Хришћанске
цркве
Тонија Алама
НОВИ ЈЕРУСАЛИМ
Пастор Тони Аламо

Светски билтен

Цркве широм света
Аламова хришћанска нација

Том 17400

БОЖЈА ВОЈСКА И
РАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО
(ЧУВАРИ)
Тони Аламо

уништити.] И ГОСПОД
Слуга пророка Јелирече Исусу, Ево, дајем
сеја је био устао рано и
ти у руке Јерихон и цара
приметио да је асирска
његовог и јунаке његове.
војска окружила град
Зато обиђите око града
у ком су он и Јелисеј
сви војници, идући око
боравили. У паници се
града једанпут на дан;
обратио Јелисеју: „Јаох
тако учините шест дана.
господару, шта ћемо
[Ово је било да би се иссад?“ [Другим речима,
провоцирали грешници
како ћемо извући живе
Јерихона пре њиховог
главе из ове неприлике?]
потпуног уништења.] А
А Јелисеј рече свом слуги:
Пастори Тони и Сузан Аламо у својој међународној
седам свештеника нека
„Не бој се, јер је више
фотографија снимљена 1973. године
ТВ емисији
носе седам труба од
наших него њихових. И
рогова овнујских пред
помоли се Јелисеј [БОГУ]
говорећи: Господе, отвори му очи да и рече Му: Јеси ли наш или наших ковчегом [Кивотом]; а седмог дана
види. И Господ отвори очи момку, непријатеља? А ОН рече, НИСАМ; обиђите око града седам пута, и
те виде, а то гора пуна коња и кола НЕГО САМ ВОЈВОДА ВОЈСКЕ свештеници нека трубе у трубе. Па
огњених око Јелисија“ (2. Царевима ГОСПОДЊЕ [ИСУС ХРИСТОС пре кад отежући затрубе у рогове овотелотворења] САДА ДОЂОХ. А нујске, чим чујете глас од трубе, нека
6:15-17).
Та БОЖЈА војска или БОЖЈИ Исус [Навин] паде ничице на земљу, повиче сав народ гласно; и зидови ће
чувари које је Јелисеј тражио да БОГ и поклони се, и рече МУ: Шта запо- градски попадати на свом месту, [то
покаже његовом слуги иста је она веда ГОСПОДАР мој слузи свом? A ће урадити невидљива рука чувара
БОЖЈА војска или БОЖЈИ чувари ВОЈВОДА војске ГОСПОДЊЕ рече ГОСПОДЊИХ], а народ нека улази,
који су срушили зидове Јерихона Исусу: Изуј обућу с ногу својих; јер сваки напрема се.
„Тада Исус син Навин дозва свеш(Исус Навин 6:20). Овако је Исус је место где стојиш СВЕТО. И учини
тенике, и рече им: Узмите ковчег
Навин срео ВОЈВОДУ војске ГО- Исус тако.
„А Јерихон се затвори, и чуваше заветни, а седам свештеника нека
СПОДЊЕ у Јерихону: „И зби се, кад
Исус [Навин] беше код Јерихона, се од синова Израиљевих: нико није носе седам труба од рогова овнујских
подиже очи своје и погледа, а то чо- излазио, нити је ко улазио, [То беше пред ковчегом ГОСПОДЊИМ. А
век стоји према њему с голим мачем тако јер су знали да је БОГ с Израе- народу рече, Идите и обиђите око
у руци. И приступи к ЊЕМУ Исус лом, као што су знали и да ће их БОГ
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И РАТНО
ВАЗДУХОПЛОВСТВО
(ЧУВАРИ)

(Наставак са стране 1)

града, и војници нека иду пред ковчегом ГОСПОДЊИМ. И зби се, кад
Исус рече народу, седам [јеврејских]
свештеника носећи седам труба
од рогова овнујских пођоше пред
ГОСПОДОМ, и затрубише у трубе, а
ковчег завета ГОСПОДЊЕГ пође за
њима. А војници пођоше пред свештеницима, који трубљаху у трубе, а
остали пођоше за ковчегом, и идући
трубљаху у трубе. А народу заповеди
Исус говорећи: Не вичите, и немојте
да вам се чује глас, и ниједна реч да не
изађе из уста ваших до дана кад вам
ја кажем: Вичите; тада ћете викати.
„Тако обиђе ковчег ГОСПОДЊИ
око града једном; па се вратише у логор, и ноћише у логору. А сутра уста
Исус [Навин] рано, и свештеници
узеше ковчег ГОСПОДЊИ. И седам
свештеника носећи седам труба
од рогова овнујских иђаху пред
ковчегом ГОСПОДЊИМ, и идући
трубљаху у трубе; а војници иђаху
пред њима, а остали иђаху за ковчегом ГОСПОДЊИМ; идући трубљаху
у трубе. И једном обиђоше око града
другог дана, па се вратише у логор;
тако учинише шест дана. А седмог
дана усташе зором, и обиђоше око
града исто онако седам пута; само
тога дана обиђоше око града седам
пута.
„А кад би седми пут да затрубе
свештеници у трубе, Исус рече
народу: Вичите, јер вам ГОСПОД
даде град. А град да буде проклет
ГОСПОДУ и шта је год у њему; само
Рава курва нека остане у животу и
сви који буду код ње у кући, јер сакри
посланике које смо послали. Али се
чувајте од проклетих ствари да и
сами не будете проклети узевши шта
проклето, и да не навучете проклетство на логор Израиљев и сметете га.

