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Тони Аламо

„И кад дођоше [ученици] к на-
роду, приступи к ЊЕМУ [ИСУСУ] 
човек клањајући МУ се, и говорећи: 
ГОСПОДЕ! Помилуј сина мог; јер о 
мени бесни и мучи се врло; јер мно-
го пута пада у ватру, и много пута 
у воду. И доведох га ученицима 
ТВОЈИМ, и не могоше га исцелити. 
А ИСУС одговарајући рече: О роде 
неверни и покварени! Докле ћу 
бити с вама? Докле ћу вас трпети? 
ДОВЕДИТЕ МИ ГА АМО. И запре-
ти му ИСУС; и ђаво изиђе из њега, 
и оздрави момче од оног часа. 

„Тада приступише ученици к 
ИСУСУ и насамо рекоше МУ: За-
што га ми не могасмо изгнати? А 
ИСУС рече им: За неверство ваше [у 
ИСУСОВУ моћ]“ (Матеј 17:14-20). 
Питали су: „Зашто га ми не могасмо 
изгнати?“ Ми, ученици, не можемо 
да урадимо ништа без ЊЕГА!

У Јеванђељу по Јовану (15:5), 
ИСУС каже: „ЈА САМ ЧОКОТ а ви  
винове лозе; и који буде у МЕНИ 
и ЈА у њему он ће родити многи 
род; јер без МЕНЕ не можете чи-
нити ништа. Ко у МЕНИ не оста-
не избациће се напоље као лоза, и 
осушиће се, и скупиће је, и у огањ 
бацити, и спалити. Ако останете у 
МЕНИ и речи МОЈЕ у вама остану, 
шта год хоћете иштите, и биће вам. 
Тим ће се ОТАЦ МОЈ прославити, 
да род многи родите; и бићете моји 
ученици“ (Јован 15:5-8).

ИСУС говори својим ученици-
ма да они нису могли да изгнају 
умоболног ђавола из младог чове-
ка јер нису веровали у моћ ГОС-
ПОДА да то учини, већ су углав-
ном веровали у сопствену моћ да 
то ураде (Матеј 17:20). Међутим, 
ИСУС им је у Јеванђељу по Јовану 

(15:5) рекао: „Јер без мене не мо-
жете чинити ништа.“ 

Ученици су побегли када су 
војници дошли да одведу Исуса с 
Маслинске горе.1 Сви су се сакри-
ли до после васкрсења.2 Тек на-
кон васкрсења и успења су имали 
довољно вере да изгнају умоболног 
ђавола. Али су знали да је ИСУС 
БОГ који је створио све, који је 
уништио читав свет потопом, по-
слао уништење Египту у виду де-
сет великих зала, отворио Црвено 
море, спасио Израел и побио чита-
ву египатску војску.3 

Нико не може да верује само 
у себе. Ми морамо, сви ми, да 
верујемо у ИСУСА.4 „Јер вам ка-
жем заиста: ако имате вере коли-
ко зрно горушичино [у МЕНЕ и у 
МОЈЕ ИМЕ], рећи ћете гори овој: 
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УМОБОЛНИЦИ

ПИСМА ПАСТОРУ АЛАМУ

Пређи одавде тамо, и прећи ће, и 
ништа неће вам бити немогуће“ 
(Матеј 17:20). 

Увек оно што вам треба или што 
желите реците ИСУСУ.5 Да понови-
мо, ИСУС је рекао: „Јер без мене не 
можете чинити ништа“ (Јован 15:5). 
То значи да морамо да се обратимо 
ИСУСУ да бисмо постигли било 
шта, да бисмо урадили било шта. 

Вебстеров речник наводи да је 
умоболник неко које је луд, пун 

безумља. БОГ каже да су нације 
и њихове вође у овим последњим 
данима умоболници, луди, пуни 
безумља. „Бреме речи ГОСПОДЊЕ 
за Израиља. Говори ГОСПОД, 
који је разапео небеса и осно-
вао земљу, и створио човеку дух 
који је у њему: Ево, ја ћу учинити 
Јерусалим чашом за опијање [ча-
шом страха] свим народима уна-
около, који ће опсести Јерусалим 
ратујући на Јуду [против Јудеје]. 
И у тај ћу дан учинити Јерусалим 
тешким каменом свим народима; 
који га год буду хтели дигнути, 
сатрће се, ако би се и сви народи 
земаљски сабрали на [против] њ. 

