заповести Твојих. [И овде је ве-

лика тајна:] У срце своје, затворио 

сам Реч Твоју, да ти не грешим. 

Благословен си, Господе! Научи ме 

заповестима Твојим. [Научите на-

памет један од ових стихова сва-

ке седмице. Псалми нису поезија, 

већ Божанска снага која помаже 

вашим душама да надвладају ђа-

вола! Давид је то успео, или не би 

могао да каже:] Устима својим, 

јављам све судове уста Твојих. На 

путу откривења Твојих, радујем 

се као за велико богатство. [Да 

1 Отк. 12:9-12, 20:10   2 Јез. 33:12-13, 18 Лк. 9:23, 62, Дап. 14:22, Рим. 11:22, Еф. 6:10-18, 1 Сол. 5:22, 2 Сол. 2:13-15, 1 Тим. 4:16, 6:12, Јев. 3:12-14, 1 Пет.1:13-17, 2 Јн. 8   3 

Ис. 30:33, Мт. 13:24-30, 37-43, 47-50, Мк. 9:43-48, Лк. 3:17, 16:19-31, Јев. 10:26-31, Отк. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   4 ПрС. 6:22-23, Мт. 4:3-11, 8:16, Jн.  8:31-32, 14:6, 

17:17, 2 Tим. 3:14-17, Јев. 4:12, Jaк. 1:21-22   
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Псалми 119:9-16 (БЕТ): „Како ће младић очистити пут свој? Владајући 

се по Твојим Речима. Свим срцем својим, тражим Тебе, не дај ми да зађем 

од заповести Твојих. У срце своје затворио сам реч Твоју, да Ти не грешим.

„Благословен си, Господе! Научи ме наредбама Својим. Устима својим 

јављам све судове уста Твојих. На путу откривења Твојих, радујем се као 

за велико богатство. О заповестима Твојим, размишљам и пазим на пу-
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би се одупрели моћи зле пожуде, 

фантазије, значи поступити као 

псалмист Давид.] О заповестима 

Твојим размишљам и пазим на пу-

теве Твоје. Наредбама Твојим те-

шим се, НЕ ЗАБОРАВЉАМ Речи 

Твоје“ (Псалми 119:9-16).

Да би се опоравили од незако-

ните зависности о сексу, од пожу-

де, од зла, захтевне природе порно-

графије и свих злочина везаних за 

секс, потребно је имати чисте мис-

ли, што је једино могуће оствари-

ти, сталним размишљањем о Речи 

Божијој!5 Избављење од алкохола, 

дроге и свих грехова је могуће на 

исти начин, уз помоћ Речи Божје!

Верност свом брачном другу 

када он или она није у близини и 

лечење рана од сексуалне завис-

ности се ЈЕДИНО постиже по-

моћу наокаљаног ума, прочишће-

ног помоћу Речи Божије, која је 

пуна избављења, наде и опоравка 

од сексуалне зависности, порно-

графије.6 Морате се борити про-

тив овога сваки дан. „Да кваримо 

[помоћу Речи Божије] помисли и 

сваку висину која се подиже на 

познање Божије, и робимо сваки 

разум за покорност Христу [по-

коравање Речи Божијој]“ (2. Ко-

ринћанима 10:5).

Псалам 119:1-3 (АЛЕФ): „Бла-

го онима којима је пут чист, који 

ходе у закону Господњем. [Ђаво 

који доноси помисли зле пожуде 

је исти онај ђаво који вам говори 

да је моралном закону Божијем 

дошао крај!7  Ово је ЛАЖ, као што 

је ђаволска лаж да ћете имати неке 

користи од порнографије. Исус је 

рекао: „Не мислите да сам ја до-

шао да покварим закон или про-

роке: нисам дошао да покварим, 

него да испуним. Јер вам заиста 

кажем: Докле небо и земља стоји, 

неће нестати ни најмањега слов-

ца или једне титле из Закона док 

се све не изврши“ (Матеј 5:17-18). 

