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ЗНАЦИ ДОЛЕ НА ЗЕМЉИ

Том 17600Пастор Тони Аламо Аламова хришћанска нација

(Наставак на страни 2)

Око милион људи 
пријавило је да је видело 
неидентификовани летећи 
објекат, који се још нази-
ва и летећи тањир. Нема 
потребе порицати да непо-
знати летећи објекти по-
стоје јер заиста постоје.

ИСУСА су његови уче-
ници питали: „Кажи нам 
кад ће то бити? И какав је 
знак Твог доласка и краја 
века? И одговарајући Исус 
рече им: Чувајте се да вас 
ко не превари. Јер ће многи доћи у 
име моје говорећи: Ја сам Христос. 
И многе ће преварити. Чућете рато-
ве и гласове о ратовима [Вебстеров 
речник наводи да су ратови делом 
помор, тј. „смртоносна епидемија 
болести, куга; све што се сматра 
штетним; све што је вероватан уз-
рок смрти; опасност по друштво 
(погубна претња рата)“]. Гледајте 
да се не уплашите; 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 
[ратова, болести, суша, олуја, по-
плава], и земља ће се трести по све-
ту.  А то је све почетак страдања.

Тада ће вас предати на муке, и 
побиће вас, и сви ће народи омрз-
нути на вас [хришћане чија је душа 
препорођена] имена мог ради. И 
тада ће се многи саблазнити (увре-
дити), и друг друга издаће, и омрз-
нуће друг на друга“ (Матеј 24:3-10).1

„Мржња“, према Вебстеровом 
речнику, значи „осећати снажну 
ненаклоност или имати лошу наме-
ру према објекту осећања, желети 
избећи [нпр, мрзети БОГА, мрзети 
Библију, мрзети хришћане].“

Апостол Петар делом понавља 
Јоилово пророчанство о крају света 
говорећи о „Чудесима горе на небу 
и знацима доле на земљи“ (Дела 

апостолска 2:19). Јесте ли 
знали да се небеска струк-
тура неизмерно промени-
ла? Такође, јесте ли знали 
да су они непознати летећи 
објекти или летећи тањи-
ри које људи виђају уства-
ри анђели који испитују 
земљу пре него што проспу 
гнев БОЖЈИ на земљу како 
би је уништили? БОГ је 
одувек слао СВОЈЕ анђеле 
да проспу ЊЕГОВ гнев на 
грешнике земаљске.2 

У 6. и 7. стиху 6. поглавља Прве 
књиге Мојсијеве каже се да „Покаја 
се Господ што је створио човека на 
земљи, и би му жао у срцу. И рече 
Господ: Хоћу да истребим са земље 
људе, које сам створио, од човека 
до стоке и до ситне животиње и до 
птица небеских; јер се кајем што 
сам их створио.“

ИСУС је исто рекао и од 37. до 
39. стиха 24. поглавља Јеванђеља по 
Матеју: „Јер као што је било у вре-
ме Нојево тако ће бити и долазак 
Сина човечијег. Јер као што пред 
потопом јеђаху и пијаху, жењаху се 
и удаваху до оног дана кад Ноје уђе 

1 Мк. 13:12-13, Лк. 12:51-53, Јн. 16:1-3   2 1 Мој. 19:1, 13; 2 Сам. 24:15-17, 24:15-16, 2 цар. 19:35, 2 Дн. 32:21, Пс. 78:49, Мт. 13:41-42, Дап. 12:23, 2 Сол. 1:7-9, Отк. 7:1-2, 
9:15, 15:1, гл. 16   
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(Наставак са стране 1)
у ковчег, И не осетише док не дође 
потоп и однесе све; тако ће бити и 
долазак Сина човечијег.“

Ако се БОГ у Нојево доба покајао 
што је створио људе толико да је 
натерао СВОЈЕ анђеле да потопом 
униште сва жива бића на земљи из-
узев Ноја, његове жене, њихова три 
сина и њихових жена, зар не мис-
лите да би БОГ искористио СВОЈЕ 
анђеле да и данас учини то исто це-
локупном светском становништву, 
јер су по Његовом мишљењу људи 
данас још грешнији него људи у 
Нојево време?

Не постоје женски анђели. Сви 
БОЖЈИ анђели су мушкарци. Сви 
који управљају летећим тањирима 
су мушки анђели који надгледају 
све зло које се данас чини на земљи 
и ту и тамо дају људима на земљи 
пример уништења који ће ускоро 
задесити целу планету. 

