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Када људи виде реч 
„кола“ не помисле одмах 
да она значи „двоколицe 
којe вуче коњ и којe су у“ 
древно време коришће-
не за ратовање, трке итд. 
Вебстеров речник каже 
и „види КОЧИЈE“. Када 
потражимо „кочијe“ (енг. 
chariot) видимо да реч 
потиче од латинске речи 
„carrus“, што значи „кола“. 
Кола такође означавају 
„(1) било које возило на 
точковима; (2) возило 
које се креће по прузи, 
као трамвај или трола; (3) 
аутомобил и (4) лифт.“ 
Савремена дефиниција 
обухвата и летилице, НЛО, летеће 
тањире и свако превозно средство 
за људе, анђеле итд. Превод на хе-
брејском за „кочије“ може бити 
„бројност“ или „вагони“. Тако да реч 
„кочија“ има многа значења. 

У Другој књизи о царевима (6:15) 
каже се да је слуга човека БОЖЈЕГ 
(Јелисеја) устао рано ујутру и када 
је изашао напоље, видео је војску 
с коњима и колима који окружују 
град (ово нису била кола огњена 
јер су превозила само људе). Јели-
сијев слуга је питао Јелисеја: „Јаох 
господару, шта ћемо сад?“ А он му 

је одговорио: „Не бој се, јер је више 
наших него њихових.“ Затим се Је-
лисиј обратио БОГУ речима: „ГО-
СПОДЕ, отвори му очи да види.“ И 
ГОСПОД је слуги отворио очи и он 
је видео да је гора око Јелисеја пуна 
коња и кола огњених. Ова кола су се 
разликовала од оних која су имали 
Сиријци јер су она носила анђеле. 
То су била „кола огњена“ која су не-
видљива људском оку осим ако нам 
БОГ не дозволи да их видимо. ОН 
данас дозвољава све већем броју 
људи да виде рајске летеће тањире. 
Они надгледају земљу пре него што 

се ИСУС врати на земљу и, 
према Божјим налозима, 
изазивају катастрофе свуда 
на земљи због људског све-
тогрђа, идолопоклонства и 
многих других грехова.1

Неки људи верују да 
треба само да верујемо у 
речи „ИСУС ХРИСТОС“ 
и бићемо спасени. У ства-
ри, БОГ мисли да треба да 
верујемо у све што је наш 
ГОСПОД ИСУС рекао, 
урадио и још увек ради 
кроз СВОЈЕ ТЕЛО, што је 
ЊЕГОВА црква, ЊЕГОВА 
невеста. Зато нам ОН у От-
кривењу каже да ГА мора-
мо предано пратити.2

Многи људи тврде да верују у 
ЊЕГОВО име, као што и ђаво верује 
у ЊЕГОВО име и дрхти (Јаков 2:19). 
Међутим, ИСУС нам каже да ОН 
тражи да ГА пратимо и да се предано 
придржавамо свих ЊЕГОВИХ запо-
вести!3 Ако прекршимо само једну 
од ЊЕГОВИХ заповести, као да смо 
их све прекршили, јер ако прекрши-
мо само једну ЊЕГОВУ заповест, то 
је довољно да пошаљемо своје душе 
у вечити пакао и вечност у језеру 
огњеном.4 Због тога нас ИСУС упо-
зорава да се ОН уопште не шали. 

Пастор Аламо и његова покојна супруга Сузан у својој 
међународној телевизијској емисији, снимљеној у Grand 
Ole Opry, Нешвил, Тенеси            Фотографија снимљена 1975.

1 1 Мој. 19:1-25, 4 Мој. 22:1-35, 25:1-9, 2 Сам. 24:1-17, 2 цар. 19:35, 1 дн. 21:9-30, 2 дн. 32:19-22, Отк. 7:1-2, гл. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 
20:1-3, 21:9   2 Мт. 3:7-10, 7:13-23, Јн. 14:12, 15:21-24, 15:1-14, Рим. 12:5-21, Гал. 5:14-26, Еф. 4:20-32, Тит. 2:11-15, Јев. 2:1-3, Јак. 1:21-27, 1 Пет. 4:7-8, 2 Пет. 1:3-11, 1 Јн. 
2:3-11, 15-17, 3:4-12, Отк. 3:14-22   3 Отк. 3:14-22   4 Јак. 2:10-11   
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ОН каже: „Знам твоја дела [ОН зна 
све што говоримо и радимо] да ниси 
ни студен ни врућ.  О да си студен 
или врућ! Тако, будући млак, и ниси 
ни студен ни врућ, избљуваћу те из 
уста СВОЈИХ“ (Откривење 3:15-16).

Како то да ГОСПОД зна све што 
говоримо и радимо? Ми знамо да је 
све што смо рекли и урадили, или 
све што ћемо рећи и урадити, запи-
сано у књизи.5 Знамо да је БОГ свуда 
и да универзум не може да ГА обух-
вати.6 ОН је и свемогућ, што значи 
да има неограничену моћ и аутори-
тет. ОН је свемогућ.7 Он је свепри-
сутан, што значи присутан на свим 
местима у исто време.8 БОГУ није 
тешко да зна све што говоримо и 
радимо, за ЊЕГА су лажи немогуће 
(Јеврејима 6:18).