У тај ћу дан, говори ГОСПОД, учи-
нити да сви коњи [симбол нација] 
буду плашљиви и сви коњаници 
[вође нација] БЕЗУМНИ [што је 
умоболност, лудило, ментална 
поремећеност]“ (Захарија 12:1-4). 
БОГ је то и учинио! Владини зва-
ничници шаљу електронском по-
штом слике својих интимних дело-
ва тела и постављају их на интер-
нет. Они су највећи лажови на све-
ту. Промовишу хомосексуалност, 
лезбејство, истополни брак, уби-
ства деце и користе своје мртве, 
абортиране бебе да праве креме за 
лице за жене које су такође луде да 
мажу лица тиме. Што се више про-

Мисури
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Пасторе Аламо,
Слава Господу! Моје име је Адам 

Масеј (19 година). Примио сам 
нешто ваше моћне јеванђељске 
литературе овде у затвору у округу 
Портер. Ваше учење је благослов за 
моју душу. Помогло ми је да духовно 
израстем у правог хришћанина. 
Много година, откако сам био мали, 
сам био сам изложен лажном учењу у 
многим црквама које сам посећивао. 

Али хвала Богу, верни брат по 
Христу ми је дао вашу литературу 
да би ми помогао да увидим грешке 
којима су ме учили. Молим вас да 
ми пошаљете Библију, књигу Месија 
и још литературе која ће ми помоћи 
да постанем снажнији. Какав год био 
исход мог суђења овде у Индијани, 
када изађем из затвора, апсолутно 
бих волео да радим за Господа да 

бих живео и служио Богу у првим 
редовима с Божјим свецима. Сматрам 
вас својим пастором и захваљујем 
Богу за вашу верност Господу. 
Молим се за вашу безбедност и брзо 
ослобађање.
Слава Господу,
Адам Масеј
Валпарејсо, Индијана

Индијана

Драги Тони,
Моје име је Џаспер Хагер. Писао сам ти пре отприлике 2 

месеца. Рекао сам ти да ми је мој пријатељ, Франсис Вилсон, 
дао да прочитам један твој билтен и да сам заиста уживао у 
њему. Питао сам да ли могу да почнем да добијам билтене јер 
сам имао осећај да ми се ови билтени директно обраћају. Ја 
сам одгајан као католик, али се нисам много слагао са оним 
у шта они верују тако да сам крштен касније а сада сам се 
изнова родио у Христу. 

Налазим се у затвору у Мисурију и не иде ми баш добро 
у овом окружењу и радујем се твојим билтенима који ми 
пружају помоћ и одговоре. Хвала ти пуно на утрошеном 
времену, био бих ти веома захвалан на помоћи. 
Хвала ти и нека ти је благословен дан,
Џаспер Хагер              Фармингтон, Мисури

Поштовани Тони Аламо,
У ово у доба ужурбаног живота с мало 

времена за духовна питања, ваша емисија 
доноси олакшање за изгубљене душе попут 
моје.

Откако сам открио ваш канал, слушам га 
сваке недеље. Ваше поруке ме инспиришу 
и образују. Оне су храна за ум и стичем нове 
увиде у вечни живот.

Био бих веома захвалан на новим 
хришћанским часописима ако бисте могли 
да ми их пошаљете.
Ваш у Христу,
Анкони Кариуки             Нијери, Кенија, Африка

Кенија

5 Јов. 33:26, Пс. 34:15-17, 145:18, Мт. 18:18-20, 21:21-22, Лк. 18:1-8, Јн. 16:23-27, Рим. 12:12, Еф. 6:18, Фил. 4:6, Кол. 4:2, 1 Тим. 2:1, 8, Јев. 4:16, 10:19-23, Јак. 5:13-18, 1 Јн. 
3:22, 5:14-15   

(Наставак са стране 1)
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(Наставак на страни 4)

Чиле Уганда
(преведено са шпанског)

тиве БОГУ, биће све умоболнији. 
Умоболници, лудаци, душевно 
поремећени покушавају да воде 
свет. БОГ уништава све нације и 
чини вође умоболницима. 

Не свиђају ми се нове библије 
јер кажу да су епилептичари умо-
болници, а у ствари су то демонски 
дуси у људима. Такође кажу да тре-
ба да се помиримо са хомосексуал-
цима у влади, што БОГ6 забрањује, 
и тврде да треба да опростимо уби-
ства милиона људи!7 Они су умо-
болни! 

БОГ даље каже: „И отворићу очи 
своје на дом Јудин, и ослепићу све 
коње народима“ (Захарија 12:4). 