Кроз историју БОГ је увек кори-
стио добре анђеле како би уништио 
Сатанин утицај на људе, као у Со-
доми и Гомори, као и на многим 
другим местима у Светом писму.3  
У другом и последњем уништењу 
садашње земље, као што нам БОГ 
казује у Откривењу, анђели ће про-
сути последњих четрнаест помо-
ра на земљу све док је потпуно не 
униште.4 

Од 2. стиха 8. поглавља до 21. сти-
ха 9. поглавља Откривења каже се: 
„И видех седам анђела који стајаху 
пред Богом, и даде им се седам тру-
ба. И други анђео дође и стаде пред 
олтаром, и имаше кадионицу злат-
ну; и беше му дано много тамјана да 
да молитвама свих светих на олтар 
златни пред престолом. И дим од 
кађења у молитвама светих изиђе 

од руке анђелове пред Бога. И 
узе анђео кадионицу, и напуни је 
огња са олтара, и баци је на земљу, 
и посташе гласови и громови и 

севање муња и тресење земље. И се-
дам анђела који имаху седам труба, 
приправише се да затрубе.

„И први анђео затруби, и поста 
град и огањ, смешани с крвљу, и 
падоше на земљу; и трећина дрва 
изгоре, и свака трава зелена изго-
ре. И други анђео затруби; и као 
велика гора огњем запаљена паде у 
море; и трећина мора поста крв. И 
умре трећина створења које живи у 
мору, и трећина лађи пропаде.

„И трећи анђео затруби, и паде с 
неба велика звезда, која гораше као 
свећа, и паде на трећину река и на 
изворе водене [а пре тога, БОЖЈЕ 
ваздушне снаге, летећи тањири, уо-
бичајно познати као и неидентифи-
ковани летећи објекти, посматрали 
су сву поквареност на земљи и са 
одушевљењем просипају БОЖЈИ 
гнев на гнусно, подло човечанство]; 
И име звезди беше Пелен; и трећи-
на вода поста пелен, и многи људи 
помреше од вода, јер беху горке. И 
четврти анђео затруби, и ударена 
би трећина сунца, и трећина ме-
сеца, и трећина звезда, да помрча 
трећина њихова, и трећина дана да 
не светли, тако и ноћи.

„И видех, и чух једног анђела где 
лети посред неба и говори гласом 
великим: Тешко, тешко, тешко они-

ма који живе на земљи од осталих 
гласова трубних тројице анђела, 
који ће трубити! [Ови Списи нам 
свима показују да анђели—БОЖЈИ 
анђели уништења—врло добро 
знају шта лежи у будућности. Ште-
та што људи на земљи, они поква-
рени, нису свесни шта ће их заде-
сити!]

„И пети анђео затруби, и видех 
звезду где паде с неба на земљу, и 
даде јој се кључ од студенца безда-
на; И отвори студенац бездана, и 
изиђе дим из студенца као дим ве-
лике пећи, и поцрне сунце и небо 
од дима студенчевог. И из дима 
изиђоше скакавци на земљу, и даде 
им се област, као што и скорпије 
имају област на земљи. И рече им 
се да не уде трави земаљској нити 
икаквој зелени, нити икаквом 
дрвету, него само људима који не-
мају печат Божји на челима својим. 
[Није ли чудно што људи кажу да је 
БОЖЈИ гнев већи у Старом заве-
ту него у Новом? Овде се не чини 
тако, зар не?] И даде им се да их не 
убијају, него да их муче пет месеци; 
и мучење њихово беше као мучење 
скорпијино кад уједе човека; И у те 
дане тражиће људи смрт, и неће је 
наћи; и желеће да умру, и смрт ће од 
њих бежати. [У Старом завету, каз-
на никада није слата у тако тешким 
дозама. Замислите само—не може-
те гласати за њу или против ње јер 
је БОГ ВЕЛИКИ ДИКТАТОР и ОН 

3 1 Мој. 19:12-25   4 Отк. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-
20, 15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21   

Зимбабве

ЧУДА ГОРЕ У РАЈУ
И

ЗНАЦИ ДОЛЕ НА ЗЕМЉИ

Драги Господине,
Радио програм Африка 2 је донео много наде многим људима у 

нашој заједници. Када сам га први пут слушао, био сам толико дир-
нут да сам позвао целу моју породицу да слушају са мном. То нам је 
променило животе. Хвала вам што ширите Јеванђеље широм целе 
Африке. 

Нека вас добри БОГ награди како доликује. 
Молим вас да ми пошаљете неки религиозни материјал који имате. 

Он ће ми послужити за уздизање мог духовног живота.
Искрено ваш,
Винстон Тамбвадр                                                              Булавејо, Зимбабве



3

ће увек бити на радном месту, сви-
дело се то светској популацији или 
не. Нема политичке коректности и 
демократије—само теократија!] И 
скакавци беху као коњи спремљени 
на бој; и на главама њиховим као 
круне од злата, и лица њихова као 
лица човечија. И имаху косе као 
косе женске, и зуби њихови беху 
као у лавова; И имаху оклопе као 
оклопе гвоздене, и глас крила њи-
хових беше као глас кола кад многи 
коњи трче на бој; И имаху репове 
као скорпијине, и жалци беху на 
реповима њиховим; и дана им беше 
област да уде људима пет месеци. И 
имаху над собом цара анђела безда-
на коме је име јеврејски Авадон, а 
грчки Аполион.