Најважније је да верујемо ИСУ-
СУ када каже да ће нам бити суђено 
за сваку празну реч.9 Јеванђеље по 
Матеју (12:36) каже: „А ја вам кажем 
да ће за сваку празну реч коју кажу 
људи дати одговор у дан страшног 
суда.“ У Откривењу (20:11-12) се на-
води: „И видех велики бео престо, и 
ОНОГ што сеђаше на њему, од чијег 
лица бежаше небо и земља, и места 
им се не нађе. И видех мртваце мале 
и велике где стоје пред БОГОМ, и 
књиге се отворише; и друга се књига 
отвори, која је књига живота; и суд 
примише мртваци као што је напи-
сано у књигама, по делима својим.“

У једном другом делу сам писао 
да БОГ одашиље СВОЈЕ анђеле да 
униште грешнике и грешна места 
на земљи.10 Откривење говори о пр-
вој и другој групи седам зала (куга) 
које ће анђели сручити на земљу да 
би уништили целу, веома грешну 

земљу (Откривење 8:6, 9:21, 11:14-
19, 16:1-21). 

Један анђео је такође уништио 
војску Сенахирима од 185.000 људи 
за само једну ноћ. „И исту ноћ анђео 
ГОСПОДЊИ изађе и поби у лого-
ру асирском сто и осамдесет и пет 
хиљада [185.000]; и кад усташе ују-
тру, а то све сами мртваци.“ (2. царе-
вима 19:35).11 Када је Давид починио 
грех бројећи људе у Израелу, што 
БОГ није желео, БОГ је послао јед-
ног анђела да донесе помор деци Из-
раела којим је убијено 70.000 људи 
(2. Самуилова 24:15). 

БОГ, као свеприсутан, свуда у 
исто време, шаље СВОЈЕ анђеле, 
који су ЊЕГОВО особље, да про-
клињу људе на земљи, да доносе 
уништење безбожнима. Анђели су 
такође гласници које Бог шаље да 
донесу лепе новости људима попут 
Марије и Јелисавете.12

Сада пламте пламени језици 
БОЖЈЕГ огња о којем говори апо-
стол Петар од 7. до 14. стиха 3. по-
главља Друге посланице Петрове: 
„А садашња небеса и земља том 
истом РЕЧИ задржана су те се чу-
вају за дан страшног суда и погибли 
безаконих људи. Али ово једно да 
вам не буде непознато, љубазни, да 
је један дан пред ГОСПОДОМ као 
хиљаду година, и хиљаду година као 
један дан. [Ово једноставно значи 
да БОГ не мора да жури да осуди 
тебе или мене јер су наши животи 
веома кратки.13 БОГ је вечан; ОН 
живи заувек.14 ОН зна да ћемо ти и 
ја стајати пред ЊИМ у трену ока.15 
ОН има довољно времена. Када 
више не буде времена, ОН ће видети 
тебе и мене – веома брзо]. Не доцни 
ГОСПОД с обећањем [СВОЈИМ су-
дом], као што неки мисле да доцни, 
него нас трпи, јер неће да ко погине, 

него сви да дођу у покајање [за треп-
тај ока наше пресуде су донете].

„Али ће доћи дан ГОСПОДЊИ 
као лупеж ноћу, у који ће небеса с 
хуком проћи, а стихије ће се од ва-
тре распасти а земља и дела што су 
на њој изгореће. Кад ће се дакле ово 
све раскопати, каквим треба вама 
бити у светом живљењу и побожно-
сти, Чекајући и желећи да буде ско-
рије долазак БОЖИЈЕГ дана, ког ће 
се ради небеса спалити и раскопати, 
и стихије од ватре растопити? Али 
чекамо по обећању ЊЕГОВУ ново 
небо и нову земљу, где правда живи. 
Зато, љубазни, чекајући ово старај-
те се да вас ОН нађе чисте и праве 
у миру.“

Постоји и огањ БОЖЈИ који не 
гори као овај горе поменути огањ, 
већ гута читаво небо и земљу. Ево 
неких примера таквог огња. У От-
кривењу (1:13-14) наводи се да je у 
сред седам свећњака, симболично 
седам цркава, био један „као СИНА 
ЧОВЕЧИЈЕГ [ИСУС], обученог у 
дугачку хаљину, и опасаног по пр-
сима појасом златним. А глава ЊЕ-
ГОВА и коса беше бела као бела 
вуна, као снег [као симбол да је ОН 
као БОЖЈЕ ЈАГЊЕ, заклан пре по-
сатања света за грехе свих оних који 
ће се покајати16]; и очи ЊЕГОВЕ као 
ПЛАМЕН ОГЊЕНИ…“ 

„И јави му се [Мојсију] анђео ГО-
СПОДЊИ у пламену огњеном из 
[жбуна] купине. И погледа, а то ку-
пина огњем гори а не сагорева“ (2. 
Мојсијева 3:2).

„А ГОСПОД иђаше пред њима 
[народом Израела] дању у ступу 
од облака водећи их путем, а ноћу 
у ступу од огња светлећи им, да би 
путовали дању и ноћу“ (2. Мојсијева 
13:21). 