Него све сребро и злато и посуђе од
бронзе и од гвожђа нека буде свето
ГОСПОДУ, нека уђе у ризницу ГОСПОДЊУ.
„Тада повика народ и затрубише
трубе, и кад народ чу глас трубни и
повика гласно, попадаше зидови на
месту свом [то је учинила БОЖЈА
војска и ВОЈВОДА војске ГОСПОДЊЕ]; и народ уђе у град, сваки
напрема се; и узеше град“ (Исус
Навин 5:13-6:20).
У Kњизи пророка Еноха, велики
пророк Енох предсказује чуваре. Ти
чувари су анђели БОЖЈИ из небеске
војске ГОСПОДЊЕ. Они се понекад називају и анђелима чуварима
БОЖЈИХ светих људи на земљи.
Постоје лоши анђели, и постоје добри анђели. Откривење 12:4 каже да је
једна трећина ових анђела — лоших
анђела —избачена из Раја са својим
предводником, Сатаном лично (Лука
10:18). Али упамтите, две трећине
анђела — добрих анђела — остало је
у БОЖЈОЈ служби. Лоши анђели који
чине једну трећину анђела, нису само
лоши, већ веома зли.
Откривење 12:3 каже: „И показа
се други знак на небу, и гле, велика
црвена аждаха [ђаво], која имаше
седам глава…“ „Седам глава, то су
седам гора [Рим, Италија], на којима
жена седи“ (Откривење 17:9). Та
жена је лажни пророк, лажна црква,
култ, глава звери која је Ватикан,
римокатоличка хомосексуална црква
која злоставља децу.
Откривење 12:3 у наставку каже
да тих седам глава имају десет рогова. Тих десет рогова симболично
представљају десет европских нација
које краткорочно (последња је била
Грчка) предају своју моћ у руке римског Ватикана (УН, Нови светски
поредак), а које су се ујединиле са Сатаниним новим светским поретком,
или јединственом светском владом.
„…А седам круна на главама [тих
седам круна представљају ђаволов
нови светски поредак који привре-

мено има власт над седам континената, или другим речима, над целим
светом].“1
„И реп њен одвуче трећину звезда
небеских [те звезде су зли анђели.2
Откривење 1:20 каже да звезде
симболично представљају анђеле],
и [аджаха, Сатана] баци их [једну
трећину порочних и злих анђела] на
земљу: и аждаха [ђаво] стајаше пред
женом [која имаше дванаест звезда у
својој круни. То (та жена) је Невеста
ХРИСТОВА, нови Јерусалим, представља истинско ТЕЛО ХРИСТОВО
овде на земљи, прави Израел, оне
који су хришћани, никада католици,
који потичу од БОЖЈЕГ изабраног
народа, Јевреја. БОГ је сада отворио
могућност спасења за људе свих
нација који ће прихватити ХРИСТА
за свог СПАСИТЕЉА]“ (Откривење
12:4).
У Откривењу 12:4 се каже да ова
жена (ТЕЛО ХРИСТОВО) беше
спремна да роди дете, које беше
ХРИСТ. То представља повратак у
прошлост у време када је Сатана, преко цара Ирода и његове војске, стао
испред Израела у намери да уништи
ХРИСТА на рођењу и сву децу од две
године и ниже,3 јер ХРИСТ беше и
још увек је ЦАР над царевима и ГОСПОДАР над господарима, СПАСИТЕЉ света, ОНАЈ који ће уништити
дела Сатанина спасавајући душе
свих који ће ГА прихватити као свог
СПАСИТЕЉА и власт.4 Посланица
Колошанима 2:15 каже да ХРИСТ: „...
Свукавши поглаварства и власти ...
изведе их на углед слободно, и победи их на њему.“
Ово су последњи дани.5 Земља је
пуна БОЖЈЕ војске а ваздух је пун
снага БОЖЈЕГ ратног ваздухопловства. То су НЛО-и које су видели
милиони људи широм света. Људи
широм света не познају РЕЧ БОЖЈУ
и зато верују да су ти НЛО-и ванземаљци с других планета. Када познајемо Библију, знамо да су људи у
свету обманути јер ти „летећи тањи-