„Једно зло прође, ево иду још 
два зла за овим. И шести анђео за-

труби, и чух глас један од четири 
рогља златног олтара који је пред 
Богом, Где говори шестом анђелу 
који имаше трубу: Одреши чети-
ри анђела који су свезани код реке 
велике Еуфрата. И бише одреше-
на четири анђела који беху при-
прављени на сахат, и дан, и месец, и 
годину, да побију трећину људи. И 
број војника на коњима беше две-
ста хиљада хиљада [200 милиона]; 
и чух број њихов. И тако видех у 
утвари коње, и оне што сеђаху на 
њима, који имаху оклопе огњене и 
плаветне и сумпорне; и главе коња 
њихових беху као главе лавова, и из 
уста њихових излажаше огањ и дим 
и сумпор. И од ова три зла погибе 
трећина људи [Да је у то време било 
седам милијарди људи на свету, 
колико их је данас, и ако би једну 
трећину убио овај помор, тај број 
би био без преседана у досадашњој 
историји по броју убијених људи у 
једном тренутку. Још увек не знамо 
колико је људи убијено у потопу у 
Нојево доба, мада знамо да су се 
утопили сви изузев Ноја и његове 
породице, тј осам душа.5], од огња и 
од дима и од сумпора што излажа-
ше из уста њихових. Јер сила коња 
беше у устима њиховим, и у репо-
вима њиховим; јер репови њихови 
биваху као змије и имаху главе, и 
њима иђаху. И остали људи који 
не бише побијени злима овим, не 
покајаше се од дела руку својих да 
се не поклањају ђаволима ни идо-
лима златним и сребрним и брон-
заним и каменим и дрвеним, који 
не могу видети ни чути, ни ходити;  
Нити се покајаше од убиства својих 
[абортуса], ни од чарања својих, 
ни од курварства свог, ни од крађа 
својих.“

Од 14. до 19. стиха 11. поглавља 
Октривење каже се: „Зло друго 
прође, ево зло треће иде брзо. И 
седми анђео затруби и посташе ве-

лики гласови на небесима говорећи: 
Поста царство света Господа на-
шег и Христа Његовог, и цароваће 
ва век века. И двадесет и четири 
старешине које сеђаху пред Богом 
на престолима својим, падоше на 
лица своја и поклонише се Богу, Го-
ворећи: Хвалимо Те, Господе Боже 
Сведржитељу, који јеси, и беше, и 
бићеш, што си примио силу своју 
велику, и царујеш. И незнабошци 
се прогневише, и дође гнев Твој и 
време мртвима да се суди, и да се да 
плата слугама Твојим, пророцима и 
светима, и онима који се боје име-
на Твог, малима и великима, и да се 
погубе они који земљу погубише.  
И отвори се црква Божија на небу, 
и показа се ћивот завета Његовог 
у цркви Његовој; и бише севања 
муња, и гласови, и громови, и тре-
сење земље, и град велики.“

БОЖЈЕ ваздушне снаге, летећи 
тањири, неидентификовани летећи 
објекти, сада надгледају земљу при-
премајући се за коначне БОЖЈЕ 
пресуде. Смејте се ако желите, али 
заиста постоје летећи тањири који-
ма управљају анђели. Милион људи 
их је видело, а они нису са друге 
планете. 

Кад год БОГ уради нешто, ђаво 
покуша да уради исто то како 
би показао да има исте моћи као 
БОГ. Међутим, ђаво ово не може 
да уради. Ђаво шаље лажне визије 
НЛО-а и чини да демони који њима 
управљају изгледају као мали, де-
формисани људи с деформисаним 
главама. Сврха ових имитација је 
да нас натерају да се подсмевамо 
чињеници да БОГ шаље СВОЈЕ нат-
природне ваздушне снаге у ваздух 
непосредно пре него што ЊЕГОВИ 
анђели униште земљу, заједно са 
целокупним становништвом које 
се противи БОГУ и мрзи БОЖЈУ 
владавину, која није владвина јед-
ним светом, Уједињене нације или 

(Наставак на страни 4)5 1 Мој. 7:11-23, 1 Пет. 3:20   

Мисури
Драга браћо и сестре,

Поздрављам вас у име Господа. 
Надам се да сте сви добро. Ја сам 
безбедан и сигуран у рукама нашег 
Господа. 