Ђаво не жели да ви верујете у моћ 

избављења у Речи Божијој, али 

5 ИНав. 1:8, Пс. 1:1-3, 19:7-11, 63:5-6, 119:48, 55, 97, 148, 143:5, ПрС. 3:1, 6:20-23, 23:12, Mт. 4:4, Лк. 11:28, Jн. 8:31-36, 15:3-7, 17:17, Дап. 20:32, Еф. 5:25-27, Кол. 3:16, 2 Тим. 

2:15, Јак. 1:21-22, 1 Јн. 2:14   6 Ис. 26:3-4, Мт. 5:6, Јн. 6:63, 14:23-24, 15:3, Кол. 3:1-2, 16   7 Пс. 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Проп. 3:14, Ис 24:5, 40:8, Јер. 31:31-33, Мт. 

5:17-48, Мк. 13:31, Лк. 10:25-26, Рим. 3:31, Јев. 10:16, 13:8, Отк. 22:18-19   

Драги пасторе Тони Аламо,

Још једном се захваљујем Богу 

на вама и вашој цркви, пасторе.

Пасторе, морам вам се захва-

лити на вашим недавним вред-

ним даровима: Светом писму, 

књигама о Месији и литератури 

коју сте ми послали. Поносан сам 

што сам члан ове феноменалне и 

чувене Божје породице.

Пасторе Аламо, због посебне 

милости Господа Исуса Христа и 

ваших молитви и литературе, Го-

спод ме је позвао да будем Његов 

слуга: и уз Његову милост, оку-

пио сам поприлично велики број 

људи. Из тог разлога вас молим 

да ми дозволите да радим за вашу 

цркву. Назваћу цркву по вашој, а 

ви ћете бити мој духовни отац. 

Надам се да ћете ми се јавити што 

пре.

У ствари, ваше књиге имају 

велики утицај на људе, нарочито 

на Италијане. У ранијој фази до-

ста њих је оклевало да прихвати 

понуђену литературу. Ипак, уз 

стрпљење и молитве, расподела 

материјала се сада одвија уз мање 

отпора.

Пасторе, замолио бих вас за 

следеће ствари: две књиге Светог 

писма на италијанском језику, 

малу касету и снимљене поруке 

и ДВД видео касете на енглеском 

језику. Надам се да ће, помоћу 

Светога духа, ваше богопомаза-

не књиге коначно отворити очи 

многих Италијана и превести их 

у Краљевство Сина Божијег, Ису-

са. 

Заувек ваш,

Пастор Б.К. Саки

Геђи, Италија

Драги Тони,

Господине, само сам хтела да Вам 

напишем и кажем да је литература 

коју пишете тако дивна и инспири-

шућа, инспирисана Богом, препуна 

упутстава, наде, стварности и радо-

сти! Слава Господу на њима и Вама!

Ваше књиге су одувек биле ин-

спирисане Богом, али сваким но-

вим делом, оне постају све боље. 

Једва чекамо да стигне мејл да 

бисмо их заједно читали. Тако су 

дивне.

Сви вас волимо. Недостајете нам 

много.

В.Л.                     Тексаркана, Арканзас

Италија Арканзас

(Наставак са стране 1)
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Филипини
Драги јеванђелисто, Тони Аламо,

Ја сам од оних који укључују радио када желе да слу-

шају музику из позадине. Волим да слушам класичну 

музику. Једнога дана, свратила ми је другарица и рекла 

ми за ваш програм, и како ју је просветлио. Послушала 

сам је па сам и сама слушала ваш програм. Од тада је 

мој избор да га слушам донео промене у мом животу.

Слушање вашег програма ми некако пружа инспи-

рацију и помаже да боље упознам нашег Господа, Ису-

са Христа. Од тада га слушам с већом пажњом и по-

стајем хришћанка у правом смислу те речи.