Вебстеров речник каже да је „умо-
болник“ такође „крајње будаласт“. 
Они су уживаоци марихуане, ко-
каина, зависници од хероина, ал-
кохола, лажи, зли блудници, убице 
и лопови и чине од света дивљину 
испуњену антихристом, онима који 
се противе Богу и хришћанима.8

У Јеванђељу по Јовану (16:7), 
ИСУС каже својим ученицима: 
„Боље је за вас да ЈА идем; јер ако ЈА 
не идем, УТЕШИТЕЉ неће доћи к 
вама; [Ако ЈА не одем, нећете моћи да 
примите моћ, КРШТЕЊЕ СВЕТИМ 
ДУХОМ, КОЈЕ ЈЕ БОЖЈА МОЋ да 
бисте могли да чините БОЖЈА дела 
у вама. Ако ЈА не одем, БОГ неће 

бити у вама да чини СВОЈЕ дело у 
вама.]“ Биће нам суђено по делима 
нашим (Откривење 20:12-13).9

Ако вам неко каже да не треба 
да износимо плод покајања, лажов 
је и није од БОГА! Када се ИСУС 
успео на Небо, постао је ДУХ КОЈИ 
ОЖИВЉУЈЕ (1. Коринћанима 15:45-
57).10 Док се то није десило, ОН није 
могао да живи у нама. ОН је ре-
као: „Сада САМ са вама, али бићу у 
вама са СВОЈИМ ОЦЕМ. МИ СМО 
УТЕШИТЕЉ.“11 ИСУС је телесно 
остварење СВЕТОГ ТРОЈСТВА (Ко-
лошанима 2:9). Када је ОН у нама, и 
ми смо то исто (Ефесцима 3:14-19).12 

Поздрав драга браћо и цркво,
Велики је благослов што вас 

познајем. У ствари, недавно 
је до мојих руку дошла нова 
литература од вас и не можете ни 
да замислите какав је благослов 
она донела у мој живот, породицу 
и цркву. Откако сам сазнао 
да нудите материјал, желим 
да проверим да ли можете 
да ми пошаљете материјал о 
хришћанству, без обзира да ли 
су у питању билтени, литература 
или Библија; кратко речено, шта 
год је доступно. То нам треба 
да бисмо наставили дела нашег 
моћног Бога, пошто се већина 
нашег рада одвија на отвореном 
као и у затворима и болницама 
у нашем граду и земљи. Немамо 
увек средства да бисмо могли да 
као благослов поделимо билтене 
или Библије или литературу 
душама које чују Божју реч.

То је све за сада. Надам се да је 
моје писмо срдачно примљено.
Искрено ваш,
Ваш брат у Христу,
Елијас Масиља
Пуерто Монт, Чиле
Нека вас Бог вечно благослови.

Пастор Ембвата Jамунгу дистрибуа литературу 
Пастора Алама у Мулонгвеу, Увира, ДР Конго

Драги у Христу вољени 
пасторе Аламо,

Поздрави из 
хришћанске цркве Бе-
тесте у Уганди. Пасторе 
Аламо, желео бих да вас 
информишем о својој 
мисији у Демократској 
Републици Конго. Моја 
мисија у Конгу је била 
успешна. Провео сам 
тамо два месеца. У та 
два месеца отворио сам 
три мале канцеларије и поделио доста ваше литературе у петнаест села, 
на пијацама и у болницама. Слава Богу што су многи од њих прихвати-
ли Исуса као свог личног спаситеља.

У граду Камвивира, петочлана католичка породица је спасена након 
што сам им проповедао о вашем билтену под називом „Папине тајне“. 
Отишао сам и у други град који се зове Киромони. Тамо су два мусли-
мана прихватила Исуса као свог личног спаситеља.

Пасторе Аламо, људима у Конгу се много свиђа ваше учење. Рекли 
су ми да се ваша учења веома разликују од учења других проповедника 
данас. Тражили су да се вратим тамо пре краја ове године. Молите се за 
мисију у Конгу.