Хвала вам на послатој литерату-
ри. Сведочење пастора Алама „Суве 
Кости“ је сјајно. Знати да је он напу-
стио живот богатства и славе како 
би служио Богу је заиста изузетно. 
Да је више људи као што је он, наш 
народ би био у много бољем стању.

Пастор Аламо је дефинитивно 
велики патриота. Желео би да 
знам нешто више о њему. Бићу 
вам захвалан на свој литератури о 
пастору Аламу коју ми пошаљете.

Хвала вам на свему што радите.
У име Исуса Христа,
Хвала вам.
Ричард Баунд          Бон Тер, Мисури

Аламо цркве на интернету
www.alamoministries.com
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Нови светски поредак. Овај Нови 
светски поредак је Сатанина влада-
вина. Зверски је воде лажни пророк 
у Риму, а води се Сатаниним ду-
хом.6  Ватикан је ђавоља столица.7 
БОГ није створио људе ни било која 
друга створења на другим планета-
ма. Глупо је што људи тако мисле!

Од 5. стиха 15. поглавља до 21. 
стиха 16. поглавља Откривења 
каже се: „И после овог видех, и 
гле, отвори се црква скиније сведо-
чанства на небу: И изиђоше седам 
анђела из цркве, који имаху седам 
[последњих] зала, обучени у чисте 
и беле хаљине од платна, и опасани 
по прсима појасима златним; И јед-
на од четири [небеске] животиње 
даде седморици анђела седам чаша 
златних напуњених гнева Бога, који 
живи ва век века. И напуни се црк-
ва дима од славе Божије и од силе 
Његове; и нико не могаше доћи у 
цркву, док се не сврши [последњих] 
седам зала седморице анђела. И чух 
глас велики из цркве где говори 
седморици анђела: Идите, и излијте 
седам чаша гнева 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 и 
који се клањају икони њеној.

„И други анђео изли чашу своју 
у море; и поста крв као од мртва-
ца, и свака душа жива умре у мору. 
И трећи анђео изли чашу своју на 
реке и на изворе водене; и поста 
крв. И чух анђела воденог где гово-
ри: Праведан си Господе, који јеси, 
и који беше, и свет, што си ово су-
дио; Јер пролише крв светих и про-
рока, и крв си им дао да пију јер су 
заслужили. И чух другог из олтара 
где говори: Да, Господе Боже Сведр-

житељу, истинити су и прави су-
дови Твоји. И четврти анђео изли 
чашу своју на сунце, и дано му би 
да жеже људе огњем. И опалише 

се људи од велике врућине, и хули-
ше на име Бога који има област над 
злима овима, и не покајаше се да 
Му даду славу. И пети анђео изли 
чашу своју на престо зверин [рим-
ски Ватикан]; и царство њено по-
ста тамно, и жвакаху језике своје од 
бола. И хулише на име Бога небес-
ког од бола и од рана својих, и не 
покајаше се од дела својих [баш као 
и данас]. И шести анђео изли чашу 
своју на велику реку Еуфрат; и пре-
сахну вода њена, да се приправи 
пут царевима од истока сунчаног. 
И видех из уста аждахиних [Сата-
на], и из уста звериних [Антихрист 
тј. управа Уједињених нација, Но-
вог светског поретка са седиштем 
у Риму, тј. Ватикану], и из уста 
лажног пророка [Ватикан, римска 
католичка секта], где изиђоше три 
нечиста духа, као жабе. и уста лаж-
ног пророка. Јер су ово духови ђа-
волски који чине чудеса и излазе к 
царевима свега васионог света да 
их скупе на бој за онај велики дан 
Бога Сведржитеља.

  „Ево идем као лупеж; благо оно-
ме који је будан и који чува хаљине 
своје [свој спас]8, да го не ходи и да 
се не види срамота његова. И сабра 
их на место које се јеврејски зове 
Армагедон. И седми анђео изли 
чашу своју по небу, и изиђе глас ве-
лики из цркве небеске од престола 
говорећи: Сврши се. И бише севања 
муња и громови, и гласови, и би ве-
лико тресење земље, какво никад не 
би откако су људи на земљи, толико 
тресење, тако велико. И град вели-
ки раздели се на три дела, и градови 
незнабожачки падоше; и Вавилон 
велики спомену се пред Богом да 
му да чашу вина љутог гнева свог. 
И сва острва побегоше, и горе се 
не нађоше. И град велики као глава 
паде с неба на људе; и људи хулише 
на Бога од зла градног, јер је вели-
ка мука његова врло“ (Откривење 
16:14-21).