1 Дан. 2:40, 7:19-25, Отк. 13:2-8, 14:8, гл. 17, 18:2-24 2 Ис. 14:12-17, Мт. 25:41, Лк. 10:18, 2 Пет 2:4, Јд. 6, Отк. 12:3-4, 7-9 3 Мт. 2:1-18 4 Дан. 7:13-14, 1 Тим. 6:14-16, Јев.
2:14-15, 1 Јн. 3:8, 4:14-15, Отк. 17:14, 19:16 5 Мт. гл 24
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ри“ који се обично називају НЛО-и
не долазе с других планета. Они су
„чувари“, анђели БОЖИЈИ, надзиру
земљу непосредно пре поновног
ХРИСТОВОГ доласка. Чувари припремају Судњи дан.
У 1. стиху 16. поглавља Откривења се каже: „И чух глас велики из
цркве где говори седморици анђела:
Идите, и излијте седам чаша гнева
БОЖИЈЕГ на земљу.“ У 13. стиху 4.
поглавља Књиге пророка Данила
„стражар [анђео] и Светац сиђе с
неба“ да донесу БОЖИЈУ пресуду на
осионог цара Набукодоносора који је
у 30. стиху 4. поглавља Књиге пророка Данила рекао: „Није ли то Вавилон
велики што га ја сазидах јаком силом
својом да је столица царска [уместо
БОЖИЈЕ силе], и слава величанству
мом [уместо величанства БОГА]?“
Овде је стражару дато да спроведе
БОЖЈИ суд цару Набукодоносору:
„Те речи [још] беху у [осионим] устима цару, а глас дође с неба: Теби се говори, царе Навуходоносоре: Царство
се узе од тебе. И бићеш [од чувара]
прогнан између људи, и живећеш са
зверјем пољским, храниће те травом
као говеда, и седам ће времена проћи
преко тебе докле познаш да ВИШЊИ
влада царством људским и даје га
коме хоће. У тај час испуни се та реч
на Навуходоносору; и би прогнан
између људи и једе траву као говеда,
и роса небеска кваси му тело да му

нарастоше длаке као пера у орла и
нокти као у птица“ (Данило 4:31-33).
У 16. стиху 4. поглавља Књиге пророка Јеремије БОГ говори Јеремији:
„Казујте народима; ево оглашујте за
Јерусалим да иду стражари из далеке
земље, и пуштају глас свој на градове
Јудине.“ Било је много гнева против
градова Јудиних. Разлог томе је то
што они и даље, све до данашњег
дана, не признају ИСУСА за свог
МЕСИЈУ.
Верујем да су скоро сви на свету упознати с тим да су милиони
људи видели такозване НЛО-е
(неидентификоване летеће објекте),
али то нису НЛО-и. То су БОЖЈИ
чувари који надзиру земљу у овим
последњим данима непосредно пре
БОЖЈЕГ СТРАШНОГ СУДА, смака
света, краја времена. У СВОЈОЈ
милости, БОГ омогућава свима да
виде стотине пророчанстава о крају
света, предзнаке и чуда као што су
чувари, БОЖЈИ анђели, који надзиру
земљу у својим такозваним „летећим
тањирима“, непосредно пре него што
она (земља) буде уништена. То предсказује Књига пророка Јоила,6 као и
апостол Петар у Делима светих апостола: „И биће у последње дане, говори ГОСПОД, излићу од ДУХА СВОГ
на свако тело, и прорећи ће синови
ваши и кћери ваше, и младићи ваши
видеће утваре [визије] и старци ваши
6 Јл. 2:28-32

Са наше 24-сатне телефонске линије за молитве и информације
Проповедница Вилимена Томас (у Лорелдејл Лејку, Флорида) је
примила своју пошиљку. Све жене из групе за проучавање Библије
су селе и читале трактат „Божја војска и ратно ваздухопловство“.
Рекла је да су више научиле из тог комада литературе него од свих
проповедника које су годинама слушале (нису их слушале неко
време). Све су уживале у литератури и слушале су ЦД-е. Рекле су
да нико не анализира ствари онако како то ради Тони. Замолила
је да наставите да шаљете ЦД-е и литературу. Оне желе да знамо
да се окупљају и одржавају молебане, и моле се за Тонија и цркву.
Поново је замолила да јој пошаљемо литературу и ЦД-е. Такође
је замолила да се црква моли за њена три својеглава (неспашена)
унучета којима она годинама говори о својој вери.
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сниће снове; Јер ћу на слуге СВОЈЕ и
на слушкиње СВОЈЕ у те дане излити
од ДУХА СВОГ, и прорећи ће. И даћу
чудеса горе на небу и знаке доле на
земљи: крв и огањ и пушење дима.
Сунце ће се претворити у таму и
месец у крв пре него дође велики и
славни дан ГОСПОДЊИ. И биће да
ће се сваки спасти који призове име
ГОСПОДЊЕ“ (Дапа 2:17-21).
Чувари, односно анђели у Рају, и
ми који смо хришћани (не католици)
имамо заједничко то да је БОГ створио и једне и друге. БОГ је створио
анђеле, и БОГ је створио нас. Постоје
добра људска бића и постоје зла
људска бића, јер само неколицина
нас се придржава БОЖЈИХ заповести.7 У 3. и 4. стиху 2. поглавља Прве
посланице Јованове каже се: „И по
том разумемо да ГА познасмо, ако
заповести ЊЕГОВЕ држимо. Који
говори: Познајем ГА, а заповести
ЊЕГОВЕ не држи, лажа је, и у њему
истине нема.“
Неки људи се хвалишу да воле
ГОСПОДА. Међутим, у својим свакодневним животима, не одазивају
се на БОЖЈИ позив, већ се оглушују
о ЊЕГОВ глас. Неки кажу да воле
ГОСПОДА само када су емотивно
узбуђени. На пример, када желе
да гледају филм, неку емисију на
ТВ-у, спортски догађај, или музички догађај, унутрашњи осећај им
забрањује да иду, али они ипак оду.
Они знају да не би требало да чине
велике грехе, али не брину за оно
што сматрају малим стварима. Када
се моле на службама, могу чак и да
посведоче да их је ДУХ ГОСПОДЊИ
дотакао. Много је таквих декларативних хришћана. А волети ГОСПОДА
на овај начин заправо је бескорисно.8
Једна сестра може да буде толико
предана ГОСПОДУ да десеторица
браће заједно не могу да се мере
с њом. Када она говори о љубави
према ГОСПОДУ, њене речи могу
да дирну оне који је слушају до суза.
(Наставак на страни 4)
7 Мт. 7:13-14, 21-23, Лк. 13:23-30 8 Мт. 7:21-23, гл. 25