„И слава Господња беше по 
5 5 Мој. 31:21, 1 цар. 8:39, 2 цар. 19:27, 1 дн. 28:9, Јов. 31:4, 34:21-22, 25, Пс. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Ис. 29:15-16, Јез. 11:5, Лк. 16:15, Дап. 15:18, Јев. 4:13, 1 Јн. 3:20, Отк. 
20:12-13 6 1 цар. 8:27, 2 дн. 2:6, Пс. 139:7-16, ПрС. 15:3, 11, Јер. 23:23-24   7 1 Мој. 17:1, 35:11-12, 1 дн. 29:11-12, 2 дн. 20:6, Јов. 42:2, Пс. 104:1-32, Јез 26:4, 40:12-18, 21-28, Мт. 
19:26, 24:30, 28:18, Лк. 1:37, Јн. 17:2, Дап. 26:8, Еф. 1:19-22, Кол. 1:12-19, 2:10, Јев. 1:1-12,  Отк. 4:11, 16:9, 19:6   8 Пс. 139:3-10, Јер. 23:23-24, Дап. 7:48-49, 17:24   9 Пс. 19:14, 
Мт. 12:36-37 10 „Божја војска и Његово ваздухопловство (чувари)“, „Небески анђели изнад наше планете“, 1 Мој. 19:1-25, 2 Мој. 33:1-3, 2 Сам. гл. 24, 2 цар. 6:8-17, 19:1-
35, 2 дн. 20:1-24, 32:1-22, Пс. 34:7, 35:4-6, Зах. 1:7-21, Мт. 13:36-43, 47-50, 16:27, Дап. 12:21-23, Јд. 14-15, Отк. 7:1-2, гл. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, гл. 16, 18:1-2, 21, 
19:17-21, 20:1-3, 21:9   11 2 дн. 32:19-21, Ис. 37:36    12 1 Мој. 16:6-15, 21:14-21, Суд. гл. 13, 1 цар. 19:1-8, Дан. гл. 6, Мт. 1:18-25, 28:1-8, Лк. 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Дап. 1:9-11, 
10:3-6, 12:1-11, 27:9-44   13 1 дн. 29:15, Јов. 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Пс. 22:29, 39:4-6, Ис. 2:22, 40:6-7, Јак. 1:10-11, 4:14, 1 Пет. 1:24   14 2 Мој. 15:18, 5 Мој. 32:39-40, Јов. 36:26, 
Пс. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Ис. 44:6, Јер. 5:19, Дан. 4:34, Лк. 1:33, Јев. 1:10-12, 1 Тим. 1:17, 6:15-16, Отк. 1:8, 17-18, 4:8-11   15 Пс. 73:18-19, 
Проп. 12:13-14, Дан. 7:9-10, Дап. 17:30-31, Рим. 2:5-13, 16, 14:10-12, 1 Кор. 15:52, 2 Кор. 5:10, Јев. 10:26-31, Отк. 11:18, 20:11-15   16 Ис. 53:4-12, Јн. 1:29, 1 Пет. 1:18-19, Отк. 
гл. 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27   
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виђењу као огањ који сажиже на врх 
горе пред синовима Израиљевим 
“(2. Мојсијева 24:17). 

У Јеванђељу по Матеју (3:11) Јо-
ван Крститељ каже: „Ја дакле кршта-
вам вас водом за покајање; а ОНАЈ 
[ИСУС] који иде за мном, јачи је од 
мене; ја нисам достојан Њему обућу 
понети; ОН ће вас крстити ДУХОМ 
СВЕТИМ и ОГЊЕМ.“

„И кад сеђаше [ИСУС] с њима 
за трпезом, узе хлеб и благословив-
ши преломи га и даде им. Тада се 
њима отворише очи и познаше ГА. 
И ЊЕГА нестаде. И они говораху 
један другом: Не гораше ли наше 
срце у нама кад нам говораше путем 
и кад нам казиваше писмо“ (Лука 
24:30-32)?

У Другој књизи о царевима (6:17), 
Јелисије се моли БОГУ да отвори 
очи његовом слуги: „ГОСПОДЕ, 
отвори му очи да види. И ГОСПОД 
отвори очи момку, те виде, а то гора 
пуна коња и кола [кола, НЛО, ле-
тећи тањири] ОГЊЕНИХ [истих 
као и ДУХ СВЕТИ, тај ОГАЊ којим 
ИСУС крсти када смо испуњени 
силом небеском, крштени ДУХОМ 
СВЕТИМ и ОГЊЕМ] око Јелисија.“ 

У Делима апостолским (1:7-9), 
ИСУС је СВОЈИМ ученицима рекао: 
„Није ваше знати времена и лета 
које ОТАЦ задржа у СВОЈОЈ власти; 
Него ћете примити силу [ОГАЊ и 
РЕВНОСТ] кад сиђе ДУХ СВЕТИ 
на вас; и бићете МИ сведоци у Јеру-
салиму и по свој Јудеји и Самарији 
и тја до краја земље. И ово рекавши 
видеше они где се подиже и однесе 
ГА облак из очију њихових.“ 

ДУХ СВЕТИ је однео ИСУСА на 
небо. ДУХ СВЕТИ управља НЛО-и-
ма, летећим тањирима или колима 
ОГЊЕНИМ са анђелима у њима. 
Они нису с неке друге планете. Они 
су небески — с Небеса — и надгле-

дају земљу у тренуцима пре краја 
времена, пре него што се ИСУС вра-
ти на земљу. Они такође спроводе 
почетак страдања о којима ИСУС 
говори у 24. поглављу Јеванђеља по 
Матеју. Ово су речи ИСУСОВЕ: „Чу-
вајте се да вас ко не превари. Јер ће 
многи доћи у име МОЈЕ говорећи: 
Ја сам ХРИСТОС. И многе ће пре-
варити. Чућете ратове и гласове о 
ратовима. Гледајте да се не уплаши-
те;  јер треба да то све буде, али није 
још тада крај. Јер ће устати народ на 
народ и царство на царство; и биће 
глади и помори [помор је смртонос-
на епидемија, куга, све што се сма-
тра штетним], и земља ће се трести 
по свету. А то је све почетак стра-
дања“ (Матејy 24:4-8).