Ви сте мој водич док се молим. Речи нису довољне 

да вам се захвалим. Бог вас благословио.

Вирџинија Ј. Торио                Пандакан, Манила, Филипини

(Наставак на страни 4)

покушајте, и видећете, да је ТАЧ-

НО!] Благо онима који чувају от-

кривења Његова, свим срцем тра-

же Га. Који не чине безакоња, ходе 

путевима Његовим.“

Уколико му дозволите, ђаво ће 

повратити стара сећања на сексу-

ална искуства. То је прави трену-

так када му се морате одмах оду-

прети помоћу Речи Божије. Узми-

те свој примерак Светог писма и 

прочитајте сместа псалме. Немој-

те чекати. Ђаво се надмеће за вашу 

душу. У рату, ако на вас пуцају, 

морате узвратити паљбом. Ђаво 

пуца на вас, па му морате узврати-

ти паљбом помоћу Речи Божије.8 

„Јер оружје нашег војевања није 

телесно, него силно [ДУХОВНО] 

од Бога, на раскопање градова да 

кваримо помисли и сваку висину 

која се подиже на познање Божије, 

и робимо сваки разум за покор-

ност Христу“ (2. Коринћанима 

10:4-5).

Исти ђаво који вам пружа 

оштре стреле или копља, говори 

вам да Реч Божија не делује, да се 

Закон Божији, морални закон, не 

мора поштовати зато што више 

није истинит. Ово је исти ђаво 

који вас клевета и лажно опту-

жује. Он и Бога клевета. Морамо 

запамтити да он лаже и да је отац 

свих лажа и да се против њега мо-

рамо борити (Јован 8:44).

Свето писмо, каже да смо у 

рату, што значи да се морамо пра-

вично борити Речију Божијом.9 

Ђаво говори целом свету да се 

Бог већ побринуо о свему или ће 

се тек бринути, алудирајући да 

ми не морамо ништа да радимо! 

Ово је лаж. Судиће нам се по де-

лима нашим.10 Прочитајте књи-

гу Јаковљеву као и читаво Свето 

писмо.

Како поштујемо Бога? Како до-

казујемо своју љубав према Њему? 

„Ако ме волите, заповести Моје 

поштујте“ (Јован 14:15). „Који го-

вори: познајем Га, а заповести ње-

гове НЕ ДРЖИ, лажа је, и у њему 

Истине [Христа] нема“ (1. Јовано-

ва 2:4).

Исповедајте своје грехе Богу и 

8 2 Кор. 10:3-6, Еф. 6:10-18, 1 Тим. 6:12, Jак. 4:7, 1 Пет. 5:8-9   9 Мт. 26:52, 2 Кор. 10:3-6, Еф. 6:10-18, Флп. 1:27-30, 1 Тим. 6:12, 2 Тим. 2:3-5, Јев. 4:12, 1 Jн. 2:13-17, 4:3-4, 

5:4   10 1 Мој. 17:1, 26:4-5, 2 Мој. 15:26, 3 Mој. 22:31, 4 Мој. 15:40, 5 Мој. 4:2, 40, Јн. 34:11, Ис. 56:1-2, Јез. 3:17-21, 33:1-9, Мт. 25:31-46, 1 Кор. 3:9-17, Гал. 6:7-9, 2 Тим. 4:5-8, 

Тит. 2:11-14, Јак. 2:12-26, 1 Пет. 1:17, Отк. 3:2, 15-19, 20:12-13   

Уганда
Драги пасторе Тони Аламо,

Честитам Вам на добром послу који 

ви и ваша црква обављате. Примио сам 

ваше брошуре од пријатеља из Касесе, 

града у Уганди. Превео сам их на наш 

(локални) језик (Луконјо) да бих помогао 

онима који не знају енглески да их читају 

на језику који разумеју. Ваше брошуре 

су ми најбољи извор кад сам на терену 

и ширим хришћанство од врата до вра-

та. Многе изгубљене душе су прихватиле 

Исуса Христа. Животи многих су се про-

менили.