Хришћанско царство као и це-
локупна светска популација морају 
да постатну свесни невидљивог 
царства, варства анђела. Постоје 
добри и зли анђели. Добри анђе-

(Наставак са стране 3)

6 Дан. 2:40, 7:19-25, 12:1, Отк. 13:2-8, 14:8, 16:13-14, 
19-20, 17:1-9, 18:2-24   7 Отк. 13:1-12, 17:1-9   

ЧУДА ГОРЕ У РАЈУ
И

ЗНАЦИ ДОЛЕ НА ЗЕМЉИ

8 Мт. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:1-
13, Лк. 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Рим. 8:35-39, 2 
Кор. 5:1-4, Отк. 3:1-3, 8-22   

Того

Добро вече, драги пастори, из Хришћанских цркава Тонија Алама.
Само што сам примио пакет, 23. фебруара 2013. Овај пакет је садржао 

три Библије на француском, пет примерака књиге „Месија“, две мајице 
и хиљаде страница литературе. Учинићемо све што је у нашој моћи да 
брзо проследимо овај материјал тамо где је потребан.

Моји сарадници у Тогоу су ми рекли да Вам пошаљем пуно поздрава 
и да Вам се захвалим на доброј вољи у спасавању људских душа. Будите 
благословени у име нашег Господа Исуса. Амин!

Наше потребе су огромне овде у Тогоу. Ако је то могуће, шаљите нам 
још јеванђељског материјала, као што је Библија на француском језику, 
што више пакета с литературом. Литература оде прилично брзо од кад 
стигне. Људи желе да читају радове о Јеванђељу пастора Алама у Тогоу. 
Многи читаоци предају своје животе Исусу због ове мале књиге под 
насловом „Месија“. 
Срдачно Ваш,
Ачу Кокоу                                                                       Црква Тонија Алама у Того

Преведено с француског
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ли су БОЖЈИ анђели и они се зову 
„Посматрачи“. Они посматрају сва-
ки покрет који ви и ја направимо и 
чују сваку реч коју изговоримо.

У Првој књизи Мојсијевој, прао-
тац Аврам наредио је свом слуги да 
иде у Аврамову домовину, Месопо-
тамију, и нађе жену за његовог сина 
Исака. Рекао је свом слуги: „Господ 
Бог небески, који ме је узео из дома 
оца мог и из земље рода мог, и који 
ми је рекао и заклео ми се гово-
рећи: Семену ћу твом дати земљу 
ову, Он ће послати анђела [Њего-
вог посматрача] свог пред тобом да 
доведеш жену сину мом оданде“ (1. 
Мојсијева 24:7). И ОН јесте послао 
СВОГ анђела пред његовог слугу, а 
слуга је нашао ћерку Бетуела, Ребе-
ку која је имала десет година судећи 
по Књизи  Истинитог, поглавље 24, 
стих 40. Исак је имао 40 година, 
према 45. стиху 24. поглавља Књиге 
Истинитог. Ово је такође потврђе-

Рођен сам и одрас-
тао у Аустралији, а 
моји родитељи нису 
били религиозни људи 
и свакако нису били 
Хришћани. Никада ме 
нико није упућивао у 
вези са хришћанством. 
Могу да кажем да сам 
имао среће што сам 
преживео јер сам се ро-
дио доста пре времена. 
Имао сам благи случај 
церебралне парализе и мишићне 
дистрофије.

Дакле, био сам тад још јако млад 
и налазио сам се у кући свог прија-
теља. Сећање је веома јасно, али ћу 
се потпуно сетити шта се догодило 
тек када одем на вечни починак на 
небу… Мој друг је имао илустрова-
ну Библију за децу. На једној слици 
се налазио дечак попут мене којег 

су била ударила кола. 
Возио је бицикл и не 
могу да се сетим да ли 
је Господ намеравао 
да га излечи, али си-
луета Господа Исуса 
Христа налазила се 
у горњем углу. Као 
што сам рекао, тога 
се јасно се сећам. Бог 
ми је дао знак да ће 
све бити у реду. Ако 
дечак буде излечен, 

одлично, али ако умре, сигурно ће 
отићи у Рај. То је била ситуација у 
којој није могао да изгуби. У том 
тренутку, Бог ми је показао да је Он 
и пут, и истина. и живот. Тако сам, 
иако нисам доживео препород, го-
ворио и мислио да сам хришћанин.

Моји родитељи су одлучили да 
се преселимо у нову државу где 

Сведочење Лахлана Џонсона

(Наставак на страни 6)
(Наставак на страни 8)

но у 20, стиху 25. поглавља Прве 
књиге Мојсијеве. Ребека је та која је 
с Исаком изродила Израел. Родила 
је Исава и Јакова. БОГ је променио 
Јаковљево име у Израел када га је 
Јаков победио у једном мечу рвања 
с ЊИМ у Маханаиму (1. Мојсијева 
32:24-28).

Анђео ГОСПОДЊИ је провео 
израелски народ кроз Црвено море 
по сувом тлу а пре тога је отишао је 
иза леђа израелске војске и испре-
чио се између два логора тј. између 
египатске и израелске војске (2. 
Мојсијева 14:15-20).