Зар не мислите да су страдања 
већ одавно почела? У 9. стиху се на-
води: „Тада ће вас предати на муке 
[a БОГ и анђели гледају!], и побиће 
вас [као што су побили мушкарце, 
жене и децу у масакру у Вејку – ма-
сакр који се догодио у ортодоксној 
хришћанској цркви у граду Вејко у 
Тексасу) – a БОГ и анђели гледају. 
Џенет Рино и Бил Клинтон су на 
националној телевизији изјавили да 
обоје преузимају пуну одговорност 
за тај случај. Бил Клинтон је рекао: 
„Ово треба да научи људе да не улазе 
у секту.“ Ово је био веома незаконит, 

неуставан поступак Била Клинтона 
против Првог амандмана – што је он 
и признао] и сви ће народи омрзнути 
на вас [праве хришћане] имена МОГ 
ради [јер ви волите ИСУСА. ИСУС 
и чувари гледају све што се овде до-
гађа]. И тада ће се многи саблазнити 
[због прогоњења које долази јер сте 
прави хришћани (не католици)], и 
друг друга издаће [као што и јесу], и 
омрзнуће друг на друга [као што се и 
мрзе]. И изићи ће многи лажни про-
роци [Сатанини] и превариће многе. 
[У Откривењу (12:9) се каже: „И зба-
чена би аждаха велика, стара змија, 
која се зове ђаво и сотона, која вара 
сав васиони свет, и збачена [с неба] 
би на земљу, и анђели њени збачени 
бише с њом.“] И што ће се безакоње 
умножити, охладнеће љубав мно-
гих. Али који претрпи до краја благо 
њему. [БОГ и кола ОГЊЕНА гледају 
и слушају све.] И проповедиће се ово 
јеванђеље [ове истине] о царству по 
свему свету за сведочанство свим 
народима. И тада ће доћи последак 
[света]. Кад дакле угледате мрзост 
опустошења, о којој говори пророк 
Данило, где стоји на месту светом 
(који чита да разуме)“ (Матејy 24:9-
15). 

Зло које пустоши читав свет је 
када папа у Риму, Ватикану, окупи 

(Наставак на страни 4)

Гана
Поштовани пасторе Аламо,

Нек Вас Бог богато благослови за добар посао који још увек радите 
за бројне народе. Моја црква, The Grace Hour Ministry International 
у Гани је посетила неке градове око Мафи-Кумасија како би поде-
лила брошуре Тонија Алама за преко 5.000 људи. Донели смо им 
добре вести и 500 људи се предало Христу и договорили смо се да се 
састајемо уторком и недељом како бисмо проучавали Реч Божју и 
молили се за Цркву Тонија Алама. Наша тема за ову годину је: 2013. 
као година божанског успеха (1. царевима 8:56). Као вођа групе, же-
лео бих да искористим ову прилику да затражим 20.000 примерака 
литературе, 50 Библија за нове вође те групе и 300 примерака књиге 
Месија за нашу кампању на отвореном која ће се одржавати од 11. 
до 20. фебруара 2013. Такође желим да се још једном помолим да 
Бог чује нашу молитву и ослободи пастора Тонија Алама из затвора.
Стивен Квабла Гбеве                                                     Регион Волта, Гана

Аламо цркве на интернету
www.alamoministries.com
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све поглаваре свих нација заједно 
да би образовали унитарну светску 
владу, нови светски поредак, који је 
звер. Ово је по Сатанином духу. 

Ево чланка од 10. децембра 2012. 
поводом саопштења за јавност из 
Ватикана: „Ватикан тражи светску 
владу и нови светски поредак“ ау-
тора Ендруа Пуаника, сарадника 
часописа Activist Post. „Вођа като-
личке цркве [секте], папа Бенедикт 
XVI је позвао на оснивање светске 
владе и новог светског поретка. У 
говору приликом заседања Саве-
та Свете столице за правду и мир у 
понедељак, 3. децембра 2012. папа је 
тражио „изградњу светске заједни-
це, са примереном власти“ како би 
служила „општем добру људске по-
родице“. 

Опште добро? У Откривењу 
(16:1-2), БОГ је рекао да ако се при-
дружимо таквој проклетој орга-
низацији као што је ова звер, ова 

унитарна влада, овај нови светски 
поредак, запечатили смо сопстве-
ну судбину: „И чух глас велики из 
цркве где говори седморици анђела: 
Идите, и излијте седам чаша гне-
ва БОЖИЈЕГ на земљу. И оде први 
анђео, и изли чашу своју на земљу; и 
посташе ране зле и љуте на људима 
који имају жиг зверин [који је опет 
жиг унитарне владе, новог светског 
поретка] и који се клањају икони 
њеној [што је читав свет преваре-
них, неспасених људи ].“ 

У Откривењу (19:20) се наво-
ди: „И би ухваћена звер [унитарна 
светска влада, нови светски поредак 
предвођен Римом17], и с њом лаж-
ни пророк [секта римокатоличке 
цркве] који учини пред њом знаке 
[лажна чуда, као што је појава Ма-
рије и статуа ИСУСА који крвари на 
крсту и статуа Марије којој крваре 
шаке] којима превари оне који при-
мише жиг зверин [читав свет људи 
које је Сатана преварио] и који се 
поклањају икони њеној [они који 

су служили његовој влади и који су 
на његовом платном списку]  живи 
бише бачени обоје у језеро огњено, 
које гори сумпором.“

Оно што овај папа ради и говори 
брзо доводи преварени свет до пре-
узимања жига звери на своје шаке 
или чело. То што сви ти људи преу-
зимају овај жиг је исто као и хуљење 
на ДУХА СВЕТОГ, и овај папа об-
мањује многе у име мира и безбед-
ности.18 У Откривењу (13:16-17) се 
каже: „И учини све [Сатана у телу 
папе, његове лажне цркве и његовог 
новог светског поретка и унитарне 
светске владе], мале и велике, богате 
и сиромашне, слободњаке и робове, 
те им даде жиг на десној руци њи-
ховој или на челима њиховим, да 
нико не може ни купити ни прода-
ти, осим ко има жиг, или име звери, 
или број имена њеног.“

У свом саопштењу за јавност, 
папа додаје да је ово „средство од-
бране глобалног мира и правде“ 
[„Ваш је отац ђаво; и сласти оца свог 

КОЛА ОГЊЕНА

Калифорнија

17 Отк. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3   18 Јер. 6:13-14, 8:11, Јез. 13:9-10, Мт. 10:34, 1 Сол. 5:1-9   

Цркво Аламо,
Хвала вам на последњој кутији ли-

тературе. Значила би ми још једна. 
Остала су ми само 3 примерка литера-
туре!