БОЖЈА ВОЈСКА
И РАТНО
ВАЗДУХОПЛОВСТВО
(ЧУВАРИ)

(Наставак са стране 3)

Међутим, невероватно је да када се
та сестра расрди, нико није у стању
да је заустави. Самовољан живот је
нереалан живот (живот који није
од БОГА). Једнога дана, све што је
од самовољног живота мора бити
разбијено у парампарчад. ГОСПОД
мора да нас истински дотакне како
бисмо јасно увидели да су наш полет,
наша одглумљена или лажна преданост, наша вештачка љубав према
ГОСПОДУ и наше лажно служење
ГОСПОДУ телесни и немају БОЖАНСКОГ основа, нестварни су. Без
обзира на то колико слојева челичних
и месинганих зидова имамо, и без
обзира да ли је то спољна, средишња,
или унутрашња капија, све се морају
отворити, једна по једна, према ГОСПОДУ, према ДУХУ у ЊЕМУ. Тада
ћемо схватити да у својој преданости
и полету не можемо да видимо
САМОГ ГОСПОДА. Само када нас
ГОСПОД покрене или дотакне
толико да можемо да ГА искрено
ослободимо у себи, родићeмо многи
род (придобити много душа), као
што се каже у 2. стиху 15. поглавља

Јеванђеља по Јовану. Плод на дрвету Други је из другог поглавља Књиге
долази из унутрашњег ЖИВОТА.
пророка Исаије. Још један је из шеЉуди који су у сродству са злим стог поглавља Откривења.
анђелима су зла људска бића. Али
Од 30. до 51. стиха 24. поглавља
упамтите, више је БОЖАНСКИХ Јеванђеље по Матеју се каже: „И тада
него злих анђела. Јелисеј је то пока- ће се показати знак СИНА ЧОВЕзао свом слуги када их је сиријска ЧИЈЕГ на небу; и тада ће проплакати
војска опколила. Јелисеј је затражио сва племена на земљи; и угледаће
од ГОСПОДА да слуги отвори очи СИНА ЧОВЕЧИЈЕГ где иде на обкако би овај могао да види да је лацима небеским са силом и славом
више војске с њим и Јелисејем него великом. И послаће анђеле СВОЈЕ
са Сиријцима. Кад би тако, „те виде, [мноштво војника ГОСПОДА, страа то гора пуна коња и кола огњених жаре] с великим гласом трубним; и
[ГОСПОДЊА војска] око Јелисеја [и сабраће избране ЊЕГОВЕ од четири
његовог слуге]“, баш као што данас ветра, од краја до краја небеса. Од
војска царства БОЖЈЕГ са чуварима смокве научите се причи: кад се већ
који нас окружују и штите пази на њене гране помладе и улистају, знате
све што било ко каже и ради овде да је близу лето: Тако и ви кад видите
на земљи (2. Царевима 6:17). То све ово, знајте да је близу код врата.
раде БОЖЈИ чувари свуда по небу Заиста вам кажем: овај нараштај неће
у летећим тањирима и чувари на проћи док се ово све не збуде. Небо
земљи — БОЖЈА војска и ратно ваз- и земља проћи ће, али РЕЧИ МОЈЕ
духопловство.9
неће проћи… Јер као што је било у
Крајње је време за све у свету да време Нојево тако ће бити и долазак
се покају за своје грехе и да потраже СИНА ЧОВЕЧИЈЕГ. Јер као што пред
БОГА свим срцем, душом, умом и сна- потопом јеђаху и пијаху, жењаху се
гом, што је прва и најважнија
заповест.10 Ускоро ће источно
Перу
небо бити прекривено знаком
(Преведено са шпанског)
СИНА ЧОВЕЧИЈЕГ. Постоји
Бог благословио тебе брате и цркву Тонија
неколико светих списа који
Алама,
предсказују
овај
догађај.
Обавештавам вас да сада имамо нову
Један је из двадесет четвртог
цркву у славу Божију. Удаљена је три сата
поглавља Јеванђеља по Матеју.
од Сулане, у близини Пјуре, у месту Сечура,