У 1. стиху 19. поглавља Прве 
књиге Мојсијеве каже се: „Увече 
дођоше два анђела у Содом.“ Од 
12. до 13. стиха 19. поглавља Прве 
књиге Мојсијеве, два човека (анђе-
ла) рекла су Лоту: „Ако имаш овде 
још кога свог, или зета или сина 
или кћер, или кога год свог у овом 
граду, гледај нек иду одавде; Јер 

хоћемо да затремо место ово, јер је 
вика њихова велика пред Господом, 
па нас посла Господ да га затремо.“

Само су два анђела уништила 
Содому и Гомору и околне градо-
ве (1. Мојсијева 19:12-29). А само 
је један анђео уништио читаву Се-
нахерибову војску. Након што се 
Сенахериб хвалио у Израелу како је 
његова војска велика и моћна, у 35. 
стиху 19. поглавља Књиге о цареви-
ма се каже: „И исту ноћ анђео Го-
сподњи изађе и поби у логору асир-
ском сто и осамдесет и пет хиљада 
[185.000]; и кад усташе ујутру, а то 
све сами мртваци.“

Један анђео је уништио чита-
ву египатску војску, и један анђео 
је уништио читаву Сенахерибову 
војску. Седам анђела ће уништити 
читаву земљу. Колико ће се људи 
тек уплашити сада када знају да 
оним неидентификованим летећим 
објектима управљају БОЖЈИ анђе-
ли који тренутно, у знак упозо-
рења, уништавају одређена места 
на земљи као што су Њујорк, Њу 
Џерзи, Њу Орлеанс, Луизијана, Џо-
плин, Мисури, Хаити, Индонезија 
и Јапан? Они уништавају и стотине 
других места на земљи. БОГ шаље 
анђеле да униште градове и људе 
широм света.

Јеванђеље по Матеју (24:21-22) 
каже: „Јер ће бити невоља велика 
каква није била од постања све-
та досад нити ће бити. И да се они 
дани не скрате, нико не би остао; 
али избраних ради скратиће се 
дани они.“

Свету је дошао крај. Други су 
говорили да је свету дошао крај и 
наводили датум као да знају када 
ће БОГ просути свој гнев. Ја то не 
радим, али вам кажем да је крај до-
шао. Зар не мислите да је крајње 
време да се покајете због својих 
грехова и да вас ДУХ препороди да 
бисте могли да проведете вечност у 

Браћа Лахлана Џонсона
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је мој отац рођен. Недуго затим, 
моји родитељи су се развели. Мој 
отац је одлучио да за мене није баш 
добро да растем уз моју мајку па ме 
је уписао у интернат. Тешко сам то 
поднео, да будем одвојен од мајке 
и будем васпитаван школи војног 
типа. Школа је била приватна школа 
за богате. Моја мајка је мислила да 
је добро за мене да останем тамо, и 
тако је и било.

Свима сам говорио да сам 
хришћанин, а иако сам изговорио 
некакву покајничку молитву, није 
било никога да ми помогне да оста-
нем спасен. Читали смо Библију 
краља Џејмса и певали псламе 
(били су претворени у песме). Али 
моји греси су били много гори и од 
грехова људи који се никада нису 
изјашњавали као хришћани. Више 
није било могуће да се изнова родим, 
да ме води Божји Свети Дух. То је 
била организована религија. Сваки 
студент који би рекао да је хришћа-
нин рекао би то само из хира или 

моде а не због искуства које мења 
живот. 

Зато сам напустио школу. Неки 
од мојих другова из школе су ишли у 
неке од цркава које су најбрже расле 
у Аустралији, али су најбрже расле 
јер нису проповедале да морате да 
се бојите Бога и поштујете његове 
заповести. Било је „хришћанске“ ко-
шарке, „хришћанског” сурфовања, 
и подмладак. Тако сам одлазио у 
цркву, али из погрешних разлога а 
током остатка недеље сам радио шта 
сам желео. Свештеници нису пропо-
ведали о озбиљности греха. Никада 
нису нагласили чињеницу да морате 
да будете одвојени и свети људи, 
одвојени од овоземаљског. Црквена 
идеја о сведочењу о постојању Бога 
подразумева то да будете успешни у 
свом послу или каријери а да сведо-
чите кад вам се укаже прилика.

Ушао сам у погрешну групу људи, 
а људи из ове групе који су ишли 
у цркву одлучили да нема смисла 
радити цео живот, већ да се треба 
проводити. Зато сам почео да при-

мам помоћ за незапослене. Моји 
родитељи су били ужаснути. Након 
неког времена, одлучио сам да дођем 
у Америку за промену. Било је то око 
Божића 1986. године. Долетео сам у 
Америку и само сам путовао наоко-
ло. Поново сам окренуо леђа Господу 
и чино разне грехе, али и даље сам 
говорио да сам хришћанин. Тако сам 
живео три месеца. 