Кад видим велики број аутомобила 
ја морам да оставим летке на ветро-
брану! Трака пастора Алама о сејању 
семена је имала велики утицај на мој 
живот. Пастор Тони је такође рекао: 
„Урадите нешто док можете.“ Јуче сам 
посетио лутеранску црквену школу с 
много аутомобила, факултет, а затим 
пристаниште на плажи Сил и остао сам 
без литературе! Био је то диван дан у 
Господу и стварно сам уживао у свом 
омиљеном спорту, „шутирању ђавола 
у задњицу“, што ми је, као што је рекао 
пастор Тони, „пружило велико задо-
вољство“. Као што знате, многи чују о 
Тонију путем медија које контролише 
Ватикан! Када овим људима дам ли-
тературу, водим рачуна да чују праву 
истину о пастору Аламу! Прљаве кам-
пање које воде против њега су потпу-
но измишљене јер га мрзе (као што су 

мрзели и Исуса) и сматрају га јавним 
непријатељем број 1 због тога што је 
разоткрио истине о Ватикану, сатани-
стичкој секти.

То је рат речима, као што је пастор 
Аламо рекао, Божје истине против Са-
таниних лажи! Али многи којима дам 
литературу чују праву истину о цркви 
пастора Алама! Што више прогоне То-
нија, то сам уверенији да га је Господ 
послао. Треба само да слушате поруке 
како бисте знали да је он заиста Божји 
пророк! Пасторе Тони, велика награда 
Вас очекује у рају јер посвећујете свој 
живот Богу како би други били спасе-
ни и провели вечност у рају и избегли 
вечну ватру пакла! Чак и ако Вас убију, 
ја знам да ће Божји рад који сте запо-
чели наставити да проповеда вечно је-
ванђеље! Сатана не може да заустави 
истински Божји рад! Иако сте у затво-
ру, јеванђеље се још проповеда, јаче 
него икада, кроз Вашу литературу и 
уз помоћ посвећених хришћана којих 
попут Вас, пасторе, има широм света. 

Сатана је покорени противник. Слава 
Богу!

Ватикан, велика блудница, се није 
променио и никада неће! Молим се 
да Бог сачува пастора Алама од ове 
сатанистичке звери и знам да ће Он то 
и урадити! „Никакво оружје начињено 
против тебе неће бити срећно.“ Какво 
обећање! „Не дирајте у помазанике 
моје, и пророцима мојим не чините 
зла.“ У Откривењу (18:24) се каже: „И у 
њему [Ватикану] се нађе крв пророч-
ка и светих, и свих који су побијени на 
земљи.“ Али ми знамо ко побеђује на 
крају, а то није ђаво! Само тако наста-
вите! Ја знам да хоћете, и црква и Тони. 
Као што је Тони рекао: „Сигуран сам 
да сте чули о новом закону о мржњи 
– ако сте против истополног брака, то 
би био злочин.“ Сигуран сам да ће га 
ускоро спровести.

Хвала још једном на свему. Радујем 
се литератури како бих могао да наста-
вим да нападам Сатану! Слава Господу!
В.Д.                              Лејквуд, Калифорнија

(Наставак са стране 3)
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хоћете да чините: он је крвник људ-
ски од почетка, и не стоји на истини; 
јер нема истине у њему; кад говори 
лаж, своје говори:  јер је лажа и отац 
лажи“ (Јован 8:44)]. Папина визија 
за оснивање светске владе и новог 
светског поретка наводно није да 
се створи нова суперсила, већ ново 
управно тело [које је за одбачени, 
неспасени свет (али са ослобођењем 
од греха за свеце)] које онима (под-
муклим политичарима) који су од-
говорни за доношење одлука, нуди 
критеријуме за пресуде и практич-
не смернице. Папа је цитиран како 
каже: „Предложено тело [светска 
влада] не би било суперсила која је 
сконцентрисана у рукама неколици-

Моје име је Сузет Браун и члан сам 
Хришћанских цркава Тонија Алама 
скоро пет година. То су најбољих пет 
година у мом животу. Кроз учења 
мог пастора, Тонија Алама, научила 
сам да се молим и да дозовем Госпо-
да, како да богоугодно читам Библију 
и како да свечим људима. Веома сам 
захвална на Хришћанским црквама 
Тонија Алама јер сам након што сам 
примила спасење желела да служим 
Господу свим својим срцем и да Му 
дам свој живот а врата ове цркве су 
била отворена за мене.

Подизана сам у различитим 
хришћанским црквама од веома ра-
ног доба. Као мала сам волела музику 
са темама из јеванђеља. Мој ујак Мајк 
је био пастор и причао ми је о паклу 
када сам имала пет година. Причао 
ми је о огњу и вечним мучењима. Пи-
тала сам га: „Како да будем спасена?“ 
Молио се са мном. Сећам се молитве: 
„Господе, верујем да си умро на крсту 
за моје грехе и устао поново трећег 
дана. Уђи у моје срце, Господе Ису-
се.“ Никада ми нису говорили о моћи 
Исусове крви да спере моје грехе или 
да треба да се придржавам Божјих 
заповести. Ујак ми је рекао да сам 
спасена и да не могу да изгубим своје 
спасење. Веровала сам у „једном спа-

сен, заувек спасен“ и да нико не може 
бити савршен. То су ми говорили у 
тим црквама. Стварно сам мислила 
да је све што је потребно за спасење 
да изговарам молитву и верујем да 
је Исус умро на крсту за моје грехе. 
Од својих пет година веровала сам да 
сам спасена.