9 2 дн. 16:9, Зах 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Отк. 7:1-3 10 5 Мој. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20,
26:16, 30:6, ИНав. 22:5, Мт 22:37-40, Мк. 12:29-31, Лк. 10:27

Кенија

Драги пасторе Тони Аламо,
Поздрав у свемоћно име које је узвишеније од сваког имена,
име нашег Господа Бога и Спаситеља Исуса Христа. Срећан сам
што могу да Вас обавестим да ми делимо литературу којом нас
ваша црква снабдева по нашем граду . Допиремо до свих, без обзира да ли су спасени или не, и за последњих месец дана спасили
смо 15 људи и они су сада у цркви. Поред тога, примили смо пакет
који сте нам послали 21. децембра. Желимо да вам се захвалимо и да
замолимо за још литературе и Библија јер су веома тражени. Бог вас
благословио док ми настављамо да Му се молимо да интервенише у
случају нашег пастора, јер знам да је кроз молитве све могуће.
Срдачно ваш у служби Његовој,
Пастор Далмас Муноко
Бунгома, Кенија
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где има двадесет и тројица одрасле браће
и тридесет и троје деце. Ишли смо да
делимо вашу литературу од куће до куће
и многи су изразили жељу да наставе да
уче. Јуче смо се поново састали и дошло
је много браће. Прихватили су Бога, тако
да ћемо се састајати три пута недељно.
Слава Господу. Исус долази ускоро.
Андрес Чирокју Силва
Црква Тонија Алама
Сулана, Перу

АЛАМО ЦРКВЕ НА ИНТЕРНЕТУ
www.alamoministries.com

и удаваху до оног дана кад Ноје уђе
у ковчег (барку), И не осетише док
не дође потоп и однесе све; тако ће
бити и долазак СИНА ЧОВЕЧИЈЕГ...
Стражите дакле, јер не знате у који
ће час доћи ГОСПОД ваш. Али ово
знајте: кад би знао домаћин у које ће
време доћи лупеж, чувао би и не би
дао поткопати кућу своју. Зато и ви
будите готови; јер у који час не мислите доћи ће СИН ЧОВЕЧИЈИ. Ко је
дакле тај верни и мудри слуга ког је
поставио господар његов над својим
домашњима (укућанима) да им даје
храну на оброк? Благо том слузи ког
дошавши господар његов нађе да
извршује тако. Заиста вам кажем: поставиће га над свим имањем својим.
Ако ли тај рђави слуга рече у срцу
свом: Неће мој господар још задуго
доћи; И почне бити своје другаре, и
јести и пити с пијаницама; Доћи ће
господар тог слуге у дан у који се не
нада, и у час кад не мисли. И расећи
ће га напола, и даће му плату као и
лицемерима; онде ће бити плач и
шкргут зуба.“
ГОСПОД нам даје мноштво знакова тако да вас, ако обратите пажњу,

неће ухватити неспремне. Ево још
једне визије на коју би требало усмерити мисли јер ће та визија постати
стварност брже него што мислите:
„И видех небо отворено [ово је још
једна визија краја времена од БОГА],
и гле, коњ бео, и који сеђаше на њему
зове се ВЕРАН и ИСТИНИТ; и суди
по правди и војује. А очи су МУ као
пламен огњени, и на глави ЊЕГОВОЈ
круне многе, и имаше име написано,
ког нико не зна до ОН САМ. И беше
обучен у хаљину црвену од крви: и
име се ЊЕГОВО зове: РЕЧ БОЖИЈА.
И ВОЈСКЕ НЕБЕСКЕ ИЂАХУ ЗА
ЊИМ НА КОЊИМА БЕЛИМ [то су
ГОСПОД и ЊЕГОВА војска, чувари],
обучене у свилу белу и чисту. И из
уста ЊЕГОВИХ изиђе мач оштар,
да њиме побије незнабошце; и ОН
ће их пасти с палицом гвозденом
[РЕЧ БОЖЈА]: и ОН гази кацу вина
и срдње и гнева БОГА СВЕДРЖИТЕЉА. И има на хаљини и на стегну
СВОМ име написано: ЦАР НАД
ЦАРЕВИМА И ГОСПОДАР НАД
ГОСПОДАРИМА [То је ИСУС наш
ГОСПОД.]“ (Откривење 19:11-16).
Ми тренутно живимо у последњим