Био сам у Мајамију где је пастор 
Аламо имао цркву. Враћао сам се 
са плаже с пивом у руци када сам 
наишао на два брата из цркве који су 
на улици тражили игубљене душе. 
Дошли су до мене и питали ме да 
ли сам хришћанин, на шта сам ја 
одговорио позитивно. Затим су ме 
питали: „Да ли се придржавате свих 
Божјих заповести?“ Морао сам да 
кажем: „Не.“ Затим су ми рекли да 
ће ме моји греси на крају одвести 
у паклени огањ. Сећам се као да је 
било јуче. Питали су ме да ли желим 
да одем на службу с њима и ја сам 
пошао.

Богослужење се одржавало у 
малој скромној кући. Поново сам 
посветио живот Господу. Након бо-

(Наставак са стране 5)

Сведочење Лахлана Џонсона

Замбија
Драга браћо,

Велики поздрав у дивно име Исуса 
Христа нашег Спаситеља који ће 
ускоро доћи. Моја породица, заједни-
ца и ја смо супер. Ја се искрено надам 
да сте и ви. Молим се за здравље 
пастора Тонија Алама сваког дана 
и за Божју заштиту. Пакет који сте 
послали сам примио у петак. Хвала 
вам на подршци. 

Исус је жила куцавица хришћан-
ства како са становишта доктрине, 
тако и у пракси. Истинска спознаја 
Христа је битна за истинску спознају 
посвећивња као и оправдања.

Исусово име је једино име кроз 
које можемо отворити капију вечне 
славе. Ако дођемо до те капије са 
својим именом, изгубићемо се; неће 
нас пустити унутра; куцаћемо уза-
луд. Ако дођемо у Исусово име, оно 

ће нам дати право да уђемо и ући 
ћемо и живети. Знак Исусове крви је 
једини знак који нас може спасити од 
уништења.

У недељу сам преповедао у цркви 
„Библијски пут“ у округу Чингала. 
Порука је била „Будите јаки и хра-
бри“ из Књиге Исуса Навина 1:1-9. 
Верници су били жељни да чују про-
повед. Након проповеди, разделио 
сам Аламову јеванђељску литаратуру 
у четири цркве на три локације. Пас-
тори су били срећни због тога што су 
добили нову јеванђељску литературу 
која носи идеју о спасењу кроз Исуса 
Христа.

У међувремену, пастор Лазарус 
Кулулу је отишао да проповеда у 
забаченојм подручју у месту Нгоса, 
где се налази друга црква под именом 

„Библијски пут“. И он је разделио 
вашу јеванђељску литературу, али 
је потражња још увек велика. Ако 
Господ обезбеди средстава, пошаљи-
те још јеванђеоске литературе како 
бисте помогли црквама на Солвези 
путу.

Увек сам вам захвалан на помоћи. 
Много душа је спасено вашом је-
ванђељском литературом. 

На крају, пренесите моје топле 
поздраве верницима. Молим се да 
ускоро добијем вести од вас.
Ваш колега у Христу,
Исон Полени          Копербелт, Замбиа

П.С. Остатак јеванђељске лите-
ратуре сам однео пастору Моралу 
Мусонди који проповеда јеванђеље у 
Вусакилу и Чамболи. Она придобија 
још душа за Христа.
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гослужења сам се осетио чистим. 
Једна од најбољих ствари код ове 
цркве јесте то што су ми рекли да 
могу да се преселим у цркву и да 
ће се они постарати за све моје по-
требе. Бог је знао да ми је било по-
требно овакво црквено окружење 
јер бих иначе завршио као и сви 
остали који изговоре покајничку 
молитву да би се одмах затим вра-
тили животу у греху.

Ово се догодило у априлу 1987. 
године и ја сам од тада па све до 
данас у цркви. У цркви сам при-
суствовао великом броју богослу-

жења, ишао сам по целој држави 
да сведочим и делим јеванђељку 
литературу пастора Алама. Стекао 
сам много различитих вештина. 
Пастор Аламо је био добар прија-
тељ и много ми је помогао у духов-
ном смислу. Ова хришћанска црква 
је истински безбедно уточиште за 
душу. Стварно сам захвалан што 
је Бог обезбедио место за мене 
јер бих вероватно завршио као 
већина оних који се изјашњавају 
као хришћани и који мисле да су на 
правом путу ка рају а који су, према 
Библији, на путу у пакао. Славим и 
хвалим Бога и пастора Алама и сву 
браћу и сестре у Христовом телу 
који су ми помогли. 
Лахлан Џонсон

Куба

Кенија

Русија

Вољени брате пасторе Аламо,
Желео бих да Бог услиши молитве Вашег срца. Срећна Нова 

година! Пасторе, веома сам захвалан јер сам најзад добио ком-
пакт дискове које сам тражио као и Тони Аламо мајицу. Ово 
ме је учинило веома срећним. Пасторе, многи су добили Ваше 
билтене и књигу „Месија“. То је утицило на многе јер су стекли 
јаснију и целокупнију спознају Исуса Христа. Ваши билтени су 
развеселили и испунили животе многих душа. Волели бисмо да 
имамо више времена за бављење јеванђељем и више слободе, 
али поступићемо према Божјој вољи. 