У вишим разредима средње школе 
одлазила сам у једну од цркава Јуж-
не баптистичке конвенције. Пастор и 
вођа хора чинили су грехе који су ме 
одбили од хришћанства. Није да сам 
ја била ишта боља, и ја сам била греш-
ница. Престала сам да идем у цркву.

У завршном разреду средње школе 
сам хтела да се забављам и будем по-
пуларна. Имала сам све петице. По-
чела сам да се дружим с погрешним 
људима у последњој години средње 
школе и постала сам зависна од ме-
тамфетамина. Почела сам да га узи-
мам сваки дан. Почела сам да лажем, 
крадем и продајем дрогу. Мој живот 
се стрмоглавио. Постала сам јако из-
губљена и депресивна. Осећала сам 
се јако празно и усамљено. Отишла 
сам од куће да бих живела са својим 
дечком који је био продавац дроге, 
због чега сам постала веома несрећ-
на. Напустила сам факултет, преста-
ла да радим и живела сам живот нар-

Сведочење Сузет Браун

(Наставак на страни 6)

(Наставак на страни 8)

команке. Узимала сам метамфетамин 
осам година. Никада нисам желела да 
будем зависна ни од чега, али упала 
сам у Сатанине руке и нисам могла да 
се зауставим.

Неколико година након 11. сеп-
тембра, гледала сам „Loose Change“. 
Гледала сам близнакиње како се руше 
и знала сам да неко управља тим 
уништењем. Почела сам да истра-
жујем о 11. септембру. Хтела сам да 
знам истину, ко је одговоран за 11. 
септембар. Нисам веровала нашој 
власти. Истраживала сам ово четири 

Сестра Сузет Браун

не који би доминирали свим наро-
дима, искоришћавајући најслабије.“ 
[Ово је управо оно што планирају 
да ураде и што раде.] Папа је такође 
описао своју визију као „морал-
ну [неморалну] силу“ или моралну 
власт [ако је он толико моралан, 
зашто ова влада не дозвољава де-
сет заповести у јавним школама 
или владиним зградама, као што су 
суднице?] која има „моћ да утиче, у 
складу с разумом, тј. да буде власт 
која учествује, али чије су надлеж-
ности ограничене законом.“19

БОГ нам свима каже да се држи-
мо даље од свих Сатаниних органи-
зација, пре свега сатанске унитарне 

владе, којој је Сатана дао контролу 
над новим светским поретком.20 Да 
ли ћете веровати БОГУ или овој са-
танистичкој ватиканској римокато-
личкој секти и папи? Нема користи 
од веровања Сатанином папи. На 
крају, они који му верују и који га 
прате провешће вечност у огњеном 
језеру.

Верујте БОГУ који јасно каже да 
нема живота на другој планети. Та-
кође, верујте да су НЛО-и анђели 
с неба, посматрачи, и верујте СВЕ-
МОГУЋЕМ БОГУ, који је свепри-
сутан, што значи да је свуда у исто 
време.

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html   20 2 Кор. 6:14-18, 2 Сол. 
2:3-12, Отк. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, гл. 17, 18:1-8, 19:1-3, 17-21, 20:4, 10   
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до пет година – хиљаде сати истра-
живања. Ово истраживање је било 
као бег од мог живота и постало је 
опсесија. У том периоду свог живо-
та, урадила бих се метом и радила на 
свом истраживању. Једног дана сам 
схватила да је оно што сам читала 
било лаж. Седела сам за рачунаром и 
почела да се молим: „Господе, покажи 
ми истину о 11. септембру, осећам 
велику потребу да сазнам истину. 
Спровела сам све ово истраживање. 
Покажи ми истину и склони лажи.“ 
Господ ми је одмах одговорио. Поче-
ла сам да проналазим информације о 
језуитима и Ватикану. Никада ништа 
нисам знала о католичкој цркви. На 
интернету сам одгледала видео у ком 
Алберто Ривера (бивши језуитски 
свештеник) говори у просторијама 
Хришћанских цркава Тонија Алама 
1984. године. Записала сам на жутом 
папирићу „Хришћанске цркве Тонија 
Алама“ и ставила га са стране, пот-
пуно заборављајући на Хришћанске 

казати знак Сина човечијег на небу; 
и тада ће проплакати сва племена на 
земљи; и угледаће Сина човечијег где 
иде на облацима небеским са силом 
и славом великом.“ Помислила сам: 
„Дакле Господ долази након невоље, 
не пре!“ Наставила сам да читам књи-
ге где Он говори Својим ученицима 
да „страже“ и да „буду спремни“, „Ви 
не знате време, тренутак или сат Мог 
доласка.“ Питала сам Господа: „Зашто 
говориш Својим ученицима да стра-
жаре и буду спремни ако не може-
мо да изгубимо своје спасење? Због 
чега треба да стражаримо?“ Господ 
је одговорио мом срцу и рекао ми је: 
„Због тога што можете да изгубите 
своје спасење.“ Била сам јако љута на 
цркве. Лагали су ме и преварили. Ни-
сам хтела да се вратим у цркву.