тренуцима краја времена. Сви знаци
су ту. Тренутно је на власти јединствена светска Антихристова влада.
БОЖИЈА ваздушна дивизија је већ
годинама активна и стотине милиона људи ју је видело (летеће тањире,
чуваре, анђеле, Ратно ваздухопловство Царства Божјег). Папа у Риму
се хвали како је диван Нови светски
поредак. Tу су цунамији, плимски
таласи, земљотреси, пошасти свих
врста, болести, страдања народа,
прогони и стотине разноразних проклетстава.
Или сте добри или сте лоши.11 Или
ћете прихватити ХРИСТА као свог
СПАСИТЕЉА, или ћете ГА одбацити. Одлучите се за ЊЕГА сада, пре
него што буде прекасно. Само сте један дах, један откуцај срца од вечности.12 Изговорите ову молитву ради
сопствене душе. Затим се крстите,
потпуно се потапајући у воду у име
ОЦА и СИНА и СВЕТОГА ДУХА.13
Проучавајте Библију у преводу Ђуре
(Наставак на страни 8)
11 Мт. 7:15-20, Јак. 3:11-12, Отк. 20:11-15, 21:7-8, 2427, 22:11-12, 14-15 12 Проп. 3:19, Ис. 2:22 13 Мт.
28:19-20

Сведочење Стивена Ведела
Моје име је Стивен Ведел. Напунио
сам 59 година крајем октобра 2012. године. Прихватио сам Христа као свог
Спаситеља 4. новембра 1971. године.
Управо сам био напунио 18 година
недељу дана пре тога. Да Христ није
ушао у мој живот у то време када је
ушао, вероватно бисте одавно видели
моју читуљу а не бисте имали прилику
да читате моје сведочење о Божијој
моћи и способности да промени живот човека које сада читате.
Када сам пролећа 1971. године
завршио средњу школу, нисам имао
амбицију да наставим школовање
на факултету. Глумио сам хипика.
Кренуо сам на пут у Сан Франциско, у
Калифорнији, прво с неколико пријатеља аутомобилом, а онда сам подигао
палац и стопирао од Сан Франциска

до Болдера, у Колораду, а онда опет
назад до Калифорније, овога пута до
Лос Анђелеса.
Мајка једног од пријатеља с којима
сам путовао је имала веома велику и
лепу кућу на Беверли Хилсу. Позвала
нас је да боравимо код ње неко време,
док не нађемо посао и стан. Њена
кућа је имала прелеп отворен базен и
служавку која је одлазила у куповину
и кувала за нас. То је требало да буду
идеалне околности за уживање налик
на одмор, а заправо је било најнесрећнији период мог живота.
Изнутра сам осећао да сам потпуно
изгубљен и без наде у животу. Није
било ничега што би могло да уклони
сталну збрку у мом уму и души у вези
са смислом и сврхом живота. У себи
сам се осећао ухваћеним у клопку.

5

Брат Стивен Ведел

Желео сам живот са смислом, живот
у коме бих могао да помажем другима.
Био сам ужаснут стањем у свету око
мене, изопаченошћу, апатијом, злочинима и крвопролићем. Желео сам
да живим у свету мира и мислио сам
да ће ми хипи покрет у Калифорнији
пружити алтернативу за свирепи такмичарски свет око нас. Мислио сам
(Наставак на страни 6)

Сведочење Стивена Ведела
(Наставак са стране 5)

да ћу пушењем марихуане и хашиша,
узимањем ЛСД-а и других халуциногених дрога добити увид за којим сам
жудео и успети да пронађем разлог за
живот који сам живео. Нисам желео
посао од девет до пет, кућу с дрвеном
оградом, псима и мачкама и будућношћу које нема. Желео сам да знам која
је права сврха живота. Дроге су ме
само лишиле сваког разума који ми је
био преостао и оставиле ме скоро без
разума који би ми омогућио да било
шта урадим. Мислио сам да лудим и,
без икакве сумње, вероватно сам и
лудео. Али ја уопште нисам био васпитан на тај начин.
Провео сам детињство одрастајући
у иностранству. Мој отац је радио у
међународном Хришћанском удружењу за младе мушкарце (YMCA)
у Токију (Јапан) па смо верно сваке
недеље одлазили у цркву која није
припадала ниједној вероисповести.
Одувек су ме учили да смо хришћани
и да будем хуман, да помажем другима. Знао сам да су Божић и Ускрс
посебни празници, да заправо немају
ништа с Деда Мразом и Ускршњим
Зеком. У души сам веровао, као и
већина деце, да постоји Створитељ,
Бог који је створио све, укључујући и
мене. Учили су ме да верујем у Исуса
Христа као Спаситеља, а ипак ништа
нисам знао о томе ко је Исус заиста
био. Нисам имао контролу над својим
животом, нисам имао снаге да не
грешим, и заиста, када се осврнем на
то време, ниједна од цркава у коју сам
икада отишао није ме научила шта је
заправо грех. Никада нисам чуо појам
„бити поново рођен од Духа“ и ни у
једној од тих цркава нисам никада
присуствовао позиву с олтара приликом кога су душе спасаване. Оне су
биле духовно мртве као и ја.
Похађао сам десети разред када се
наша породица вратила у Сједињене
Државе. Више нисам желео да будем
духовно мртав. Свуда око мене људи
су су се укључивали у хипи покрет,