Молим вас да ми пошаљете што више 

брошура и примерака Светог писма. По-

требни су за цркву чији сам пастор и шко-

ларце (ученике интерната Little Angels у 

којем служим као капелан).

Хвала вам најлепше на вашем одгово-

ру. Нека вас Свемогући Бог награди за 

добро обављен посао.

Ваш у служби Његовој,

Пастор Кули Експедито

капелан интерната Little Angels 

Касасе, Уганда, Африка

С великим узбуђењем вас обавештавам да сам коначно прихва-

тила Исуса Христа за свог личног Спаситеља и да је Он умро на 

крсту. Након слушања вашег програма, схватила сам да сам била 

изгубљена, али Господ ми је показао пут. 

Нека вас Свемогући Бог благослови за свако добро које чините.

Молим вас да ми пошаљете неке корисне хришћанске магази-

не.

Ваша у Христу,

Анрибах Гацери                                                           Меру, Кенија, Африка

Кенија



44

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 распрострањене широм света 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.
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Приликом штампе, наведите ауторска права и број регистрације:

© Ауторска права октобар 2011, 2014. Сва права задржана Светски пастор Тони Аламо   ® Регистровано октобар 2011, 2014

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

покајте се изговарајући ову мо-

литву:

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 

смилуј се на моју душу, мене 

грешника.11 Верујем да је ИСУС 

ХРИСТ СИН живог БОГА.12 

Верујем да је умро на крсту и 

своју вредну крв просуо да би 

сви моји прошли греси били 

опроштени.13 Верујем да је БОГ 

васкрсао ИСУСА из мртвих по-

моћу СВЕТОГ ДУХА,14 и да ОН 

седи с десне стране БОГУ у овом 

моменту и чује моје признање 

греха и ову молитву.15 Отворио 

сам врата мога свога и позивам 

ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ 

ИСУСЕ.16 Спери све моје прљаве 

грехе у вредној крви коју си ТИ 

пролио уместо мене на крсту у 

Калварији.17 ТИ ме нећеш одба-

цити, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ћеш 

опростити моје грехе и спасити 

душу моју. Знам то, јер ТВОЈА 

РЕЧ, БИБЛИЈА, тако каже.18 

ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ никога 

нећеш одбацити, а то значи ни 

мене.19 Зато знам да си ме чуо и 

знам да ћеш ми одговорити и 

знам да сам спашен.20 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.21

Након спаса, ИСУС каже да бу-

демо крштени, тако што ћемо се у 

потпуности потопити у воду, у име 

ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.22 

Марљиво учите Библију (Свето 

писмо), аутора Ђура Даничића и 

Вука Караџића, [The English King 

James Version], и чините како она 

каже.23

ГОСПОД жели да и другима 

кажете о свом спасењу (Свето 

Јеванђеље по Марку 16:15). Мо-

жете да постанете дистрибутер 

јеванђељске литературе пастора 

Тонија Алама. Послаћемо вам 

литературу бесплатно. Позовите 

нас или нам пошаљите е-мејл ради 

додатних информација. Поделите 

ову поруку и с другима. 

Ако желите да свет буде спа-

шен, као што то ИСУС заповеда, 

онда не одузимајте од БОГА ЊЕ-

ГОВЕ 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 [десе-

так 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 војскама, хоћу ли 

вам отворити уставе небеске и 

излити благослова на вас да вам 

буде доста. И запретићу вас ради 

прождрљивцу, те вам неће квари-

ти 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“ (Малахеј 3:8-12).

11 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   12 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн 9:35-37, Рим. 1:3-4   13 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Јн. 1:7, Отк. 5:9   14 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   15 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13   16 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   17 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 

13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   18 Мт. 26:28, Дап. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кol. 1:14   19 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   20 Јев. 11:6   21 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 

15:10, Отк. 7:14, 22:14   22 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5   23 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
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