У то време сам још увек била из-
губљена и мртва у својим гресима, 
зависна од мета. Престала сам да ис-
тражујем о језуитима јер сам се пла-
шила. Желела сам да избацим то из 
главе. Једног дана, била сам урађена у 
својој дневној соби и тада сам осети-

Сведочење Сузет Браун

Немачка

Јужна Африка
Како је Он диван, Бог Јакољев и наш живући Свети Бог! Увек се 

захваљујем Богу на Вашој цркви која стварно доводи људе до Бога 
па почињу да Му служе читавим срцем, умом, душом и снагом. 
Хвала Вам, пасторе Тони Аламо. Нек Бог пружи милост и снагу 
Вашој цркви и Вама.
Гифт Лимбан Нангвале
Јоханесбург, Јужноафричка Република

Поштовани пасторе Аламо,
Поздрављам Вас у име Господа. Благословен сам што сам прочи-

тао Вашу интернет презентацију. Желео бих да Вас замолим ако мо-
жете да ми пошаљете неку литературу и на енглеском и на немач-
ком. Било би веома лепо ако можете да пошаљете материјал за 100 
људи јер желим да сви у мојој цркви имају књигу Месија. Молим Вас 
ако можете да пошаљете 50 књига на немачком и 50 на енглеском. 
Такође нам треба 10 Библија на енглеском и немачком и билтени за 
1.000 људи јер желимо да их ширимо! Нека Вас Бог богато благосло-
ви што нам помажете да допремо до изгубљених душа помоћу Речи 
Божје! Надам се Вашем скором одговору!
Ваш у Христу,
Андре Ј. Шоен                                                                                Келн, Немачка

Уганда
Поштовани пасторе Аламо,

Поздрављам Вас у име нашег Ису-
са Христа. Ја сам пастор Ембвата Ја-
мунгу, дистрибутер Ваше литературе 
у Кампали, Уганда.

Желим да захвалим Богу на ономе 
што је учинио кроз Вашу литературу. 
Поделио сам Вашу литературу на фа-
култету City Center и у основној шко-
ли Накивубо. Спасено је више од 30 
ученика. У Демократској Републици 
Конго, спасено је 15 људи.

Замолио бих да ми пошаљете ли-
тературу и 20 Библија на енглеском, 
20 на француском, 20 књига Месија 
на француском, 20 књига Месија на 
енглеском, 25 мајица за нашу екипу 
у Уганди и Конгу. Те нове Библије ће 
бити подељене овим новим драгим 
преобраћеницима.
Ваш у Христу,
Пастор Ембвата Јамунгу
Кампала, Уганда

цркве Тонија Алама. Наставила сам 
да истражујем о језуитима и Ватика-
ну. Веровала сам у вазнесење пре ве-
ликог страдања судњег дана тако да 
сам мислила да нећу бити овде када 
буде формирана унитарна светска 
влада. Бог је почео да ми помаже да 
разумем да живимо у последњим да-
нима и да је Ватикан мајка свих зала. 
Нисам желела да поверујем.

Негде у то време, мој дечко је до-
шао једног дана и рекао ми да вазне-
сење није истина. Наљутила сам се, 
али нисам познавала Библију и нисам 
могла да му кажем ништа из Библије 
како бих поткрепила своја веровања. 
Зато сам почела да читам Библију да 
бих му доказала да није у праву. У 
Библији нисам могла да нађем ништа 
што подржава моја веровања. Про-
читала сам 29. и 30. стих 24. поглавља 
Јеванђеља по Матеју: „И одмах ће по 
невољи дана тих сунце помрчати, 
и месец своју светлост изгубити, и 
звезде с неба спасти, и силе небеске 
покренути се. И тада ће се по-

(Наставак са стране 5)
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ла ово надмоћно убеђење. Могла сам 
да осетим присуство Господа. Почела 
сам неконтролисано да јецам. Пала 
сам на колена и вапила Господу свим 
својим срцем, и рекла сам: „Господе, 
како могу да кажем да Те волим а да 
наставим да грешим и како могу себе 
да зовем хришћанком и наставим да 
грешим?“ Срце ми се распукло у ми-
лион делова. Осетила сам се тако по-
стиђеном, сломљеном и прљавом. Го-
спод ми је показао да нисам спасена и 
да сам на путу за пакао. Молила сам 
Господа да ми покаже пут како бих се 
искупила, место на које могу да одем. 
Рекла сам Господу да су ме све цркве 
лагале и да мора постојати место где 
могу да одем. Нисам желела да одем у 
пакао, нисам више желела да узимам 
дрогу, али нисам могла да престанем. 
Нисам више желела да грешим, али 
нисам могла да престанем.

Налетела сам на жути папирић на 
коме сам пре неколико месеци на-
писала „Хришћанске цркве Тонија 
Алама“. Отишла сам на њихов сајт и 
читала јеванђеоску литературу коју 
је написао пастор Тони Аламо. Ни-
сам се могла заситити. Литература је 
била испуњена Духом Светим и била 
је као лековита вода за моју напаћену 
душу. Читала сам је читав дан и ноћ. 
Била је моћна. Прочитала сам „Папи-
не тајне“, „Зли агенти унитарне свет-
ске владе се представљају као агенти 
Сједињених Држава“ и „Још један 
Перл Харбор“ и знала сам да наш пас-
тор зна истину.
Једне суботње вечери натерала сам 
дечка да ме одвезе тамо из Сан Фран-
циска. Отишла сам на две службе у 
недељу. Могла сам да осетим Светог 
Духа. Знала сам да ме Господ жели 
овде, али нисам била спремна. Оти-
шла сам кући и Господ се бавио мно-

ме три недеље. Држала сам 
се дроге и дечка. Једног дана 
сам читала литературу под 
насловом „Пут ка моћи“ и 
почела сам да верујем и клек-
нула сам. Сатана ми је гово-
рио да ћу се вратити дрогама 
и зато нисам хтела да изго-
ворим молитву за грешнике. 
Али овог пута окови су били 