узимали дроге и били бунтовни. Почео сам да искрено тражим одговоре
на питања у себи о животу, смрти,
вечности, сврси. Читао сам књиге о
далекоисточним религијама, мистичким религијама, религијама америчких староседеоца, филозофијама,
књиге о људским идејама и идеалима,
књиге о комунизму, социјализму,
капитализму — све чега сам се могао
сетити. Читао сам и Библију, али у то
време, без Духа Божјег у себи, нисам
је могао разумети. Непрестано сам
понављао молитве, бавио се јогом, шетао по шуми пазећи да не газим цвеће,
да бих се приближио Богу. Ништа није
попуњавало празнину у мени. Ништа
није деловало.
Тада нисам знао, али сада знам, да
се то Господ бавио мноме и доводио
ме тамо где ће моћи да сломи мој
тврдоглави понос и наведе ме да Га
прихватим као Господа, Бога и Спаситеља. Није ми оставио ниједну другу

могућност. Можда није морао тако да
ради с вама, али је знао да је то једини
начин да ме дозове памети. Дозволио
ми је да дођем у Калифорнију да би
ме привео овом циљу. Он је радио на
мени, али ја то тада још нисам знао.
У Холивуду, у Калифорнији, нисте
могли да пређете ни 60 метара булеваром Холивуд а да не налетите на чланове хришћанске фондације Тонија и
Сузан Аламо. Било их је свуда. Сваки
пут када бих био у Холивуду, било да
сам тражио посао или само убијао
време, они су били свуда, делили
јеванђељску литературу и позивали
људе да дођу на богослужења у њиховој цркви. Били су пуни Божјег жара.
Сведичили су ми о Господу неколико
пута и позивали ме да дођем у цркву
као и толико много других људи, али

Браћа и сестре
из Аламо цркве
служе старије
особе у старачким
домовима
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ја сам стално одбијао њихове позиве.
Још сам исувише веровао у своје
сопствене путеве да бих слушао друге
који ми говоре о Исусу. Мада, много
пута, у тишини ноћних сати, када би
се дневни метеж завршио и када бих
остајао сам са собом, Господ би почео
да ми враћа у сећање оно што су ми
ови хришћани говорили, свете списе
о крају времена које су ми показали
у Библији, ствари које су биле лако
видљиве свуда унаоколо, свете списе
о вечном животу и паклу који су ме
заиста натерали да се запитам о неким
стварима. Споља, Сатана ме је још
вукао наоколо, али изнутра ме је Бог
ломио.
Једног поподнева, Бог је довршио
оно што је започео у овом низу догађаја. Осећао сам да се нешто дешава
у мом животу, али нисам знао шта.
Тог дана сам се поново затекао сам на
Булевару Холивуд уопште не тражећи
браћу и сестре из цркве, већ пре покушавајући да их избегнем. Уместо тога,
налетео сам на једну од сестара из
цркве на углу улице и она ми је само
пружила комад јеванђеоске литературе и позвала ме да дођем у цркву
те вечери. Дао сам јој глуп изговор
рекавши: „Размислићу о томе.“ Она
ми је хитро одговорила: „Ја бих заиста
размислила о томе, јер то може бити
последњи пут да Бог има било шта с
тобом!“ Ништа друго што је могла да
ми каже није могло да има већи утицај на мене. Сама помисао да сам Бог
можда неће желети да има било шта
са мном ударила ме је као брзи воз. Од
те помисли сам се скаменио од страха.
Ја јесам био луд, али не толико да не
знам да би последња ствар коју бих
икада желео била да ме Бог напусти.
То ме је престравило. Већ сам био
довољно јадан.
Ходао сам скроз низ Булевар Холивуд и уз споредну улицу у којој је било
много великих кућа са великим двориштима. Сео сам у једно од дворишта
и чекао све док није дошло време да
пође аутобус с људима који су ишли у
цркву, тада сам отишао до места гдеје
аутобус примао путнике и сео.