Наставићемо да се молимо за све вас, пасторе. Немојте кло-
нути духом. Наставите напред. Бог нас воли. „Будите трезни и 
пазите, јер супарник Ваш, ђаво, као лав ричући ходи и тражи 
кога да прождере. Браните се од њега тврђом у вери, знајући да 
се таква страдања догађају вашој браћи по свету“ (1 Петрова 
5:8-9). Волим вас све!!
Благослови! 
Деји Маделејидис                                                              Хавана, Куба

Здраво,
Много вам хвала за летке са осно-

вама ваше вере. Све сам ово упоредио 
с Библијом и све је истина! Сада у то 
верујем. Нажалост, у Русији је тешко 
веровати. Расподелио сам део летака 
трагајући за игубљеним душама, али 
сам се на крају приближио лошим 
људима који су ме на крају тукли због 
тога што сам хтео да поделим ову 
истину. Жао ми је што нисам одмах 
могао да одговорим на вашу поруку. 
Ја сам веома сиромашан и немам 
везу са интернетом. Веома је тешко. 
Нема посла а с времена на време нема 
ни хране. Молим вас да се молите за 
мене. Покушаћу да вам ускоро поново 
пишем. Желео бих да научим нешто о 
крштењу, али о томе следећи пут.
Ваш пријатељ из Русије,
Максим Р.

Пастор К.С. Манохар (горе 
лево и доле десно) дели 
литературу пастора Алама 
у Висакапатнаму, Андра 
Прадеш, Индија

Преведено са шпанског

Драги јеванђелисто Тони Аламо,
Захваљујем Богу што сам нашао Вашу 

емисију на радију. Научио сам много тога 
из ваше емисије. Говорили сте о многим 
озбиљним стварима, о томе како треба 

живети и волети, као и о здрављу и породи-
ци.

Господ Вас је послао да спасете мене и моју 
породицу, као и моје родитеље. Пошаљите 
ми нешто корисне хришћанске литературе.
У Његово свето име,
Сајмон Нгуги                               Нјахуруру, Кенија

Филипини
Хвала Вам што сте били део мог путо-

вања. Ваш програм је одиграо велику улогу 
у мом духовном животу. Ваше поруке наде 
су ми донеле утеху и охрабрење и инспири-
сале су ме да наставим напред упркос свему. 
Постоје тренуци када желим да одустанем. 
Али увек се сетим Ваше поруке и знам да ће 
све то проћи ако се будем уздао у Бога.

Хвала вам и наставите са сјајним спаса-
вањем душа.
С поштовањем, 
Џозелин Огајон       Кезон 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 март 2013. 2014. Сва права задржана Светски пастор Тони Аламо  ® Регистровано март 2013. 2014 ©

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

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

Царству небескоме? Ако то желите, 
изговорите ову молитву.

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене греш-
ника.9 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 
СИН живог БОГА.10 Верујем да је 
умро на крсту и своју вредну крв 
просуо да би сви моји прошли гре-
си били опроштени.11 Верујем да је 
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА,12 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање 
греха и ову молитву.13 Отворио 
сам врата срца свога и позивам ТЕ 
у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.14 
Спери све моје прљаве грехе у 
вредној крви коју си ТИ пролио 
уместо мене на крсту у Калварији.15 
ТИ ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 
грехе и спасити душу моју. Знам 

то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, 
тако каже.16 ТВОЈА РЕЧ каже 
да ТИ никога нећеш одбацити, 
а то значи ни мене.17 Зато знам 

да си ме чуо и знам да ћеш ми од-
говорити и знам да сам спашен.18 
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.19

Након спасења, ИСУС каже да 
будемо крштени, тако што ћемо се у 
потпуности потопити у воду, у име 
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.20 
Марљиво учите Библију (Свето 
писмо), аутора Ђура Даничића и 
Вука Караџића, [The English King 
James Version], и чините како она 
каже.21

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 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“ (Малахеј 3:8-12).

(Наставак са стране 5)

ЧУДА ГОРЕ У РАЈУ
И

ЗНАЦИ ДОЛЕ НА ЗЕМЉИ
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