сломљени. Свим срцем сам верова-
ла да ће ме Господ ослободити греха 
и зависности од дроге. Изговорила 
сам молитву за грешнике свим ср-
цем, одлучујући у глави: „Служићу 
Господу свим срцем и никада се нећу 
вратити грешном животу.“ Била сам 
на коленима у хотелској соби. Исус 
Христос ме је ослободио. Знала сам 
да сам спасена. Могла сам да осетим 
Његов Свети Дух како улази у мене 
и Његову крв која спира моје грехе. 
Била сам тако срећна. Плакала сам 
од среће. Желела сам да потрчим и 
свима кажем шта ми се управо до-
годило. Нисам имала жељу да уз-
мем дрогу и починим грех. Све што 
сам хтела било је да читам Библију и 
служим Господу. Придружила сам се 
овој цркви два дана након што сам 
спасена 11. јануара 2008. Спаковала 
сам два кофера, отишла на воз и до-
шла овде. Никада нисам била толико 
срећна. Још увек се држим подаље од 
дроге. Крстила сам се Светим Духом 
и ово желим да радим до краја свог 
живота, да се одужим Господу јер је 
Он дао Свој живот за мене на Голго-
ти. Господ заиста може да вас спасе и 
да вам да моћ да победите грех. То је 
учинио за мене и може то да учини за 
сваког који ће Га позвати искреним, 
покајничким срцем.

Брат Џозеф Банда дели литературу 
Тонија Алама која осваја душу у центру 
града Чипата – Чипата, Замбија

Филипини

Флорида
Хвала Вам много! Нек пастор 

Аламо зна да сам преузео и на-
резао на дискове многе његове 
поруке да бих их слушао. Оне 
ме држе подаље од радија (теле-
визије сам се одрекао још 2003.). 
Све време слушам поруке пасто-
ра Алама и много сам научио о 
Речи. Благословен сам због тога!
С љубављу у Исусу,
Хенк Кристен
Санкт Петерсбург, Флорида

Поштовани јеванђелисто Тони 
Аламо,

Пишем Вам ово уз помоћ ћер-
ке мог послодавца која ми је као 
млађа сестра пошто не пишем и 
не говорим толико добро на ен-
глеском. Имам 19 година и завр-
шила сам средњу школу у једној 
покрајини на Филипинима која 
се зове Антик и запослена сам као 
кућна помоћница у овој финој по-
родици већ више од годину дана.

Породица слуша вашу радио 
емисију под називом „Цркве То-
нија Алама“ сваке недеље и они су 
ме подстакли да је и ја слушам. По-
некад не могу да разумем све речи, 

али ми они помажу и објашњавају 
шта је речено у емисији. Када раз-
умем, почнем да размишљам о по-
руци и ценим је још више.

Надам се да ћете наставити да 
ширите љубав Божју кроз ову еми-
сију. Нека Вам Бог подари више 
снаге! Молим Вас да ме укључите у 
своје молитве, посебно за здравље 
моје породице. Такође Вас молим 
да у молитву укључите и поро-
дицу за коју радим. Били су јако 
добри према мени и третирају ме 
као своју.
Хвала Вам.
Лизле Еспоњила
Квезон Сити, Филипини
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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. 
Приликом штампе наведите ауторска права и број регистрације:

© Ауторска права фебруар 2013. 2014. Сва права задржана Светски пастор Тони Аламо ® Регистровано фебруара  2013. 2014.

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

21 Мт. 28:19-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5   22 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Отк. 3:18   23 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   24 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 
1:3-4   25 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Јн. 1:7, Отк. 5:9   26 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   
27 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13   28 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   29 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   30 Мт. 26:28, Дап. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кoл. 
1:14   31 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   32 Јев. 11:6   33 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14   34 5 Мoj. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, ИНав 
22:5, Мт. 22:37-40, Мк. 12:29-31, Лк. 10:27

Ако је ваш избор БОГ, онда изго-
ворите ову молитву. Затим се крсти-
те, потпуно потопљени у воду, у име 
ОЦА, СИНА и СВЕТОГА ДУХА.21 
Проучавајте Библију у преводу Да-
ничић-Караџић и поступајте онако 
како она каже.22

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене 
грешника.23 Верујем да је ИСУС 
ХРИСТ СИН живог БОГА.24 Ве-
рујем да је умро на крсту и своју 
драгоцену крв пролио да би сви 
моји прошли греси били опроште-
ни.25 Верујем да је БОГ васкрсао 
ИСУСА из мртвих помоћу СВЕ-
ТОГ ДУХА26 и да ОН седи с десне 
стране БОГУ у овом моменту и 
чује моје признање греха и ову 
молитву.27 Отворио сам врата срца 
свога и позивам ТЕ у своје срце, 
ГОСПОДЕ ИСУСЕ.28 Спери све 
моје прљаве грехе у драгоценој 

крви коју си ТИ пролио уместо 
мене на крсту на Калварији.29 ТИ 
ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 
грехе и спасити душу моју. Знам 
то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, 
тако каже.30 ТВОЈА РЕЧ каже да 
ТИ никога нећеш одбацити, а то 
значи ни мене.31 Зато знам да си ме 
чуо и знам да ћеш ми одговорити 
и знам да сам спасен.32 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.33

Сада када сте спашени, служите 
БОГУ свим срцем својим, душом, 
умом и снагом (Марко 12:30).34

ГОСПОД жели да и другима 
кажете о свом спасењу (Свето Је-
ванђеље по Марку 16:15). Можете да 
постанете дистрибутер јеванђељске 
литературе пастора Тонија Алама. 
Послаћемо вам литературу бесплат-
но. 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 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 бруто 
прихода] у спреме да буде хране 
[духовна храна] у МОЈОЈ кући [спа-
шене 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).
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