Вожња до цркве у Согасу је била
прилично дуга, али ја сам се осећао
као код куће. Један од хришћанске
браће је узео гитару па је аутобус пун
људи почео да пева јеванђеоске песме
целим путем до тамо. Био сам веома
смирен иако ми је тада све то било
веома чудно.
Када смо стигли у цркву, сви гости
који су дошли аутобусом су били
позвани да уђу и заузму место за
богослужење. Никада раније нисам
био у цркви која је деловала као да
је жива. У њој нисам имао осећање
мртвила као у црквама које сам
раније посећивао а у којима сам био
преплављен тим осећањем. Браћа и
сестре су током те службе из свег гласа певали јеванђеоске песме. Подизали су руке и славили Господа. Изгледа
да је свако у цркви те ноћи сведочио
о томе шта је Бог урадио у његовом
животу. Неки су узимали дрогу, као
ја, неки нису. Неки су били бивши
затвореници; неки су долазили с дна
друштва док су други били плаве
крви. То су били људи који су некада
били онакви какав сам ја тада још
увек био— несрећни и изгубљени.
Сада су сви они прогласили Христа
за свог Спаситеља. Нису више били
изгубљени, били су нађени. У својој
души, желео сам оно о чему су они говорили током службе те ноћи. Желео
сам такав живот, али и даље сам био
несигуран у вези с многим стварима.
Сатана је уносио милионе сумњи у
мене у свом последњем покушају да
ме спречи да будем спашен. Библија
каже: „Веруј Господа Исуса Христа и
спашћеш се ти.“ На позив с олтара
те ноћи, Сатана је изгубио контролу
нада мном. Те ноћи, испред тог скупа
сам на коленима поверовао у Господа
Исуса Христа и спасен сам! Слава
Богу! Слава Господу заувек због Његове стрпљивости и милости коју ми
је показао! Изнова сам рођен!
Осетио сам да Господ улази у моје
срце те ноћи и никада га се нећу одрећи. Одлазак у молитвену собу након
службе са извесношћу да овога пута
Бог на Небу заиста пази на мене и да
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је услишио моје молитве пружило ми
је утеху какву никада раније нисам
осетио. Цена коју је Христ платио за
то је била Његова сопствена крв. Он је
умро да бисмо ми могли да живимо.Те
ноћи Он ме је довео на место које никада нећу заборавити. Он ме је крстио
у Светом Духу око две недеље након
тога. Након тих искустава ништа ме
не може убедити да Бог није стваран.
Он је жив, и жив је заувек. Мене је
спасио а може да спаси и вас. Од тада
сам видео хиљаде људи који су открили Христа уз помоћ ове цркве. Видео
сам много, много људи који су Божјом
силом исцељени од болести и слабости. Видео сам животе који су били
скрхани (као мој) како се претварају
у продуктивне животе. Не бих мењао
овај хришћански живот ни за шта на
свету.
Тони и Сузан Аламо су људи које
Бог уводи у животе хиљада других
људи из свих слојева друштва како би
им помогли да пронађу нови живот
у Христу. Обоје су то радили веома
несебично. Никада нису тражили
ни од кога нешто заузврат, само да
служимо Господу. Сузан је отишла
да буде с Господом 1982. године а
Тони је наставио свој мисионарски
рад сваког дана од тада. И даље ради
на томе. Ја и многи други смо веома
захвални обома, не само зато што су
у себи пронашли ревност Божију да
свакодневно уз помоћ својих чланова
на улицама допиру до других којима је
потребна помоћ, већ и да обезбеде места на којима људи као ја могу да живе
посвећеним, божанским животом, не
учествујући у сукобима овог опаког
света. Слава Господу!
Ако читате ово сведочење а још нисте спасени, не чекајте. Исус Христ је
заиста Спаситељ света и Он вам може
пружити све за чим жудите. Спасио је
мене, дао ми је нешто о чему говорим,
нешто због чега сам спреман да живим
и да умрем. Он може да уради то исто
за вас. Не чекајте. Позовите Га у своје
срце још данас!
Слава Господу,
Стивен Ведел

БОЖЈА ВОЈСКА
И РАТНО
ВАЗДУХОПЛОВСТВО
(ЧУВАРИ)

(Наставак са стране 5)

Даничића и Вука Караџића и придржавајте се заповести.14 Ходите у
ДУХУ БОЖЈЕМ.15
Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ,
смилуј се на моју душу, мене грешника.16 Верујем да је ИСУС ХРИСТ
СИН живог БОГА.17 Верујем да је
умро на крсту и своју драгоцену
крв пролио да би сви моји прошли
греси били опроштени.18 Верујем да
је БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих
помоћу СВЕТОГ ДУХА19 и да ОН
седи с десне стране БОГУ у овом
моменту и чује моје признање греха
и ову молитву.20 Отворио сам врата
срца свога и позивам ТЕ у своје
срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.21 Спери
све моје прљаве грехе у драгоценој
крви коју си ТИ пролио уместо
мене на крсту на Калварији.22 ТИ
ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ

ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје
грехе и спасити душу моју. Знам
то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, тако
каже.23 ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ
никога нећеш одбацити, а то значи
ни мене.24 Зато знам да си ме чуо и
знам да ћеш ми одговорити и знам
да сам спасен.25 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.26
Након спасења, ИСУС каже да се
крстимо тако што ћемо се у потпуности потопити у воду, у име ОЦА и
СИНА и СВЕТОГ ДУХА.27 Марљиво
проучавајте Библију (Свето писмо)
у преводу Ђуре Даничића и Вука
Караџића (The English King James
Version) и чините како она каже.28
ГОСПОД жели да и другима кажете 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 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 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
[спасене 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 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 ГОСПОД над
ВОЈСКАМА“ (Малахија 3:8-12).

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

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 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.
Приликом штампе, наведите ауторска права и број регистрације:
© Ауторска права фебруар 2013. 2014. Сва права задржана Светски пастор Тони Аламо ® Регистровано фебруара 2013. 2014.
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