На крају, волео бих да вас обавестим о цркви у Конгу. Чланови ове 
цркве су спасени преко ваше литературе. Они одржавају богослужења 
испод дрвећа и када пада киша људи кисну. Молим вас да се молите да 
ускоро добијемо кров над главом.
Ваш у Христу,
Пастор Ембвата Јамунгу                                                          Кампала, Уганда

6 3 Мој. 18:22, 20:13, 1 цар. 15:11-12, Рим. 1:18-32, 1 Кор. 6:9-10, Јуда 7  7 Отк. 9:6, 2 Мој. 20:13, 4 Мој. 35:30-33, 5 Мој. 5:17, Суд. 13:5, Јов. 31:15, Ис. 49:5, Јер. 1:5, Мт. 19:18, 
Лк. 1:15, Рим. 13:9, Отк. 22:14-15  8 Ис. 14:12-17, 1 Јн. 2:18, 2 Јн. 1:7  9 5 Мој. 7:9-10, Пс. 62:12, ПрС. 11:31, 12:14, 24:11-12, Проп. 11:9, Ис. 3:8-11, Јер. 17:9-10, 32:18-19, Јез. 
7:3-4, 27, 33:18-20, Ос. 4:9, 12:2, Нм. 1:2-3, Мт. 12:36-37, Рим. 2:5-13, 1 Кор. 3:8, 2 Кор. 11:13-15, Кол. 3:23-25, Јев. 10:26-31, Отк. 2:23  10 Јн. 5:21, 24-26, 6:51, 7:38-39, 8:51, 
11:25-26, 14:6, 17:1-3, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:20-23, 1 Јн. 5:11-13, Отк. 1:18  11 Јн. 14:16-21, 26-27, 15:26, 16:7-16, 17:20-23, 1 Јн. 5:1-13  12 Рим. 12:5, 1 Кор. 3:16-17, 6:19-20, 
10:17, Еф. 2:19-22, 5:30, 2 Тим. 1:14, 1 Јн. 3:24  
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Сада можемо да доведемо било ког 
умоболника ИСУСУ! Сада можемо 
да имамо ИСУСА који живи и ради 
у нама! 

Исус нам каже: „Доведите ми га 
амо“ и допустите да Исус изгна лу-
дило, као и све лажне, зле духове. 
Немојте веровати у себе, верујте у 
Исуса. Када је МОЋ у вама „и кад 
ОН дође покараће свет за грех, и 
за правду, и за суд“ (Јован 16:8). 
Будите спасени. Почните сада 
изговарајући ову молитву:

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене 
греш- ника.13 Верујем да је 
ИСУС ХРИСТ СИН живог 
БОГА.14Верујем да је умро на 
крсту и своју драгоцену крв про-
лио да би сви моји прошли греси 
били опроштени.15Верујем да је 
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА16 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање 

греха и ову молитву.17 Отворио 
сам врата срца свога и позивам 
ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУ-
СЕ.18 Спери све моје прљаве грехе 
у драгоценој крви коју си ТИ 
пролио уместо мене на крсту на 
Калварији.19 ТИ ме нећеш одба-
цити, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ћеш 
опростити моје грехе и спасити 
душу моју. Знам то, јер ТВОЈА 
РЕЧ, БИБЛИЈА, тако каже.20 
ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ никога 
нећеш одбацити, а то значи ни 
мене.21 Зато знам да си ме чуо и 
знам да ћеш ми одговорити и 
знам да сам спасен.22 Захваљујем 
ТИ се, ГОСПОДЕ ИСУСЕ, што 
си спасио моју душу и показаћу 
ти своју за- хвалност тако што ћу 
чинити оно што ТИ заповедаш и 
нећу више грешити.23

Након спасења, ИСУС каже 
да се крстимо тако што ћемо се 
у потпу-ности потопити у воду, 
у име ОЦА и СИНА и СВЕТОГ 
ДУХА.24 Марљиво проучавајте 
Библију (Свето писмо) у преводу 
Ђуре Даничића и Вука Караџића 
(The English King James Version) и 
чините како она каже.25 ГОСПОД 

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

Ако желите да свет буде спасен, 
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 за-
кидамо? У десетку и приносу. Про-
клети сте, јер МЕ закидате, ви, сав 
народ [и цели свет]. Донесите све 
десетке [десетак је 10% вашег бру-
то прихода] у спреме да буде хране 
[духовна храна] у МОЈОЈ кући [спа-
сене душе] и окушајте МЕ у том, 
вели ГОСПОД над ВОЈСКАМА, 
хоћу ли вам отворити уставе не-
беске и излити благослова на вас 
да вам буде доста. И запретићу вас 
ради прождрљивцу, те вам неће 
кварити 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 ГО-
СПОД над ВОЈСКАМА“ (Малахија 
3:8-12).

Тони Аламо је вероватно највећи 
патриота ког је ова земља икада 
имала.

13 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   14 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4   15 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9   16 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   17 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13   18 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   19 Еф. 2:13-22, Јев. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   20 Мт. 26:28, Дап. 2:21,4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   21 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З   22 Јев. 11:6   23 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 
1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14   24 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5, 25 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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